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 شناسی شهید صدر و ازیوتسو مقایسه روش
 1ه قرآنشناختی درباره کشف نظریلگویی روشدر جهت ارائه ا

 3محمدعلی نظری 2زادهحسن یوسف

 چکیده
سالمی نیازمند تحوالت روش    سانی در جوامع ا شف نظریه   تحول در علوم ان های  شناختی در جهت تولید و یا ک

های اجتماعی قرآن خصوص برای استخراج نظریه  شناسی کامل به  روش اسالمی است. برغم این اهمیت هنوز یک  

ست. هرکدام از روش        شده ا سالمی ارائه ن شمندان ا سوی اندی ستی های موجود دارای مزیتکریم از  هایی  ها و کا

اب در بهای موجود ضرورتی انکارناپذیر است.   های مثبت هرکدام از روشهمین دلیل استفاده از ظرفیت است. به 

اند. های بدیعی را مطرح ساخته ، دیدگاههیکو ایزوتسو توشی و  سیدمحمدباقر صدر   شناسی فهم قرآن، شهید   روش

صوص دینی افق      سی نوین در ارتباط با فهم ن شنا سو با طرح مباحث معنا س های جدیایزوت یر دی در باب فهم و تف

شود  صدر نیز با بنیان   قرآن گ شهید  ضوعی یا واقع   شن نهادن فقه نظریات و طرح روش.  سی مو گرا، زمینه تحول ا

سی نه تنها در روش    سا ست. دیدگاه این دو       ا سانی در کلیت آن ایجاد کرده ا سی فهم قرآن بلکه در علوم ان شنا

  کند. اینب توجهی همدیگر را تکمیل میطرز جالها به؛ اما مباحث آنهایی استتتتنهایی دچار کاستتتیمتفکر به

ی شتتناختالگویی روشب نظریات شتتهید صتتدر و ایزوتستتو، با ترکیتوازن پیوستتته و ای ممقاله با روش مقایستته

 .  کندارائه میتری در زمینه اکتشاف نظریه قرآن کارآمد

 گرایی، ایزوتسو، شهید صدرشناسی، معناشناسی، واقع: روشهاکلیدواژه

 طرح مسأله

 سایر منابع معرفتی اسالمی یا اساساً اعتبار     قرآن کریم منبع اصلی تولید معرفت و دانش در اسالم است. چرا که   

شکوفا می  و مرجعیت خود را از قرآن اخذ می شاد،  شوند کنند یا در پرتو عقالنیت قدسی قرآن بارور و  . بر (1392)ر

سالمی را می      شالوده تمدن ا ساس قرآن روح فرهنگ و  سالمی جز با محوریت قرآن    سازد و تمدن همین ا سازی ا

سیر این کتاب مقدس     کریم ممکن نیست.   سالم، فهم و تف ه مورد همواررا موقعیت کانونی قرآن در هندسه معرفتی ا

سالمی برخوردار          سابقه طوالنی و پرباری در میراث ا سیر و تأویل، از  سنت تف سالمی قرار داده و  اهتمام متفکران ا

شه  هید صدر باعث رکود اندی تعبیر ش های اساسی است که به   فهم و سنت تفسیری موجود دچار کاستی    لکناست.  
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 . (18، ص1424)صدر، استسالمی در عرصه فهم قرآن گردیدها

ستی که می مهم شاره کرد، عدم ارتباط  ترین کا سیری با واقعیت  کافی توان به آن ا تماعی های زندگی اجسنت تف

شتر مفسران معطوف به روشن       سنت رایج، تالش بی ست. در  شکار کرد کردن داللتا صنایع بال های لفظی، آ غی و ن 

های زندگی. در نسبت با عرصه   (23، ص1381)صدر،  بندی نظریه قرآنهای ادبی بوده است تا استنباط و صورت   جنبه

ست. تالش برای     (89 :)نحل«تبیان جامع»و  (138 :آل عمران)«هدایت»کتاب با این که قرآن  شر ا برای همه نیازهای ب

 تفسیری رایج قرار داشته است.اکتشاف نظریه قرآن در حاشیه توجه سنت 

است. با وجود این که فهم قرآن شناسی روش خصوص درو مدون یك دانش منسجم  کاستی مهم دیگر، نبود

وری طشناسی مدون است؛ بهسنت تفسیر قدمتی به درازای تاریخ اسالم دارد اما هنوز فهم قرآن فاقد منهج و روش

، 1388اد، )رشپذیردمی های تحقیق در قرآن تنوع و گوناگونیپژوهان، شیوهتوان گفت به تعداد مفسران و قرآنکه می

اند، اما سخن در این است دست آروده. بدون شك، متفکران مسلمان مباحث عمیق فروانی را از قرآن کریم به(261ص

 سجم تجلیپراکنده و نامنشکل معلومات شناختی مشخص عمدتا بهها در غیاب یك چارچوب روشکه این یافته

 .(23، ص1381)صدر، هاى زندگى تعیین کندکه بتواند نظریه قرآن را در مورد هر یك از زمینهیافته است بدون این

 (.37، ص1424)صدر، استاکتشاف نظریه قرآن بزرگترین نیاز در شرایط معاصر  همین دلیلبه

دوم یعنی  هظریه قرآن، ناشی از نقیصتوان گفت که کاستی نخست یعنی غفلت از اکتشاف نیمتر با نگاه دقیق

 جتماعی قرآن نپرداخته باشند،گونه نیست که مفسران به مباحث اشناسی در باب فهم قرآن است. آنخالء روش

، های انباشته و نامنسجمهای اجتماعی است؛ اما این دادهبسیاری از منابع تفسیری، آکنده از معارف و آموزه ،برعکس

های های عینی زندگی آدمیان را تبیین و برای مسایل آن راه حل ارائه نماید که در قالب نظامیتتواند واقعوقتی می

شناسی. لذا استنباط نظریه اجتماعی شود مگر در پرتو دانش روشنظری سازواره عرضه شوند. این مهم محقق نمی

-65، ص1224)صدر، رودشمار میبههای روشناختی آن دو عامل اصلی توسعه و پیشرفت فکری قرآن و تعمیق اسلوب

توان این شناسی در زمینه فهم و تفسیر قرآن یك موضوع حیاتی است و بدون آن نمی. بنابراین، توجه به روش(67

 کتاب هدایت را با متن زندگی آدمیان مرتبط کرد. 

هید شناختی شوشهای ربا استفاده از ظرفیتهای یادشده، این نوشتار در صدد است تا با توجه به ضرورت

 بندی نماید. الگویی برای فهم و کشف نظریه قرآن صورتصدر و ایزوتسو 

 نظریه قرآن

ستنباط احکام در تعامل با نصوص دینی دو کار عمده می  ستحصال نظریات. اولی   فردی توان کرد؛ یکی ا  و دیگری ا

از  ایوظیفه فقه احکام بیان مجموعهد. انرا برخی از متفکران فقه نظریه اصتتطالح کردهاالحکام استتت و دومی فقه

ه نظریه یا فقاما  ؛شوداستنباط می دینی نصوص ازموضوع آن رفتار و تکالیف فردی است که  احکام شرعی است که

سالمی     پردازی نظریه صوص ا ساس ن صال نظریات          ، بهبر ا ستح شف و ا شریعت، به هدف ک صوص  معنای فهم ن

 .(125، ص1422)رفاعی، رود، دین در آن نقش قیمومیت ایفا کندانتظار می ای مختلفی استتت کههاستتالمی در حوزه

ست مرکب از مجموعه   قرآن منظور از نظریه  صول، مبانی، نگره ساختاری فکری ا مرتبط احکام و  ها، مفاهیمای از ا
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، 1424صدر، )سازدهای مربوط به انسان، جامعه و هستی موضع قرآن کریم را مشخص می    به هم که در یکی از حوزه

 (.27ص

 شناسی روش
ها یا حل مسایل به شیوه علمی است. اصالت و های عقالنی در جهت جواب پرسشپژوهش مجموعه فعالیت

بینی و پارادایم فکری مسلط بر جامعه برحسب جهان شود.شناسی آن مربوط میهر تحقیق علمی، به روشاعتبار 

های رضفعبارتی، در هر معرفت علمی پیشکند. بهی پیدا میگیری خاصو سوی تحقیقات علمی جهتعلمی، سمت

فلسفی و پارادایمی معینی وجود دارد که بر اساس آن، روش تحقیق یا شیوه ورود به واقعیت و خروج از آن روشن 

شود. این مبانی پارادایمی با ترسیم مسیر تحقیقات علمی و تعیین اهداف، چگونگی حرکت محقق در مسیر تحقیق می

شناسی نماید. بررسی مبانی، مفروضات فلسفی و پارادایمی حاکم بر فرایند کسب معرفت موضوع روشرا تبیین می

شناسی مدلی است که در آن اصول نظری و چارچوبی که یك تحقیق علمی چگونه دهد. بنابراین، روشرا شکل می

 .(39، ص1391، )ايمانگرددباید در یك بستر پارادایمی خاصی انجام شود، ارائه می

کند، و در سلوک علمى خود طى مى محققروش مسیرى است که با روش تفاوت دارد. شناسى روش

 ضمن آن که از ،عنوان یك علمشناسى بهپردازد. روششناسى دانش دیگرى است که به شناخت آن مسیر مىروش

ى چنین از مبانى نظرى و ساختار معرفتهمشناختى و شناختى و هستىپذیرد، از بنیادهاى معرفتموضوع خود اثر مى

هنگام هیچ دانشى بدون روش ممکن نیست، زیرا دانشمند به .پذیردشناس و نیز از هدف معرفتى او اثر مىروش

اما  ؛کند که همان روش اوست، پس روش با دانش همزاد استسوى مجهوالت، راهى را طى مىحرکت فکرى به

 .(40، ص1388)پارسانیا، دید متأخر از روش استعنوان یك دانش جشناسى بهروش

 نسبت نظریه با روش

، 1391قت، حقی)دقت و تفصیل بررسی شده استرغم اهمیتی که دارد، در کمتر منبعی بهرابطه روش و نظریه به

ب و سمنا کند زمینه استفاده از روشتناسب نگاهی که به موضوع مورد مطالعه خود می. هر نظریه اجتماعی به(43ص

گذارد های عقلی، شهودی و کیفی باقی نمیکند. برخی نظریات جایی برای استفاده از شیوهسازگار با خود را ایجاد می

گرا و تجربی سازگاری ندارد. اگر علم را به ارگانیسم زنده های کمیتگیری از شیوهکما این که بعضی دیگر با بهره

رود، در حکم سیستم و شبکه عروق است که کار میکه در هر علم به تشبیه کنیم، نظریه در حکم قلب آن و روشی

کند. همانگونه که هر قلبی مقتضی های مختلف علمی و موضوعات مربوط به آن را ایجاد میارتباطات قلب با حوزه

ت، )حقیقدکنهای ویژه خود را طلب میها و سیستم عروقی مناسب با خود است، هر نظریه هم در مقام کاربرد روشرگ

 .(46شناسی علوم سیاسی، صروش

 هایها هم روشکند، تولید نظریههای خاصی را الزام میها همانگونه که در مقام کاربرد استفاده از روشنظریه 

کبار توان بررسی کرد. یعبارت دیگر، نسبت نظریه و روش را از دو حیث متفاوت میطلبد. بهمتناسب با خود را می

سازد مورد بررسی قرار داد؛ بار دیگر هایی که کاربرد نظریه را در پژوهش ممکن مینظریه و روش توان نسبتمی

هایی تناسب دارد، این مطلب مورد بررسی ها پس از ایجاد شدن در مقام کاربرد با چه روشنظر از این که نظریهقطع
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های اند. این دو سطح از بحث نسبتایجاد شده ها تولید وهای علمی خود بر اساس کدام روشگیرد که نظریهقرار می

های فراوانی درباره حیات آنچه مسلم است قرآن دارای نظریه سازند.متفاوت بین نظریه و روش را منعکس می

های مناسب آن نظریات را استخراج و در زندگی جمعی به کار بست. بنظر اجتماعی بشر است بایستی با اتخاذ روش

های موجود، روشی که ایزوتسو و شهید صدر در پیش گرفته اند برای کشف نظریه های وشرسد در میان رمی

 ها کارآیی بیشتری دارند. اجتماعی قرآن در مقایسه با سایر روش

 معناشناختی)ایزوتسو( الف( روش

 ت. بدونعلم معناشناسی دانشی نوظهور است و هنوز در عرصه مطالعات اسالمی مورد توجه جدی قرار نگرفته اس       

وجود آورد. ایزوتستتو، تواند تحوالت چشتتمگیری را بههای استتالمی میشتتك ورود این دانش به عرصتته پژوهش

ستین گام  ست. وی مبانی زبان    نخ شته ا شانه   را در این زمینه بردا م شناختی جدید را برای فهم قرآن کری شناختی و ن

تعبیر خود او ستتتاخت  یا به  « نظریه »شتتتناختی  معنی های جدید   کار گرفت و تالش کرد تا با استتتتفاده از روش     به 

عنوان خدا پژوهی با قرآن . ایزوتسو، دو اثر مهم در حوزه(14ص، 1393)نیازی، قرآن کریم را کشف نماید« بینیانجه»
عمدتا چارچوب روش شناختی را که  ت،دارد. در اثر نخس دینی در قرآن مجید،-مفاهیم اخالقی، و و انسان در قرآن

همان چارچوب  شاثر دوم و در دهدبندی نموده توضتتیح میشتتناستتی نوین صتتورتهای معنیستتتفاده از نظریهبا ا

گیرد. در واقع، اثر دوم مطالعه موردی بر اساس نظریه  کار میشناختی را در مورد کشف نظریه اخالقی قرآن به  روش

ست     ایشناختی روش سان در قرآن پرورانده ا ست که در کتاب خدا و ان سی خود را این    ا سا سو، هدف ا گونه . ایزوت

یان می  به   می»دارد: ب زبان خود ستتتخن بگوید و خود مفاهیم خود را تفستتتیر و تعبیر     خواهم کاری کنم که قرآن 

سو،  «کند. سالمی بی  .(8ص ،1360)ايزوت سالمی به روش      این روش در تفکر ا ست و با آنچه که در ادبیات ا سابقه نی

 همانندهایی دارد. ور است،تفسیر قرآن به قرآن مشه

شناسیمعنی. تعریف 1  

ترین معنای این کلمه سروکار دارد. هرچیزی که دارای معنی شناسی علمی است که با نمود معنی در وسیعمعنی

ن های مختلف کاربرد دارد و متفکراشناسی در حوزهشناسی باشد. امروزه معنیتواند موضوعی از معنیتصور شود، می

شناسی، فلسفه تحلیلی، منطق نمادی و شناسی، روانشناسی، مردمشناسی، جامعهای گوناگون همچون زبانهدر رشته

توان شناسی هنوز چنان از یکدیگر دورند که نمیهای متنوع معنیشاخه ایزوتسوغیره با آن سروکار دارند. به اعتقاد 

های مختلف درباره ای از نظریهه وجود دارد مجموعه، آنچدر واقعاز ترکیب آنها علم هماهنگ و منسجمی را ساخت. 

 ایزوتسو. از منظر (3، ص1368)ايزوتسو، دهدارائه میشناسی معنی است و تقریبا هر کس تعریف خاص خود را از معنی

است.  بینی جامعه زبانیمنظور کشف جهانباره کلمات کلیدی زبان، بهای تحلیلی درسی، تحقیق و مطالعهشنامعنی

ای برای یلهتر از آن همچون وسشود، بلکه مهمکار گرفته نمیگفتن بهوسیله سخن عنوانتسو، زبان تنها بهباور ایزوبه

از  توانشناسی روشی است که میرود. معنیکار میجهان که جامعه زبانی را احاطه کرده است، به و تفسیر تصور

 بینیمعنای کشف جهانشناسی قرآن بهمعنی با این بیان، .(4، ص)همانبینی کاربران زبان را کشف کردانطریق آن جه
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صورت عمده با این مسأله سروکار دارد که شناسی قرآن بهجهان است. معنی دربارهقرآنی یعنی طرز نگرش قرآن 

 .ها با یکدیگر چگونه استو اجزای سازنده جهان چه چیزهایی است و ارتباط آن شودمیساخته چگونه جهان هستی 

ند که با کریزی میای از وجودشناسی عینی و ملموس و بالنده را پایهایزوتسو این تلقی از معناشناسی گونهبنظر 

شناسی قرآن، شوند، تفاوت دارد. روش معنیشناسی ایستا و انتزاعی که توسط فیلسوفان ساخته میاز وجود یهایگونه

 کند و هدف اساسیکه در آیات قرآن انعکاس یافته بنا می گونهوجودشناسی در سطح ملموس هستی و وجود بدان

شناختی در مفاهیم عمده، یعنی آن مفاهیم و تصورات که نقش قطعی در آن این است که با تحقیق تحلیلی و روش

 .(5)همان، صتشکیل نگرش قرآنی نسبت به جهان دارند، این شکل از وجودشناسی زنده و پویا را استخراج کند

 شناختیو تحلیل معنی جزیهتاصول . 1

 درزمانی و همزمانی اصل

ود. مطالعه ش شناسی سوسور میان دو گونه بررسی همزمانی و درزمانی زبان تمایز قائل می     ایزوتسو به پیروی از زبان 

گیرد و عنصتتر زمان ن تغییرات و تحوالت زبانی در طول زمان مورد مطالعه قرار مینگاهی استتت که در آدرزمانی 

استتاستتی دارد. اما در مطالعه همزمانی، زبان در وضتتعیت تاریخی خاص و بدون در نظرگرفتن زمان مورد    اهمیت

 .(531، ص1389نیا، )قائمیشودبررسی واقع می

سته  ست که هر یك از آن واژگان، از منظر درزمانی ب ستقل از دیگران به روش خاص خود  ای از کلمات ا ها م

ای از زمان عضتتتی از کلمات ممکن استتتت حالت توقف پیدا کند، یعنی در دورهپذیرد. بکند و تغییر میرشتتتد می

مانند؛ و نیز ممکن است در مقطعی از زمان کلماتی  ف شود؛ کلمات دیگر مدت درازتری رایج می توقاستعمال آنها م 

شوند    صحنه زبان پدیدار  سو،  تازه در  ای قطع دوره صورت افقی در . اما اگر جریان تاریخ را به(30، ص1368)ايزوت

هم ظاهر اند، همه باشتتتود که در آن همه کلمات که تا آن مقطع به حیات خود ادامه دادهکنیم، مقطعی حاصتتتل می

شت نظر از اینصرف  ؛شود می صالً هیچ تاریخی      که تاریخی دراز در پ شند یا تاریخ کوتاه یا حتی ا شته با سر خود دا

شت  شند. در این نوع برر     در پ شته با ستگاه نظام   سی زبان به سرخود ندا شبکه صورت یك د چیده از ای پییافته و 

 .(40)همان، صشودتصورات و مفاهیم در برابر ما ظاهر می

بینی معناشتتناختی قرآن اهمیت دارد و هم مطالعه همزمانی و هم مطالعه درزمانی برای کشتتف نظریه یا جهان

شی که می ند، اما نکنوعی همدیگر را تکمیل میاین دو رویکرد به شن کند مطالعه    رو ساختار کلی زبان را رو تواند 

ست  ست که زبان به    ؛همزمانی ا سطح همزمانی ا شکار می     چرا که در  ستم آ سی شود و این امکان فراهم  مثابه یك 

هیچ آید که محقق به بررسی روابط ساختی آن بپردازد. تاریخ یك واژه که مورد اهتمام مطالعات درزمانی است به   می

ست که از            وجه  ساختی ا صل روابط  شی از معنا حا سازد؛ زیرا بخ ست که تمام معنای یك واژه را هویدا  قادر نی

 .(534-533، ص1389نیا، )قائمیشودمجاورت واژگان و نحوه ارتباط آنها با همدیگر حاصل می

  معنیخاصیت سیستمی . 2-2

معانی  نییع. استتتمثابه ویژگی ستتیستتتم بهیندی یا آترین فرض معناشتتناختی آن استتت که معنا امر برمبنایی
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مراد یك کالم یا متن   استتتاس ند. بر این  پذیر شتتتوند و تغییر می تأثیر کلمات مجاور خود تعیین می   کلمات تحت  

ی م در بیرون از شبکه ارتباط یای از واحدهای دیگر زبانی مرتبط گردد. مفاهشود که با مجموعه صورتی آشکار می  در

شد. اما مقصود جدی خطابات زبانی وقتی آفت  می فقط حامل معنی اولیه باطی د که در یك نظام ارتشو ابی میتواند با

 یندیآو چارچوب تصوری مالحظه گردد. تصورات و معانی، هستی و هویت منفرد ندارند بلکه امور مجموعی و بر   

ستگاه     ستگاه یا خرده د ستند که در د سازمان    های موجود در هر زبان بهه ای چند هر واژهاند. هرافتهیصورت عالی 

ست، اما این معنای اولیه تمام ظرفیت معنایی مفاهیم و کلمات  به تنهایی در جامعه زبانی دارای معنی و مفهوم ذاتی ا

از  ای ارتباطی نقابدر یك زبان نیستتت، همواره بخش معنایی غایبی وجود دارد که با قرارگرفتن در زمینه و شتتبکه

ستم      د را عریان میگیرد و خوچهره بر می سی سو،  ن نیرومند ایا دستگاه زبانی بر روی کلمات چن سازد. به باور ایزوت

شتتود. هنگامی که چنین اتفاقی ر  استتت که غالبا باعث تغییر و دگرگونی در معنای اولیه و ظهور معنای ثانویه می

)ايزوتسووو، ای تازه خواهیم بودکلمه عبارت دیگر، شتتاهد تولدآید؛ بهای دیگر در میصتتورت کلمهدهد، کلمه بهمی

 . (17، ص1368

 تنیدهدرهم تصوری نظام مثابهبه قرآن. 3-2

سو تلقی قرآن به       سی ایزوت سا ست. این فرض       سومین فرض ا سجم ا سته و من صوری پیو مثابه یك نظام معنایی و ت

کار نرفته، بلکه در ارتباط     هیك تنها و منعزل از کلمات دیگر ب    ت که کلمات یا مفاهیم در قرآن هر    بدان معنی استتت 

که هر مفهوم، معنی محستتوس و ملموس خود را دقیقا از طوریبه ؛اندنزدیك با یکدیگر مورد استتتعمال قرار گرفته

های گوناگون بزرگ و عبارت دیگر، کلمات و مفاهیم قرآنی میان خود، گروه    د. به آورمی دستتتتشتتتبکه ارتباطی به   

کنند و ستتترانجام یك کل      هم پیوند پیدا می  های مختلف با  یز بار دیگر از راه ها ن که این گروه  ستتتازند کوچك می 

ینی یا بستتازند. آنچه برای فهم جهانهای معنایی را فراهم میای از پیوستتتگییافته و شتتبکه بستتیار پیچیدهستتازمان

است. لذا در تجزیه و   ی مفهومیهای درهم تنیدهوارگی و شبکه شناخت نظریه قرآن اهمیت دارد، کشف همین نظام  

یك از آنها با دیگر مفاهیم در کل دستتتگاه دارد از نظر دور رگز نباید روابط متعددی را که هرتحلیل مفاهیم قرآن، ه

 . (6-5ص)همان، داشت

قرآن از  .از ستتنخ معناشتتناختی بود یایجاد کرد انقالب بینی عربدر جهان که قرآن تحولیبه اعتقاد ایزوتستتو، 

ه تاز های جدید وبینی عرب جاهلیت را دگرگون ستتاخت. واژهای کلیدی قرآن واژتازه مفاهیم، جهانطریق ترکیب 

شتند    ؛ تقریباً همه آنها بهنبودندشده  وضع  سالم رواج دا ر یك ها را دولی قرآن آن ؛صورتی دیگر در ادبیات پیش از ا

شناخته بود جای داد و همین   ای تصوری  شبکه  آرایش جدید و نظم تازه بخشیدن به تصورات   تازه که تا آن زمان نا

، 1389نیا، )قائمیدار در طرز نگرش و دریافت عرب نسبت به جهان و انسان پدید آوردو مفاهیم بود که انقالب ریشه

سو،  (538ص ست؛    درک این تحوّل از منظر معنی. به باور ایزوت  کلمات از ترکیبات هنگامی کهزیرا شناختی ممکن ا

س  شناخته  شده و  شان نتیشده  حول صورت ژرف مت ها بهروند، نظام معنایی آنکار میدر ترکیبات متفاوتی به خارج 

داده شتتتد، « اهلل»معنایی قرآن به مفهوم  معنای جدیدی که در نظامعنوان مثال، به. (7، ص1368)ايزوتسووو، شتتتودمی

مفهوم  .(8، ص1368)ايزوتسووو، گرفت های کهن دینی جاهلیت ستتخت در معرض خطر قراربینی و نظام ارزشجهان
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سبت به حقیقت اهلل به  شگفت قرآنی اهلل تنها تغییر در نگرش اعراب ن شه انوجود نیاورد، بلکه تغییری  ای در گیز و ری

پدید آورد         ظام تصتتتوری و ادراکی جاهلیت  یاء و ارزش   ؛کل ن ترتیب و  های موجود از آن پس نظم و  همه اشتتت

بدین ترتیب ورود قرآن به فرهنگ یك جامعه از طریق تغییراتی که  .(9، ص1368زوتسووو، )ايبندی تازه پیدا کرددرجه

تدریج کلیت فرهنگ را تغییر دهد. دقیقا همان کاری که با فرهنگ عصتتر تواند بهآورد، میدر نظام معنایی بوجود می

 جاهلیت کرد.

 معناشناختی کشف نظریه قرآن راهبردهای. 3

 «نسبی» معنای و «اساسی» معنای کردن متمایز. 1-3

ست که میان معنای    مهم شناختی توجه به تفاوتی ا سبی »یا لغوی و معنای « پایه»ترین گام در تحلیل معنا یا بافتی « ن

ساسی ویژگی ذاتی و درونی   شود.  بدون درک این تمایز کشف نظام معنایی قرآن را ناممکن می وجود دارد.  معنای ا

گرفتن کلمات و مفاهیم در بافت رد؛ اما معنای نسبی تنها با قرار آن واژه حضور دا  خود آن کلمه است که همواره در 

نی در بودن معمقصتتود از معنای نستتبی در معناشتتناستتی با نستتبی البتهد. گیرای از روابط معنایی شتتکل میهو شتتبک

شن،    هرمنوتیك تفاوت دارد سعیدی رو ا از دیگر کلمات صورت منعزل و جد هر کلمه منفرد، چون به .(77، ص1387)

سی یا محتوی تصوری ویژه خود       سا شود، معنی ا خارج  در ومثال کلمه کتاب، در قرآن  کند.حفظ میدر نظر گرفته 

، تنیس« نامه و نوشتن »معنای کتاب تنها به ،در قرآنلکن است.  « نامه و نوشتن »که  آن معنای اساسی واحدی دارد  از 

شانه  صوری دین بلکه همچون ن ست که با هاله ای از یك ت شده و اهمیت خاص پیدا    ایی خاص ا سیت احاطه  از قد

ست. این کیفیت معنایی   شی کرده ا ست که در زمینه قرآنی  نا صور  ب ، کلمه کتاب ارتباطی نزدیكاز این واقعیت ا ا ت

ستند    ستقیم با وحی ه د نظام ر. بدین ترتیب کلمه کتاب واوحی االهی و با مفاهیم گوناگونی دارد که داری ارتباط م

  شود.معنایی خاص می
 کلیدی مفاهیم اکتشاف. 2-3

شف جهان  ست       گام دوم ک سی ا سا شف مفاهیم ا شناختی ک ساخته    بینی معنا ستگاه و نظامی که از همایی واژگان  . د

شود.  ای از کلمات با اهمیت خاص ساخته می شود دارای الگو است. الگوی عمده آن دستگاه آن است که با عده    می

ینی بآرودن ساختمان خاص تصوری و بیان جهانوجوددیگر، همه کلمات در یك واژگان یك زبان برای به عبارتبه

ن به معنی ستتنگ ممک« استتتون»عنوان مثال، کلمه انگلیستتی مندرج در آن واژگان، با یکدیگر اهمیت برابر ندارند. به

شد، ولی        سیار مهم بوده با سی زبان ب ست در زندگی روزانه مردم انگلی ساختن  این کلمه ظاهرا نقش عمده ا ای در 

آیه )عامکه در ستتوره ان« کاغذ پوستتتی»معنی همین ترتیب کلمه قرطاس بهبینی زبان انگلیستتی کنونی ندارد. بهجهان

شناسی و هم از لحاظ تاریخ فرهنگی اعراب است، ولی    ای برجسته و جالب توجه هم از لحاظ زبان آمده کلمه (91

سی درباره      سا شخص  سهمی ا سبت به جهان ندارد م سو،  کردن ماهیت بینش قرآنی ن سو  (22، ص1368)ايزوت . ایزوت

 «کلمات یا اصتتطالحات کلیدی»بینی تصتتوری قرآن دارند، کلمات و مفاهیمی را که نقش قطعی در ستتاختن جهان

ز ات کلیدی قرآن ااستخراج اصطالح   ،شناس ترین و نیز دشوارترین کار دانشمند معنی  نامد. از نظر وی مهمقرآن می

سازد که در یك دستگاه زبانی   میان واژگان قرآنی است. اصطالحات کلیدی در میان خود الگوی تمام واژگانی را می  
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های گرفتن آنها به اشتکال و نستبت  هم قرارکند و این کیفیت از کنارها نمایندگی مییا متن وجود دارد و از تمام آن

 .(23، ص1368)ايزوتسو، گوناگون فراهم می شود

 معناشناختی هایمیدان تشخیص. 3-3

و، از مقصود ایزوتس   فهمهای معناشناختی قرآن است. برای   برای کشف نظریه قرآن، تعیین میدان  سومین گام  

کند، توجه کرد.   قرار میبر« میدان معناشتتتناختی   »و « واژگان »به تمایزی که او میان نظام       باید   ،میدان معناشتتتناختی   

سو    صود ایزوت ست هایتمام کلمات و واژه« واژگان»از  مق ستگاه  ؛که در یك متن یا جامعه زبانی وجود دارد ی ا  اما د
شمار زیادی از        « واژگان» ست که از  صادفی نی ست؛ یعنی یك مجموعه اتفاقی و ت صل جمع کلی کلمات نی فقط حا

شد کلمات بدون نظم و قاعده و بدون ارتباط با همدیگر به شکل از کلمات   برعکس،؛ وجود آمده با نظام واژگانی مت

هایی های مختلف و متعدد با یکدیگر پیوسته و همبسته هستند و در نتیجه پهنهو واحدهای معنایی است که از جهت

شکیل می  س    د که بهندهرا ت سبی م ها را که ها یا بخشهم هستند. این پهنه حال کامال مرتبط باتقل و در عینصورت ن

 .(25)همان، صنامدمی« های معناشناختی میدان»شود، ایزوتسو   طات گوناگون کلمات حاصل می ها و ارتبااز پیوستگی 

ها و عالیق ها، دلبستگی آرمانها متناظر با یك از آنجهت اهمیت دارد که هرهای معناشناختی از آن و میدان هاحوزه

های آن ها، اهداف دغدغهاز کمال مطلوب ای از تاریخ آن است و بنابراین جنبه و سیمایی  غالب یك جامعه در دوره

ط شناختی، توس  ها، از لحاظ زبانکند. کوتاه سخن آنکه، نظام واژگانی ساختی چندالیه دارد و این الیه  را خالصه می 

 . (27، ص1368)ايزوتسو، شوندنامیده می« های معناشناختیمیدان»اند که هایی از مفاهیم کلیدی ساخته شدهگروه

کانونی مفهوم اییشناس. 4-3  

سو از است. مقصود ایزوت« مفهوم کانونی»کردن بندی نظریه قرآن، شناسایی و تعیینچهارمین گام برای صورت

ست که نماینده و محدودکننده یك حوزه معنایی، یعنی  «مفهوم کانونی» «  یشناخت میدان معنی»، کلمه کلیدی خاص ا

ستقل و متمایز در درون یك کل بزرگ   سبتاً م ست. بنابراین،  تن ست ک  « مفهوم کانونی»ر از واژگان ا صری ا ه حول عن

هم شود؛ مرکزتصوری یك بخش م  ها متمایز میآن یك دستگاه متشکل از کلمات کلیدی تأسیس و از دیگر دستگاه    

عنوان مثال، کلمه ایمان و دیگر . به(28)همان، صای از کلمات کلیدی استتتشتتاختی واژگانی مشتتتمل بر عده معنا

ش  سیار مهم ایفا می   م شی ب ست که به این کلمه همچون  کند. هیچتقات آن در قرآن نق کس با این نگرش مخالف نی

 ای از کلمات مهم  عنوان کلمه کانونی برگزیدیم، عده    که مفهوم ایمان را به   محض اینای کانونی نگاه شتتتود. به   کلمه 

رفته آیند که روی همنونی پیدا کرده استتت گرد میکه عنوان نقطه مرکزی یا کا ،دیگر همچون خوشتته در اطراف آن

شکیل می   آمده در پیرامون ایمان یا دهند. این کلمات کلیدی فراهمیك حوزه تصوری را در داخل کل واژگان قران ت

شکر،           صیت و رنگ منفی. در طرف مثبت، از جمله این کلمات کلمه  صو صیت و رنگ مثبت دارند و یا خ صو خ

سالم، تصدیق، و اهلل   شبکه تصوری عبارت است       ؛عنوان موضوع ایمان قرار دارد  بها در صورتی که ناحیه منفی این 

 :معنی نافرمانی و نفاق   به  :عصتتتیان  ،یعنی دروغ پنداشتتتتن وحی  :ایمانی، تکذیب   یعنی بی :از کلماتی همچون کفر 

 . (29)همان، صدادن و غیرهمعنای به دروغ خود را صاحب ایمان نشانبه

یب   مه      بدین ترت یدی، در اطراف کل مات کل مات مهم، یعنی کل ند و از این راه  ای فراهم میگروهی از کل آی
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ننده صورت کلی محدود ک آورد. اگر کلمه که در مرکز جایگزین شده، به میدانی نسبتا مستقل از تصورها را پدید می   

صور و مفهوم عمده را بدون توجه به حزئیات به    شد و ت ست دهد، کلما میدان با اند ه در پیرامون آن گرد آمدهتی کد

عبارتی، مفاهیم کلیدی پیرامونی همچون اصل تنوع و  یك نماینده این یا آن جنبه از تصور مرکزی خواهند بود. به هر

شخص و تمایز عمل می  که کلمه کانونی نقش ایجاد وحدت و یگانگی دارد. کل میدان معنایی که صورتی ؛ درکنندت

شکل می   بدین ستم واژگانی بزرگتر قرآن، و یا به   گیرنصورت  سی ری، یك تعبید یك نظام واژگان کوچك در درون 

ز باید اشاره ن نکته نیسازد که در داخل یك دستگاه تصوری بزرگتر قرار دارد. البته به ایزیردستگاه از تصورها را می

ستگاه ظاهر می    یك از کلماتی که درکرد که هر شناختی یا زیر د شد یا کلمه   شود، میدان معنا خواه کلمه کانونی با

ای با کلمات دیگری ماند، بلك معموال دارای ارتباط چند جانبهکلیدی، محدود به حدود یك میدان خاص باقی نمی

های دیگر تعلق دارند. کلمه کانونی یك میدان ممکن استتتت همچون یك اصتتتطلح کلیدی نیز استتتت که به میدان

شود.   ست در     همچنین کلمهمتعارفی در میدان دیگر ظاهر  صطالح کلیدی دارد، ممکن ا ای که در یك میدان وضع ا

 .(3)همان، صصورت یك کلمه کانونی پدیدار شودمیدان و حوزه دیگر به

 گرایا واقع موضوعیشناسی روشب( 

شهید     روشاز  سی که  سالمی پایه        صدر  شنا صوص ا ستنباط نظریه از متون و ن شف و ا یل ذ ،گذاری کردهبرای ک

 .(125-124، ص1422)رفاعی، یاد شده است   گرا و فقه نظریاتروش موضوعی، روش واقع چون: هممختلفی  وینعنا

صتتورت محدود در چند بهستتازد، هرهای قرآن مطرح مینظریهباب فهم و کشتتف که شتتهید صتتدر در دیدگاهی 

و  تفصتتیلستتت که بهشتتود، اما بدون شتتك وی نخستتتین متفکری ا های متفکران پیش از وی نیز دیده میتالش

ساس روش ابداعی و مبتکرانه خود، عمال به      صورت روش به سخن گفته و بر ا سالمی  شاف نظریه ا مند از نحوه اکت

چون اقتصاد، جامعه، تاریخ و سیاست پرداخته است. پیش از      یهایبندی نظریه اسالمی در عرصه  استنباط و صورت  

 هایکرد که در چارچوب آن اغلب پاسخ ناسی مورثی حرکت می ش شهید صدر، تفکر اسالمی عمدتا در دایره روش   

سش  سایل داده می تکراری به پر ضاها و ظرفیت     ها و م شاف ف های جدیدی که از شد. در روش مورثی امکان اکت

اه منظور بیان دیدگهای جدید زندگی به غور و تفکر پرداخته و قرآن و سنت را بهها بتوان در مورد واقعیتخالل آن

و عرضه  «استنطاق»از طریق  توانمیصدر نمود امکان پذیر نبود. اما با روش تاسیسی شهید د نظر اسالم استنطاقمور

سش  سالم     هایپر صر، نظریه ا شخص کرد.  در قبال آنرا جدید در هر ع سالمی را از حالت  این روشها م ، تفکر ا

سازد. ر مواجهه با مکاتب فکری دیگر روشن میبخشد و نظریه اسالم را دخمودگی و بیماری مزمن تقلید رهایی می

ساس روش در  شهید     یك کلمه، بر ا سی  سب با    توان دین را بهصدر می شنا صور کرد که متنا عنوان نظام جامعی ت

 .(68، ص1422)رفاعی، ها، برای تدبیر همه شئون حیات آدمیان طرح، برنامه و نظر داردشرایط تمام عصرها و مکان

 عی. تعریف روش موضو1

آن  شناسی غالب که  نامد، در تقابل با روششهیدصدر مدل روشناسی تأسیسی خود را که موضوعی یا توحیدی می        

صطالح می را روش تجزیه سط می   ای ا شرح و ب شان  دهد.کند،  ضوعی،  پیش ای رویکرد  معرفی به از تبیین روش مو

ستی  و ای پرداختهتجزیه سر را بیان می آن هایکا صوص در  کند. مف  قرآن ترتیب آیات با مطابق ایرویکرد تجزیه ن
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سیری،  رویکرد این پردازد. درمی هاآن تبیین به اعتماد، مورد ابزارهای گرفتن ازکمك با و رفته پیش سر  تف  به تنها مف

 رویکرد محصتتول اینعنوان به آنچه نتیجه دارد. دربرنمی آن حدود از فراتر گامی و پرداخته تك تك آیات تفستتیر

 در قرآن نهایی نظریه به دستیابی  بدون و و گسسته   پراکنده صورت به که قرآنی است  معارف گردد،می عرضه  ریتفسی 

نموده  ایفا سلبی  و انفعالی اغلب نقش رویکرد این در مفسر  .(22، ص1381)صدر،  است  یافته سامان  موضوع  یك مورد

سخنان  سپردن گوش تنها او گیرد. وظیفهمی قرار قرآن محضر  در قبلی برنامه و طرح و بدون  را آیات و بوده قرآن به 

ساس  صرف  برا سیر  لفظی مدلوالت و واژگان به توجه  سیر  رویکرد، این در نماید. بنابراینمی آنها تف  قرآن متن از تف

 .(31، ص1381)صدر، گرددختم می قرآن به و گشته آغاز

صدر که وی آن      شهید  سی  سی سر ی و گاه موضوعی می رویکرد توحید گاه را اما رویکرد تأ  جایبه خواند مف

و  اجتماعی، اقتصادی  اعتقادی، اعم از مشخص  موضوع  یك درباره قرآن نظریه به پی دستیابی  در آیات تكتك تفسیر 

 هایواقعیت به نخست  قرآن، متن از تفسیر  فرآیند آغاز جایبه مفسر  رویکرد، این . در(25، ص1381)صدر،  غیره است 

شری  تجارب میتما و آدمی زندگی شه  و فکری میراث و نموده توجه ب سانی اندی ضوع  یك پیرامون های ان  به را مو

هایی را که از ها و فرضیه گرا، محقق پرسش شناختی موضوعی یا واقع  کند. در پارادایم روشعرضه می  قرآن پیشگاه 

شری و یا مواجه با واقعیت اندوخته س   های عینی زندگی بههای ب ست آورده، بر ا شنود یا تعام اس الگوی گفتد ل و 

سخ     »مبتنی بر  سش و پا ضر قرآن ارائه می « ساختار پر ضوع  در مح کند تا در نهایت بتواند نظریه قرآن را درباره مو

ست آورد مورد پژوهش به صدر،  د ستنطاق »روش مفهوم این . در (32، ص1381) شات امام علی « ا  7که ملهم از فرمای

، یك مفهوم مرکزی است و به اعتقاد ایشان این تعبیر امام بیان ظریفی از رویکرد   (61، صق1407)کلینى، الکافی، است 

ست تا با ورود به           ضوعی موظف ا سر مو ست. مف ضوعی به قرآن ا این متن الهی را به نطق در « گفتگو با قرآن»مو

ضمیمه  شری به آن آورد و با  ضوع را به  ،نمودن تجارب ب موعی مورد مطالعه شکل مج تمامی آیات مرتبط با آن مو

صدر،  قرار دهد شه روش  در بنابراین، گفتگو .(33، ص1381) ست.  ویژه جایگاهی دارای شهیدصدر   شناختی اندی  در ا

 پس مفسر  رویکرد تفسیری،  این در .یابدمی سامان  قرآن با مفسر  میان گفتگو براساس  نصوص قرآن  تفسیر  وی، نظریه

 بشری شکل گرفته   تجارب با آشنایی  و سویی  بشری از  زندگی در موجود موضوعات خارجی  و واقعیات بررسی  از

 با مفسر  میان پاسخ  و نشیند. پرسش  می قرآن با گفتگو به پاسخ  و پرسش  براساس ساختار   دیگر، سوی  از آنها پیرامون

در  «نظریه قرآن»گرفته و صتتورت قرآنی معارف با بشتتری تجارب میان وحدت رهگذر، این از یابد تاقرآن ادامه می

 .(34، ص1381)صدر، دست آیدباب موضوع تحقیق به

رویکرد،  شود. این گذاری این روش به موضوعی و توحیدی نیز مشخص می  بر اساس آنچه بیان شد، وجه نام  

 دیگر، سوی  از و نموده خارجی آغاز واقعیت و موضوع  از را تفسیر  محقق سویی،  از زیرا شود می خوانده« موضوعی »

نامیده « توحیدی»نماید. همچنین این رویکرد و تفستتیر می آوریجمع را موضتتوع آن با مرتبط نیقرآ آیات مجموعه

ستخراج نظریه قرآن ایجاد وحدت     می شری با معارف قرآنی جهت ا شود زیرا این توانایی را دارد که میان تجارب ب

سر در این روش به  ستیابی  دنبال ایجاد وحدت در تمامی مدلوالت آیاتنماید. همچینن مف  مرتبط با یکدیگر برای د

 .(29-28، ص1424)صدر، به نظریه قرآن است

عنوان هبتواند موضوعی، اختصاص به فهم و تفسیر نصوص قرآنی ندارد، بلکه می     صدر روش از دیدگاه شهید 
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شاخه روش عام علم دینی و نظریه صاد، جامعه،    پردازی در تمام  سانی و اجتماعی از قبیل اقت ست،    های علوم ان سیا

دادن همین روش و تعمیم بخشتتتیدن آن در مطالعات با مبنا قرار حقوق و غیره مطرح باشتتتد. چنانکه شتتتهید خود

 ، نظریه اسالمی در باب معامالت بانکی را در کتاباقتصادناهای اقتصادی اسالم را در کتاب اسالمی، توانست نظریه  
سالم الربوی فیالبنك سفه تاریخ را در   اال سالم در باب فل سالم در مو های تاریخ در قرآنسنت  ، نظریه ا رد ، نظریه ا

سه جامعه را در  سالمی را در کتاب      ، و نظریهالقرانیهالمدر سی ا سالم یقود الحیاۀ سیا ضه  اال  یو تدوین نماید. و عر

های علوم انستتانی فرا عرصتته گرا و موضتتوعی در تمامگرفتن روش واقعپیشمتفکران استتالمی را به ضتترورت در

ست که ظرفیت نظریه     ؛ چرا که معتقد بودخواندمی شی ا ضوعی تنها رو  دهد و اینپردازی را به محقق میروش مو

)بری، ندک تبیین و صورتبندی سازد که مواضع نظری اسالم را در قبال شئون مختلف حیات بشری امکان را فراهم می

سی   بنابراین روش. (28، صق1422 ست تا          شنا صدد ا ست، بلکه در  صی معرفتی نی ضوعی محدود به حوزه خا مو

پردازی ارتقا دهد. البته با توجه به این که اهمیت آرای وی هنوز مورد اجتهاد دینی را در کلیت آن به وضعیت نظریه 

. این در ده استتوجه اندیشمندان مسلمان قرار نگرفته، همچنان بدون نتیجه عملیاتی در حوزه علوم انسانی باقی مان

سالمی ارائه می                سی متعالی از علم ا شنا صدر یك روش  شهید  سی  شنا ست که روش  ، 1392)ايمان، دهدحالی ا

 .(605ص

 

 شناسی موضوعیهای روش. مؤلفه2

 گراییواقع. 1-2

صدر مهم    ضوعی بودن یا واقع     شهید  سی خود را مو سی صود از  گرایی آن میترین ویژگی روش تأ داند. مق

ضوعی   ست.       بودن یا واقعمو ضوع عینی به نص ا سالمی حرکت از مو شاف نظریه ا ست که فرایند اکت ر ب گرایی آن ا

ضوعى   نص آغاز و به نص ختم می های تحقیقی از درونای که در آن طرحخالف روش تجزیه  شود، در روش مو

شروع مى   سرانجام به احکام، قوانین و گزاره سیر پژوهش از واقعیات زندگى  ن شود. ای های دینی منتهى مىگردد و 

دهد، موضوعات خارجی را که وقایع زندگی سرشار از آن است، مطالعه کند تا موضع      به پژوهشگر اجازه می  روش

، موضتتوع حرکت پژوهشنقطه آغاز و  به دستتت آورد. در این رویکرد را در قبال آنها از نصتتوصنظری استتالم 

تا نظریه اسالمی فراگیری را در  پردازد و گو و دیالوگ میبه گفت محقق با قرآن و سنت خارجی است و پس از آن  

ستخراج    صدر،  نمایدآن موضوع ا دین  فرض کهمحقق در چارچوب رویکرد موضوعی با این پیش  .(19، صق1424)

 جدامعنوی روحی و زندگی از عقیده و وجه اجتماعی از محتوای نظام جامعی استتت که عینیت از ذهنیت،  استتالم،

ست  سامان می  ،نی سش       پژوهش را  سایل و پر ست که برای م صلی محقق بر آن ا های که در متن دهد. لذا اهتمام ا

ست آورد. چرا که از این منظر دین     شود، راه حل ها مواجه میواقعیت زندگی با آن سالمی به د صوص ا های را از ن
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سالم منقطع و منعزل از واقعیت  ست بلکه نظام جامعی   ا شر نی شری   های زندگی ب ست که برای تمام وجوه حیات ب ا

 (. 38، صق1422د)بری، نظریه و راه حل دار

 نص اجتماعی. فهم 2-2

 هپردازی استتالمی بودگیری غالب در ستتنت اجتهادی و نظریهصتتدر رویکرد فردگرایانه جهتبه اعتقاد شتتهید

زان مستتلمان عمدتا به کشتتف  ورستتاحتی و فردگرایانه این بوده استتت که نظریه استتت. از آثار غلبه پارادایم تك

های لفظی و لغوی نصتتوص بستتنده کند و داللت اجتماعی آن را مورد غفلت قرار دهند. اما شتتهید از جمله  داللت

ست که تالش می   شیعی ا سیاق   های لفظی وکند تا اثبات کند مدلوالت نص فقط منحصر در داللت معدود متفکران 

نیز در فهم مقاصد و خطابات دینی نقش اساسی دارد. از منظر شهیدصدر      نیست، بلکه سیاق اجتماعی    متنی آندرون

 اجتماعی تفسیر  و فهم و است  شرعی  نصوص  لفظی و لغوی مفاهیم با و متفاوت چیزی متمایز نص، اجتماعی مدلول

 که شخصی  شهید صدر با طرح این پرسش که     دهد.را شکل می  پردازیو نظریه اجتهاد دینی عنصر اساسی    نصوص 

 لغوی همه مفاهیم و گیرد نظر در را سیاقی(  و )وضعی  لفظی هایداللت همه اگر، بفهمد را دینی نص یك خواهدمی

ست؟  رسیده  خود مقصود  به آیا آورد حساب به را سخ  هم گوید در جواب این پرسش می ا  هم و داد توانمی مثبت پا

انی و های زبغیر از آگاهینظر بیگریم که بهصتتورتی مثبت استتت که فرد مذکور را انستتان لغوی در منفی. پاستتخ در

ست  این کارش نهایت را بفهمد نص بخواهد لغوی هیچ دانش دیگری ندارد. چنین فردی چون  هایداللت فقط که ا

 نماید. مشخص هاآن بنیاد بر را ظهور لفظی و بگذارد هم کنار را الفاظ سیاقی و وضعی

توان تصور کرد: یکی موقعیت فردی که به تمام زیر و  اوت را میدر مواجه با فهم نصوص دو گونه موقعیت متف 

غیر از ابزارهای زبانی و لغوی   کند. چنین فردی به  های لفظی آگاهی دارد اما منعزل از اجتماع زندگی می     بم داللت 

نع ادر نتیجه با کنار هم نهادن مفاد لفظی نصتتوص به فهمی از آن ق .هیچ وستتیله دیگری برای فهم نصتتوص ندارد 

سرمایه آگاهی شود. اما فرد یا افرادی که در جامعه زندگی می می سرمایه دیگری به نام  کند عالوه بر  های زبانی از 

ها را تا ارتکاز عمومی یا آگاهی و ذهنیت مشترک نیز برخوردار است که این ارتکاز مشترک منطق تفیهم و تفاهم آن 

دادن ارتکاز عمومی یا منطق فهم اجتماعی نصتتوص را امضتتاء کرده  کند و شتتارع نیز مبنا قرارحد زیادی تعیین می

ستفاده می       ضوع یاد ا سبت حکم و مو ست و فقها از آن ذیل عنوان منا صدر،  کندا شارع نیز این   .(83-82، ص1224)

 های. مناسبت (83-82، ص1224)صدر،  شیوه از فهم و تفسیر یعنی اتکاء بر ارتکاز ذهنیت جمعی را امضا کرده است    

ضوع  و کمح ست  دیگری بیان در واقع مو شترکی  ارتکاز عرفی و عمومی ذهنیت از ا که عقال آن را مبنای تفیهم و  م

 پرتو همین در .است  فهمیدن نص معنایبه نص، اجتماعی فهم کند.می حکم آن پرتو در فقیه نیز و دهدتفاهم قرار می

ست که  شت  عمومی آگاهی یك اثر بر ارتکاز عمومی ا  .(85)همان، صاندشریك  آن در رک، افراد مختلفو ذهنیت م

 زیرا باشد.  رسانده  پایان به را خود نقش لغوی آن، و لفظی فهم که کندمی آغاز را خود نقش آنگاه نص، اجتماعی فهم

های اجتماعی را پردازد و سپس برداشت  های لفظی و لغوی نص میکردن داللتدر مرحله نخست به مشخص   فقیه

شترک  اجتماعی ذهنی زمینة پرتو در را نهایتا کالم کند و معناییبر آن حاکم م سبت  که م ضوع  و حکم هایمنا  مو

شد  سی  با شکار  برایش نص از ایتازه چیزهای تا گذاردمی به برر شهیدصدر     . قابل(83، ص)همانگردد آ ست که  ذکر ا
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ند و معتقد استتتت که     مبنای حجیت فهم اجتماعی را همان اصتتتل حجیت ظهور می       این نوع از فهم خارج از  دا

شهید صدر هر چند بحث فهم اجتماعی نص را با حزم و احتیاط بیان   . چارچوب منطق عقالی اصالت ظهور نیست  

ست     در را بزرگی گره قاعده، این دارد که اطمینان و ایمان احتیاط، این رغمبه اما کند،می شود و معتقد ا فقه خواهد گ

شود که سنت اجتهاد از فهم و تفسیر اجتماعی نصوص بهره رزی وقتی آشکار میهای واقعی تفقه و نظروکه ظرفیت

 (.85و  84)همان، صگیرد
 یا گفتگو با نص استنطاق. 3-2

ای پویا به رابطه هاست. این مؤلف« استنطاق»تعبیر شهید صدر دیگر مولفه اساسی رویکرد موضوعی گفتگو یا به

سویه  شاره دارد    و دو  صوص ا  کند وای که محقق در آن نقش منفعل ایفاء می. برخالف روش تجزیهبین محقق و ن

صوص مواجه می     شنونده با ن صوص و نظریه    صرفا در مقام  ضوعی، رابطه فعال بین ن ر پرداز دشود، در رویکرد مو

که فقط نقش مستتتتمع و   نه برای این  ،شتتتودروبرو می قرآنی وصبا نصتتت جریان استتتت. در این رویکرد، محقق  

شد، بلکه برای آن  منفعل ننده کدریافت شته با سخ با نص آغاز ک   ای را بهسازنده  دیالوگکه را دا ند. شکل پرسش و پا

صوص می     ضوعی به مطالعه ن شگری که در چارچوب رویکرد مو سش   پژوه سایل و پر هایی را که از متن پردازد، م

ضیه واقعیت صوص       را که در اثر مطالعه تطبیقی نظریات یهایهای زندگی و یا فر شده، بر ن شری برای او مطرح  ب

ضه می  سخن   عر صوص را به  ضع قرآن     هدف او گفتن وا دارد.کند تا ن ست که مو سنت  این ا سبت به این  و  را ن

رویکرد رو نتایج از اینبندی نماید. صتتتورتتواند از نص الهام گیرد، ای را که میموضتتتوع کشتتتف کند و نظریه

شر   ست، زیرا موضوعی، همواره با جریان تجربه ب شری در تحدید و تشخیص نظریه    از این منظر ی مرتبط ا تجربه ب

 (.39، صق1422)بری، قرآنی درباره مسائل زندگی مؤثر است

ترین راهبرد رویکرد موضتتوعی در کشتتف نظریه قرآن، استتتفاده از تجارب علمی و میراث  مهماز این منظر، 

المی پیش از آن که به استنباط نظریه اسالم در قبال   مشترک بشری است. در چارچوب رویکرد موضوعی، محقق اس     

ها، نظریات و وجه معینی از حیات آدمی اقدام نماید، ضتتروری استتت که نخستتت به مطالعه و بررستتی، پرستتش  

ضه کرده      حلراه ضوع معین عر شری پیرامون این مو شه ب سی تجارب  هایی بپردازد که تجارب اندی اند. هدف از برر

بلکه آن استتت که محقق استتالمی با بررستتی نظریات، دیدگاه و  ،نصتتوص استتالمی با آنهاق نه انطباعلمی بشتتری 

سش   های دیگر نحلهحلراه صریح پر ضوع مورد پژوهش     های فکری به ت سی همه جانبه مو شناخت ابعاد و برر ها، 

ه به دهد کیز میبه محقق استتتالمی این توان را ن ،تر موضتتتوعدرک عمیق کمك بهبپردازد. مطالعه تطبیقی عالوه بر

ضع       های ارائها و راحلنظریه شری، از مو سط مکاتب ب شده تو ستی ه  ها و خالءهای موجود در انتقادی بنگرد و کا

 .(39، صق1422)همان، ها را در قیاس با نظریه اسالمی آشکار سازدآن

ضوعی با تجارب و اندوخته     صدر چون رویکرد مو شهید شری پیوند تن   به اعتقاد  شترک ب دارد،  گاتنکیهای م

حضتتور  ستتازد که قرآن در هر عصتتری در متن زندگی آدمیانهمواره پویا و بالنده استتت و این امکان را فراهم می

. لذا محققی که در چارچوب (40، ص1383)ايازی، ها تأثیرگذار باشد و سوی زندگی آن داشته باشد و در تعیین سمت   
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های منازعات فکری و تجارب علمی بشتتری قرار دهد در میدانکند، باید ابتدا خود را رویکرد موضتتوعی کار می

گیرد و  ن قرارآهای بشری در انداخته است در برابر قر  که اندیشه  یهایباری از تجارب بشری و پرسش  آنگاه با کوله

رد نهفته بهای عصر به تعامل با متن قرآن بپردازد. نکته اساسی که در این راه   با ذهنی پر از مسائل و آکنده از پرسش  

های دانستهاست آن است که رویش سوال در ذهن محقق موضوعی و طرح موضوعات از ناحیه وی همواره بر پیش   

محقق استتوار استت. محققی که ذهنش انبان دانش استت و از تجربیات عصتر خویش و شتئون و احوال گوناگون      

سوأل    ست، طبعا  سبوق به     پروراندهای متعددی را در ذهن میحیات جمعی آگاه ا شدن ذهن محقق م سوأل اندود  .

صیب و بهره           شد ن شتر با صر خود بی سر از معارف و تجربیات ع ست؛ هر چه اطالعات علمی مف اش از آگاهی او ا

 .(205، ص1389)يساقی، معارف قرآنی نیز بیشتر خواهد بود

 اسالمی مفاهیماشراف بر 

شهید   دیگ ضوعی  صوص و ا   ر راهبرد مهم رویکرد مو شاف نظریه، بهره صدر در فهم ن سالمی  کت گرفتن از مفاهیم ا

است. از دیدگاه ایشان مفهوم شامل هر اندیشه و تصوری از اسالم است که به تفسیر یك امر تکوینی، اجتماعی یا          

شریعی مربوط می  ستی متعلق به خد    ،مثالعنوان بهشود.  ت شه که تمام ه شانگر درک و بینش   این اندی ست، ن  اوند ا

 تواند حق ذاتی باشدتوان گفت که مالکیت در اسالم نمیاساس می این رد جهان هستی است. بر   اسالم در مو  خاص

ی و بینی یا مبانی فلسف بلکه صرفا نوعی امانت در شرایطی خاص است. بنابراین، مقصود وی از مفاهیم همان جهان    

ست    سالمی ا صاد ا    زاده، و افروغ، نقد روش)امیری طهرانیمتافیزیکی ا سی اقت صدر از ديدگاه واقع    شنا شهید  قادی، گرايی انتسالمی 

می بندی نظریه اسال. اشراف محقق بر مفاهیم بنیادین اسالمی، نقش اساسی در فهم درست نصوص و صورت(13ص

 دارد.

 نظریه بر مبنای روش شناسی موضوعی اکتشاف. فرایند 4

شهید           سی  سی سی تأ شنا ساس روش  ضیح فرایند تولید نظریه بر ا ست که به اب     قبل از تو ضروری ا عاد صدر، 

شاره کرد که وی بین فرایند نظریه    نظریه سی ا سا سالمی با نظریه پردازی و تمایز ا سازی  پردازی در چارچوب تفکر ا

 قائل است.  در تفکر مدرن

 سازیجای نظریهپردازی بهنظریه

سالم با نظریه      صدر تولید نظریه در ا شهید سالمی    سازی در تفکر غربی تفاوت  از منظر  شه ا جوهری دارد. در اندی

ست     نظریه شف ا سنخ ک ست. لذا وی روش      اما نظریه ؛پردازی از  شه غربی از نوع ابداع و تکوین ا سازی در اندی

گیرد که نامد. این تفاوت جوهری از آنجا ریشتته میمی« تکوینی»و روش دیگر مکاتب را « اکتشتتافی»استتالمی را 

سالمی مورد مطالعه قرار می ماهیت موضوعی را که در پارادایم تف  سایر مکاتب   کر ا گیرد با ماهیت موضوعی که در 

ضوع مطالعه و ویژگی     تعقیب می ست که متد، مو های هر یك از دو روش شود، فرق دارد. همین اختالف ماهوی ا

شاف و تکوین را مرزبندی کرده و از یکدیگر متمایز می  شگری   مثال،عنوان به. (604، ص1392)ايمان، سازد اکت پژوه
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کند در واقع با یك نظام منسجم و منجزی مواجه است که ساختمان تئوریك    که راجع به اقتصاد اسالمی مطالعه می  

آن قبال وضع شده است. کار او تنها این خواهد بود که طرح و روابط این نظام را آشکار نماید، ابعاد و قواعد اصلی      

ستتت، در صتتورتی که کار و جستتتن ا« اکتشتتاف»ادیم استتالمی از ستتنخ آن را تعیین کند. بنابراین کار محقق در پار

سایر مکاتب   سازان نظریه شاف و تکوین، ویژگی  و ابداع می« تکوین»در  شد. هریك از دو مقوله اکت د که های دارنبا

سیر مطالع آ ن ویژگی و ممیزات، یکی تعیین نقطهترین ایگذارد. مهمدر مطالعه اثر می ست  هغاز و دیگری تعیین م . ا

ریزی یك ساختمان تئوریك است، چارچوب از پیش موجودی برای وضع نظریات وجود    در تکوین که مقصود پی 

د ها خلق و ایجاپردازد. اما در روش اکتشتتاف، نظریهپرداز با تخیل خالقانه به خلق و ایجاد نظریه میندارد و نظریه

 . (26، ص2ما، ج)صدر، اقتصاد شوندبندی میشوند بلکه کشف و صورتنمی

 اساسی اکتشاف نظریه مراحل. 3-4

 پردازی را مشخصتوان مراحل فرایند نظریهپردازی در اسالم مشخص شد، اکنون میپس از آنکه منطق اصلی نظریه 

صورت         کرد. گام شاف و  صدر برای اکت شهید  سی را که از منظر  سا سالمی در    های ا صوص ا بندی نظریه قرآن و ن

 د برداشت، عبارتند از:موضوعات مختلف بای

 . تحدید موضوع1-3-4

ست نظریه و دیدگاه قرآن در مورد آن         ست که بنا ا ضوعی ا شاف نظریه قرآنی تحدید و تعیین مو اولین گام در اکت

های موضوع مورد پژوهش نخستین گام در جهت کشف نظریه قرآن ها، و ویژگیشناخته شود. شناخت، ابعاد، مؤلفه

 . (71م، مجتمعنا، )حکیبه شمار می رود

 های موجوددیدگاه مطالعه. 2-3-4

شد، به مطالعه و تحقیق در نظریه          شخص  سأله مورد پژوهش برایش م سالمی پس از آنکه ابعاد م شگر ا ا و هپژوه

سوی مکاتب و نحله هایی میدیدگاه ست. اطالع از تجارب علمی و       پردازد که از  شده ا ضه  شری عر های فکری ب

د در مورد موضوعی که قرار است بر نصوص عرضه شود، باعث تصریح و مسأله و تعمیق درک ادبیات نظری موجو

 (.21، ص1424)صدر، گرددمورد پژوهش می محقق از موضوع

 بندی سوأالتو صورت طرح. 3-3-4

شنود و محاوره          ساختار گفت و  صدر  شهید  سی  سی ای دارد. به همین  فرایند تحقیق در چارچوب رویکرد تأ

ها از خالل نصوص و آیات قرآن کریم به دست   های آنهای که قرار است پاسخ  بندی پرسش ین و صورت دلیل تعی

شود، چرا که تنها از طریق پرسشگری فعال است که باب محاوره     ترین گام در فرایند پژوهش محسوب می آید، مهم

 (.71)حکیم، منذر، مجتمعنا، صشودنصوص گشوده می« استنطاق»یا 

 ه فرضیه. ارائ4-3-4

سالمی باید فرضیه را اگر چه     ساس آن به کشف نظریه      صورت  بهمحقق ا شد تا بر ا شته با اجمالی در ذهن دا

بپردازد. همانگونه که روش خواهد شد یکی از مراحل کشف نظریه گردآوری احکام و نصوص همسو است. محقق 
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ستخر   صورت  بهاسالمی باید   اج چه نظریه ای است. در غیر این صورت   اجمالی متوجه باشد که به دنبال کشف و ا

سیم کار        ساس دیدگاه مارک سو ندارد. برای نمونه محقق فقه نظریه می داند که بر ا صوص هم مالکی برای انتخاب ن

ساس، فرضیه ای ابتدایی در ذهنش شکل می گرفته       ست. بر همین ا تنها عامل تملك ارزش افزوده در فرایند تولید ا

ساس آن به جستجو   ست  وجویی فقهی و یافتن احکام متناسب با فرضیه می   و بر ا پردازد. در این جا آنچه که مهم ا

ستفاده  سازی بپرداز کند تا به فرضیه های که به محقق کمك میچگونگی دستیابی به فرضیه است. یکی از روش    د، ا

رضیه تلقی  فصورت  بهب را تواند نظریات بنیادی سایر مکات از نظریات بنیادی سایر مکاتب است. محقق اسالمی می   

ها در ها جویا شتتود. برای مثال پذیرش مالکیت خصتتوصتتی در تمام انواع ثروتنموده و نظر استتالم را راجع به آن

تواند این سوال را در ذهن محقق ایجاد  داری و همچینن تأکید مارکسیم بر الغا مالکیت خصوصی، می   مکتب سرمایه 

سالم چه نوع مالکیتی ت  صاد           کند که در ا شکل می گیرد و محقق اقت ضیه  سوال فر ساس این  ست؟ بر ا شده ا جویز 

 .(13، ص1392)آقانظری، تواند با پیمودن سایر مراحل به کشف نظریه در این خصوص نایل آیداسالمی می

 آوری نصوص همسوجمع. 5-3-4

سو می      صوص هم ضیه، نوبت به گردآوری احکام و ن سد. در این مرحله م پس از ارائه فر حقق تمام احکام، ر

کند، چه این نصتتوص نصتتوص و آیاتی را که به نحوی از انحا با موضتتوع مورد پژوهش ارتباط دارد گردآوری می

مربوط  های خاصی آن مشتمل بر عنوان موضوع باشد یا مفهوما با موضع ارتباط داشته و یا این که به یکی از ویژگی     

رح های مطبتوان موضع و دیدگاه قرآن را در قبال موضوع یا پرسش    باشد. هر آیه، نص و یا مفهومی که در پرتو آن 

 .(14، ص1392؛ آقانظری، 71)حکیم، مجتمعنا، صآوری و معین شوندشده مشخص کرد، باید جمع

 روابط معنایی نصوص تعیین. 6-3-4

یل تحل مجموعی مورد بررسی و صورت  بهپیش رو  هپس از جع آوری نصوص بر اساس فرضیه، الزم است مجموع    

وانب تفصیلی ج صورت  بهای، که طی آن قرار گیرد؛ چرا که بررسی انفرادی احکام و نصوص به شیوه روش تجزیه   

انفرادی بررستتی می شتتود، نمی تواند محقق را به نظریه عمومی برستتاند. برای صتتورت بهحکم و ابعاد مختلف ان 

بخشی از یك مجموعه مرتبط به هم نگریست و    جزئی از کل وصورت  بهاکتشاف نظریه الزم است هر نصی به را    

ستمی و کلی تبدیل نمود   سی ست که      .(14، ص1392)آقانظری، به عبارتی، نگاه جزئی را به نگان  ستمی ا سی با نگاهی 

ها در یك نظام نظری منسجم را فراهم  ای ترکیب مفاد آنشود و زمینه روابط معنایی میان آیات و نصوص روش می 

 گردد.می

 تولید نظریه. 7-3-4

ست به   های نصوص و قرار دادن آن آخرین مرحله پژوهش ترکیب مفاد و درونمایه ستگاه نظری جامع ا ها در یك د

توان شود ب طوریکه هر مفهوم و ایده جایگاه مناسب خود در این دستگاه نظری بیابد و از ساخت نظری که ایجاد می   

 .(72)حکیم، منذر، مجتمعنا، صهستی و انسان مشخص کردموضع و دیدگاه قرآن را راجع به موضوعات زندگی، 
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 ارزیابی دو روش: گیرینتیجه

 اند که روش تحقیق آنها در قرآن تاحدودی مدون استتت. روشدلیل انتخاب شتتدهایزوتستتو و تشتتهیدصتتدر به این

ضوعی و واقع      سو و همچنین رویکرد مو شناختی ایزوت شیوه     معنا صدر،  شهید  باب فهم و های نوینی را در گرای 

د. هر دو رویکرد هدف اساسی   نهایی دارها و همانندیسازند. دو روش با هم تفاوت اکتشاف نظریه قرآن مطرح می 

داند. هر دو شیوه  های بنیادی قرآن در باب هستی، انسان و جامعه می  آوردن قرآن و کشف نظریه سخن در خود را به

بینی و جهانتعبیر ایزوتسبا بررسی آیات همسو، در صدد است که به گیرد ونحوی از شیوه منطق استقرایی بهره میبه

. وجه اشتراک اساسی (41-40، ص1392پور، )قاسمبندی نمایندتعبیر شهیدصدر نظریه قرآن را صورتمعناشناختی و به

بینی جهان روند و معتقدند که نظریه یادیگر آن است که هر دو رویکرد از مدلوالت لفظی و لغوی نصوص فراتر می 

های ثانوی یا سیاقی و بافتی جستجو کرد. هم شهیدصدر و     یعنی داللت« نظام داللت»قرآن را باید در سطح دیگر از  

مثابه نظام معنایی هماهنگ و مرتبط مطالعه کرد نه نگاه نگرانه و بههم ایزوتستتتو معتقدند که قرآن را باید با نگاه کل

سی نیز با هم    شان وجود دارد، تفاوت های که بینبا وجود همانندیاین دو روش  (.42)همان، صایتجزیه سا های ا

د. در این جا به برخی از ستتازهای مکمل مطرح میمثابه شتتیوهها استتت که این دو روش را بهدارند و همین تفاوت

 گیرد:های موجود بین دو روش مورد اشاره قرار میتفاوت

شناخت مهم. 1 ری گیسازد، بهره صدر ممتاز می ایزوتسو را از روش موضوعی شهید    یترین ویژگی که روش معنا

ست. برخالف روش       آن از ابزارها و فنون کاربردی زبان صوص قرآنی ا سی نوین در فهم ن سو،      شنا سی ایزوت شنا

ستوار بوده و از ظرفیت   های شیوه شناسی شهید صدر عمدتا بر مبانی و پایه     روش های های کالسیك فهم نصوص ا

شانه  ش زبان سی و ن سی جدید بهره گرفته نمی  نا سو خود نیز   شنا محدود و  صورت بهشود. البته این مطلب که ایزوت

شانه  ستفاده کرده، نکته     ناقص از فنون ن سی در فهم قرآن ا ست، اما به شنا سی    ای دیگری ا شنا هر حال، این که معنا

ناسی جدید،  ش کارگیری ابزارهای نشانه که با به شناسی را باز کرده و توانسته است    ایزوتسو، باب مباحث نوین زبان 

 صدر فاقد آن است. شناسی شهیدافقهای تازه در فهم قرآن بگشاید، امتیازی است که روش

شتتناستتی موضتتوعی شتتهید صتتدر  های فهم، برتر از روشلحاظ فنون و تکنیكهر چند روش ایزوتستتو به. 2

مبرا استتت. رخنه و  اختی مهمی استتت که روش صتتدری از آنشتتنهای روشنشتتیند، اما خود نیز مبتال به رخنهمی

صه  شارکرده             نقی شتر منتقدان به آن ا سویی وجود دارد و بی سی ایزوت شنا سی که در معنا سا ست  اند، این ای ا ه کا

که معانی  شود ها تصور می ای از نص مبتنی است. در این تصور، نص نظام از نشانه   شناسی وی بر تصور بسته    روش

ها در های نص با امور بیرونی پیوندی ندارند. این داللتگیرند و داللتفا بر اساس روابط درونی شکل می  ها صر آن

سامان   درون خود نص پیدا می سی آن به چیزی بیش از    شوند از این رو، برای  شنا دادن به معانی نص و طرح معنا

شناسی ایزوتسو بسته است و حتّی       نشانه تر، ر صریح به تعبی .(550، ص1389نیا، )قائمیتوجه به این روابط نیاز نداریم

شانه صورت درون تالش دارد وحی را به در اولین قدم باید گفت قرآن ویژگی متفاوتی از شناختی فهم کند.  متنی و ن

. (1388)مطیع، پاکتچی و نامور مطلق، استبندی شده های طبقهها و نظامقالب نشدن آن در سایر آثار دارد و آن محصور

 ها وکه بر روابط درونی نشتتانهاین برا رویکرد شتتهید دچار چنین کاستتتی نیستتت، چرا که در این رویکرد عالوه ام
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 متنی یا قراین خارجی و لبی نیز در فهم  شتتتود، نقش بافت بیرون  مفاهیم قرآنی در کشتتتف معانی آیات تأکید می      

صوص مد نظر قرار می  شهید ن ست که تالش وافر می   صدر از جمله معدود متفکران  گیرد.  کند تا از نقش شیعی ا

م فه :دارد. شتتهیدصتتدر ستته نوع فهم را که عبارتند ازبرمتنی در فهم نصتتوص دارد پرده های بیرونمهمی که بافت

کند و معتقد است که داللت اجتماعی نص همواره چیزی  لفظی، فهم سیاقی و فهم اجتماعی نص، از هم تفکیك می 

شروع        فراتر از داللت های لف ست که نقش فهم اجتماعی نص وقتی  ساس معتقد ا ست. بر همین ا سیاقی آن ا ظی و 

 (. 84، ص14224)صدر، شود که مرحله فهم لفظی و لغوی آن پایان یافته باشدمی

ها و یدانشناسی ایزوتسو، اگر متواند تبیین کند. بر اساس روشبینی قرآن را نمیجهانروش ایزوتسو پویایی  . 3

توان یکبار برای همیشتتته نظام معنایی قرآن را    ی معنایی مفاهیم کلیدی قرآن را مشتتتخص شتتتوند، می     ها شتتتبکه 

ها استتت و همواره از نوعی انفتاح و  ناپذیری از معارف و اندیشتته بندی کرد. در حالیکه قرآن منبع پایانصتتورت 

های جدید، همواره در موقعیترستتد و گشتتودگی معنایی برخوردار استتت. ذخایر معرفتی قرآن هرگز به پایان نمی

شوند، معانی بیگانه  های جدید آشکار می . معانی که در موقعیت(27)لقمان، تابدهای جدیدی را بر میمعانی و داللت

ی پویای»های هویدا شتتدن آنها فراهم شتتده استتت.  اند که در شتترایط نوپدید زمینهبا قرآن نیستتتند، بلکه مدلوالتی

و در همان روابطی که ایزوتستتد با توجه به این نکات تبیین کرد. اوال روابط درونی قرآن بهمعناشتتناختی قرآن را بای

های کلیدی در های غیرکلیدی با واژهشتتتناختی و ارتباط واژههای معنیشتتتود. تنها میداننظر دارد، منحصتتتر نمی

شبکه به      سی قرآن نقش ندارند. بلکه قرآن یك  شنا ست    هممعنا سته از مفاهیم ا سیار پیچیده پیو ای میان که ارتباط ب

سیار گسترده  ها وجود دارد. روابط درونآن رو همواره احتمال ظهور روابط معنایی جدید از اند از اینمتنی در قرآن ب

دا های جدیدی پیها و فضاهای نو، داللت قرآن برای مفسر وجود دارد. ثانیا، قرآن یك نظام نشانه باز است؛ در زمینه   

ستاز ظهور  صترفاً زمینه  هها دخالتی ندارند، بلکدهند و در آنهای جدید را تشتکیل نمی ها، داللتن زمینهکند. ایمی

ستند. این داللت آن ستند اما داللت ها واقعا داللتها ه شانه    های خود قرآن ه ضاهای ن ستند که در ف ای دیگر هایی ه

یل همین دل بینی قرآن هم بهتفکر استتتالمی دارد. جهان ای برایالعادهکند. توجه به نکته فوق اهمیت فوقظهور می

ست. در این جهان  عداد بینی از تشوند. این جهان های جدیدی پیدا میوقفه روابط و مدلولبینی، بیپویا و دینامیك ا

صر قبلی آن روابط جدیدی ظهور           ست. هم میان عنا سترش ا ست؛ همواره در حال گ صر محدود پدید نیامده ا عنا

 .(555، ص1389نیا، )قائمی«شود.های جدیدی پیدا میهای مختلف معرفتی، مدلولو هم با گسترش زمینه کندمی

هید صدر، شناسی ششناسی ایزوتسو که ظرفیت تبیین پویایی معناشناختی قرآن را ندارد، روشبرخالف روش. 4

ایی که هتناسب پرسش  لم حکیمی است که به آید. چرا که از این منظر قرآن معنحو مناسبی از عهده این مهم بر می هب

 که« استنطاق »کند. مفهوم های معنایی خود را آشکار می دهد و حقایق و الیهشود، پاسخ می  در محضرش عرضه می  

همین معنی است، یعنی بر نقش پرسش، نوع و میزان   صدر است دقیقا ناظر به  شناسی شهید   مفهوم مرکزی در روش

شاف ن  سخن می پیچیدگی آن در اکت شود و به   ظام معنایی قرآن تأکید دارد. قرآن آنگاه  سیده  میزانی گوید که از او پر

سش حقایق خود را آفتابی می سش کند که پر ساخت گر و متعلم ظرفیت درک آن حقایق را در پر ه های خود متجلی 

ست. به  سش   ا سبتی که پر شگر ب     همان ن س شایش ظرفیت علمی و نیازهای عینی پر مق و لحاظ ابعاد، عهها در اثر گ

سخ پیچیدگی، و غیره، تفاوت پیدا می راین، نگاه بنابشود نیز متفاوت خواهد بود.  های که از قرآن دریافت میکند، پا
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شهید جامع ضعف و محدودیت روش صدر می نگرانه  سو را جبران کند.   تواند  شناختی ایزوت شهید مطهری هم   معنا

رآن بستگی به سؤاالت و فعالیت ذهنی مفسر دارد و با توجه به اینکه با تغییر کمیت و کیفیت بهره از ق»معتقد است: 

سخ      شود و برای نیازهای جدید پا سؤاالت جدیدی مطرح می  ست. به شرایط زمانی و مکانی  ویژه های جدید الزم ا

 33، ص1و   2ن، جآشنايی با قرا)مطهری، دشومطرح میتر های گوناگون علوم انسانی سؤاالت تخصصیبا پیشرفت رشته

ست و   . (31و  32و  ست. عالمه  آناین روشی بینامتنی ا سیر المیزان انجام داده عمالً بینامتنی ا  چه که عالمه هم در تف

شده،  روز یافت می« مسأله »از مسائلی که در زمان خود مطرح بوده کامالً متأثر بوده است و در آیاتی که پاسخی به    

 سوره آل عمران است.  200اند که نمونه بارز آن تفسیر آیه با تفصیل هرچه بیشتر بحث کرده

سو به    . 5 سی قومی ایزوت شنا ساپ       دلیل مبتنیروش معنا ضیه  سبیت زبانی یا فر ضیه ن شکل افراطی فر  -یربودن بر 

توان به رویکرد افراطی به نقش زبان در تفکر و تحلیل مباحث زبانی ورف با نقدهای جدّی روبروست. از جمله می 

در نگرش نادقیق تاریخی زبان عربی چنان کامل تعبیر پاکتچی، به. (1393)لطفی، جهت جهان بینی قومی اشاره کرد  از

شده که تو گویی خداوند حکیم چاره  ست و این تنها زبانی بوده که     ای جز نزول قرآن،تبلیغ  شته ا به زبان عربی ندا

ها نیست کته اینجاست که قرآن حاصل فرهنگ بومی عربن. توانسته معانی شگرفت و شگفت قرآن را منتقل کندمی

صالً  ست و نه خود آنها گوینده آنند؛        و ا شته آنها شکل گرفته و نه گذ ستر  بلکه قرآن از جانب خداوند  نه در آن ب

شده که به  ست،  حکیم متعال بر پیامبری نازل  صرفاً   زبان خاص عربی متکلم بوده ا ستفاده یعنی  اری از زبان ای ابزا

 عربی دیدن صرف قرآن باعث محرومیت ما  توان نگرش مکتب بن را به راحتی اینجا نیز سرایت داد پس نمی. ربیع

 (.1388مطیع، پاکتچی و نامورمطلق، )شوداز فهم بسیاری از ظرایف و معانی فرازبانی قرآن می

 . (1390)احسانی، ژرفانگری بر اساس معناشناسی ایزوتسو میسر نیست. 6

 .(1390 )احسانی،آدمیان نداردهای نظری پرداخته که کاربرد چندانی در زندگی تر به جنبهبیش ایزوتسو. 7

سه این دو روش می  سید که روش از مقای ستند    توان به این نتیجه ر شده هیچکدام به تنهایی کامل نی های یاده 

ستی  شاید بتوان گفت هیچ روش و ا   بلکه هر کدام دارای امتیازات و کا ست.  ا بزاری به ویژه وقتی در ارتباط بهای ا

ست که روش    فهم قرآن کریم مطرح می ست. اما نکته در خور تأمل این ا سته ها نظامشود کامل نی ستن های ب د، ای نی

های را که بلکه مانند هر ابزاری دیگری همواره در معرض اصتتالح و تکمیل شتتدن هستتتند. بر این استتاس، روش 

رسد های در رنج باشد، اما به نظر می، ممکن است از کاستیسازندص مطرح میایزوتسو و شهید صدر در فهم نصو

 تواند یکدیگر را تکمیل کند.که گنجاندن آنها در یك الگویی ترکیبی می

 منابع

 قرآن کریم .1

صص  .1383ايازی، محمدعلی، تفسیر موضوعی از نگاه شهید صدر، پیام جاويدان، سال اول، شماره دوم،    .2
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نامه شناسانه شهید صدر در موضوع نظريه قرآنی، پژوهش     ر، محسن، مريم نظربیگی، رهیافت روش پوقاسم  .3

 44-27صص  .1392تفسیر و زبان قرآن، سال دوم، شماره اول، 

زدی، اهلل مصباح ي سو و آيت محمد؛ شیوة تحلیل مفاهیم ارزشی قرآن؛ مقايسة ديدگاه اخالقی ايزوت   حسانی، ا .4

 معرفت.

ضا، عماد افروغ، نقد روش امیری طهرانی زا .5 صدر از ديدگاه             ده، محمدر شهید  سالمی  صاد ا سی اقت شنا

 .32-7صص  .1393، بهار 78گرايی انتقادی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره واقع

 .1392شناسی اجتماعی از منظر قرآن، قم، بوستان کتاب، پور، فاطمه، روشامین .6

سیدمحمدعلی، مريم پورافخم  .7 سی دو اثر قرآنی وی، تحقیقات علوم قرآن و     ايازی،  سو و نقد و برر ، ايزوت

 .1393را، سال يازدهم، شماره سوم، حديث دانشگاه الزه

 .1368ايزوتسو، توشی هیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران: نشر فرهنگ اسالمی،  .8

ای، نشوور قلم،  ، ترجمه فريدون بدرهايزوتسووو، توشووی هیکو، سوواختمان مفاهیم اخالقی و دينی در قرآن .9

 .1360تهران

 .1391ايمان، محمد تقی، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  .10

شناسی علوم انسانی نزد متفکران مسلمان، قم، پژوهشگاه      سادتی، روش ايمان، محمدتقی، احمد کالته .11

 .1392حوزه و دانشگاه، 

شماره          شآقانظری، حسن، رو  .12 صادی،  صدر، معرفت اقت شهید  صادی از منظر  سی فقه نظريات اقت شنا

 .1392دوم، 

 ق.1422الصدر، بیروت، دارالهادی،  النظريه عندالشهیدبری، باقر، فقه .13

 .1388پژوهش، سال اول، شماره دوم،  شناسی علوم انسانی با رويکرد اسالمی،پارسانیا، حمید، روش .14

 53-39صص 

 .1387، تابستان 42م انتقادی حکمت صدرايی، علوم سیاسی، شماره پارسانیا، رئالیس .15

سته به       پالمر، ر فرانک، نگاهی تازه به معنی .16 صفوی، تهران، کتاب ماد واب سی، مترجم، کورش  شنا

 .1381نشر مرکز، سوم، 
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های پژوهش در علوم اجتماعی، مترجم، فاضوول یريجانی و چاوا، فرانکفورد، ديويد نچمیاس، روش .17

 .1381اضلی، تهران، سروش، رضا ف

 .1391شناسی علوم سیاسی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، سوم، حقیقت، سیدصادق، روش .18

الشووهید محمدباقر الصووودر، تهران، المجمع التقري       حکیم سوویدمنذر، مجتمعنا فی فکر و ترا      .19

 .1388المذاه  ایسالمیه، بین

شاد، علی  .20 سازمان ا ر سالمی،       اکبر، منطق فهم دين، تهران،  شه ا شگاه فرهنگ و اندي شارات پژوه نت

1388. 

شاد، علی  .21 سايت آيت       اکبر، ر سترس در  سله دروس منطق فهم قرآن( قابل د سل  اهللمنطق فهم قرآن)

 .1392بهمن  20( تاريخ بازبینی: /http://rashad.iict.ac.irرشاد)

 ق.1422فکر، شق، دارالالرفاعی، عبدالجبار، منهج الشهید الصدر فی تجديد الفکر ایسالمی، دم .22

شن، باقر،  سعیدی  .23 سیر   »رو سبی و تطبیق آن با تف ، مطالعات «متن، فرامتن و تحلیل معنای پايه و ن

 108-75صص .1387، تابستان 80اسالمی، شماره 

 ، 1388تهران، سمت،  شعیری، حمیدرضا، مبانی معناشناسی نوين، .24

 جا.تا، بی، بی2ج اسپهبدی،-صدر، محمدباقر، اقتصادما، ترجمه، ع .25

 . 1424صدر، محمدباقر، المدرسة القرانیة، دارالکت  ایسالمی، اول،  .26

 ه.1224ایسالمی، جا، دارالکت صدر، محمدباقر، بحو  ایسالمیه و مواضع اخری، بی .27

الدين موسوی، تهران، تفاهم،  های تاريخ در قرآن، ترجمه و تحقیق، سیدجمال صدر، محمدباقر، سنت   .28

 . 1381سوم، 

سالمی،          یقائم .29 شه ا شگاه فرهنگ و اندي شارات پژوه سازمان انت ضا، بیولوژی نص، تهران،  نیا، علیر

1389. 

 .ق 1407چهارم،  ،اإلسالمیةدارالکت الکافی، تهران،  کلینى، محمدبن يعقوب، .30

سو؛ پژوهش       .31 سی قرآنی ايزوت شنا سی و نقد معنا سیدمهدی، برر سال   لطفی،  شناختی قرآن،  های زبان 

 52-39، صص 6، پیاپی 1393وم، پايیز و زمستان سوم، شماره د
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 .1388اخالق در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(،  يزدی، محمدتقی،مصباح .32

، دانشنامه قرآن،  1388مطیع، پاکتچی و نامور مطلق، پژوهش دينی، شماره هجدهم، بهار و تابستان    .33

 مجموعه مقایت قرآن و علم

ساقی، علی  .34 صغر، ي ضوعی، فقه و       ا سیر مو صدر به تف شهید  محمدعلی ايازی، تحلیل مبانی و رويکرد 

 217-196صص  .1389، پايیز 25شماره  .6تاريخ تمدن، س


