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 چکیده

 از اسـتفاده  بـا  تـا  شـد  آن بـر  ،ویتگنـشتاین  شـناختی   معرفـت  مبـانی  زا متأثر ایزوتسو
 بینـی   جهان اساس بر دینی -اخالقی مفاهیم یی معنا تحلیل به زبان قرآن و      شناسیامعن

 حوزۀ در ها  کاربرد آن  ی به سبب گوناگون   ،واژگان عناییم تفاوت او، نظر از. بپردازد قرآن
 بـا ورود    اسـت،  برخوردار واحدی اولیۀ و اساسی یامعن از واژه یک اگرچه. است معنایی
 بـر  .کنـد   مـی  پیـدا  شناختی  امعن تازۀ عناصر ،ی قرآن ینیب   مثالً جهان  ، نظام خاص  به یک 

 قـرآن، بـا     مثالً ، خاص ای  ینهم در بافت و ز    ای  واژه هر یزوتسو، ا یاساس روش معناشناس  
البته، . یابد  ی معنا م  یی، معنا ۀ انگار ۀ ارائ یت آن واژه و مشتقاتش و در نها       های  یژگیاخذ و 

 ،دهـد   مـی  دسـت  بـه  کـه  ای انگاره رب فرد   های  فهم  یش و پ  ها  فرض پیش باورها، مجموعۀ
 مفـاهیم  در ایزوتـسو  شناسـی   امعنـ  روش بـه  اشـاره  بـا  نوشـتار،    یندر ا . گذارد  می یرتأث

 ویتگنـشتاین  از رمتـأثّ  وی که ای  شناختی  معرفت مبانی تحلیل به قرآن، دینی -اخالقی
، » معنـا ی کـاربرد نظریـۀ « و »یی معناینۀاصل زم «،  » به عنوانِ  یدند« از جمله    است، بوده
 .پردازیم می
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 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و قرآن و حدیثهای  پژوهش                   ٢٨٦

 مقدمه. ١
پیدا شد که مطابق آن هر  ١»نگری تاریخ« نظری با عنوان    ،در دورۀ جدید تاریخ تفکّر غرب     

فکری تابع شرایط زمانی و مکانی خود است و فقط در ظرف زمان و مکان تاریخی خـود                  
یتی ندارد بلکه آثار     اهم ،بر اساس این دیدگاه، مضمون و ماهیت خود یک فکر         . معنا دارد 

اش، اعم از اجتماعی و اقتصادی، مهم  و عوارض آن و تشخیص عوامل تاریخی پدیدآورنده    
ماهیّـات امـور و ردّ هـر گونـه          اعتنایی به      نوعی بی  ،نگری  از لوازم تاریخ  ]. ١٢، ص ٨[ است

بر مبنـای   . استق ظاهری دارد    باطنی برای ظاهر امور و پرداختن به آنچه تحصّل و تحقّ          
شـود، بـاب      این اندیشه، چون معناداری هر فکری در ظرف زمان و مکان خود تعریف می             

 .استهر گونه گفتگویی بسته 
  توشـیهیکو   شکل گرفت و کـسانی چـون       ٢در اوایل قرن بیستم جریان پدیدارشناسی     

  کردندعراضنگری اِ  از تاریخ  شناس ژاپنی،   شناس و زبان    ، اسالم ).م١٩٩٣-١٩١٤ (ایزوتسو
.  پرداختنـد  و به ماهیت امـور روی آوردند  ش پدیدارشناسی و گفتگوی فراتاریخی    روو به   

 ورای انگاری و پیوسـتن بـه وادیِ   از تاریخ  خروج»صوفیسم و تائوئیسم«ایزوتسو در کتاب   
 تا شـاید بتوانـد قـدمی در راه گفتگـوی فراتـاریخی ادیـان                مورد توجه قرار داد    ،تاریخ را 
 زنـدگی  مختلـف  سـطوح  در فراتـاریخی  گفتگوهـای  طریـق  از تفـاهم  او، نظـر  از. بردارد
ـ  متفکّـر  هـر  تفکّـر  صـحیح  درک برای که است مدعی او. ]٢٠، ص ٧ [است پذیر  امکان  اب
 گیردمی بر در را متن آن یا تفکّر آن تارساخ کل که را روحی باید متنی هر حصحی درک

 ].٢٢، ص٧ [طلبد ی را م٣وجودی همدلی نوعی رویکرد این و فهمید
دار   های نظام   یزوتسو با چنین رویکردی و با تأکید بر چهرۀ پیوستۀ قرآن و پیوستگی            ا

بینی   میان کلمات آن، معتقد است که مفاهیم به کار رفته در قرآن نوعی پیوند در جهان               
دارند و از پشتوانۀ عقیدتی و فرهنگی برخوردارند و بدون تحقیق گسترده و معناشناسانه              

خـدا و انـسان     «او در کتاب    . ]٥٧-٥٥، ص ٣ [شود  ی حاصل نمی   چنین درک  ،در کل قرآن  
هـای    میـدان نبه دنبال اصـل پیوسـتگی میـان مفـاهیم کلیـدی و پیـدا کـرد               » در قرآن 

شـناختی    طرح یک روش معنی،هدف ایزوتسو. های اصلی قرآن است    معناشناختی از واژه  
بـه میـان کلمـات،    ای پیچیـده و وسـیع از ارتباطـات چندجان     است، تا در شبکه   مند    نظام

ــود    ــم ش ــان فه ــای واژگ ــانی    ].٣٤، ص٥[معن ــرح، مب ــن ط ــان ای ــمن بی ــه ض  در ادام
 .کنیم شناختی حاکم بر آن را تحلیل می معرفت

                                                                                                                   
1. Historicism. 
2. phenomenology 
3. existential empathy 



  ٢٨٧  دینی قرآن-شناختی ویتگنشتاین بر ایزوتسو در تحلیل معنایی مفاهیم اخالقی     تأثیر مبانی معرفت

 

 شناسی ایزوتسو اروش معن. ٢
کننـده   را تعبیری بـه غایـت مـبهم و اغفـال        » معناشناسی«ایزوتسو در عین این که کلمۀ       

بارت است از بررسی تحلیلی در بـاب قـسمت یـا            داند، معتقد است که معناشناسی ع      می
 کـه از  کلمات کلیـدی ای از    دسته بینی که از طریق تحلیل      هایی از کلّ یک جهان      قسمت

  تنظـیم شـده اسـت       کنـد،   هـای مـورد بحـث را بیـان مـی            لحاظ لغوی قسمت یا قسمت    
  است که معنای کلمات را نه بـه صـورت مجـزّا،            آنیکی از اصول ایزوتسو     ]. ٢٩٥، ص ٤[

 پیـدا کـردن کلمـات       ،برای تحقّق ایـن اصـل     . بلکه در درون یک نظام فکری باید فهمید       
به نظر او، یکی از اصولی کـه در معناشناسـی مـورد    . کلیدی در متن بسیار ضروری است 

ای از کلمـات کلیـدی کـه بـه لحـاظ        ـ شبکه  توجّه است چگونگی تشکیل حوزۀ معنایی
توجّه به چگـونگی تـشکیل ایـن        . استآوردـ    ید می زبانی، نظامی از مفاهیم کلیدی را پد      

 اهمیت دارد که یک کلمۀ کلیدی به تنهایی و جدا از سـایر کلمـات                آن جهت ها از    حوزه
کلیدیِ مهم در هـر مرحلـه از         ایزوتسو، یک کلمۀ  باور   به   .یابد یکلیدی بسط و توسعه نم    

آورد و یک یا چند حوزۀ       رد می  تعدادی از کلمات کلیدی را در پیرامون خود گِ          خود، یرسِ
 ].٢٩٦، ص٤[» .سازد معناشناختی را می

گـاه یـک    . گیـرد    صورت مـی   یاین تشکیل حوزه به طرق گوناگون     به عقیدۀ ایزوتسو،     
گیـرد و ایـن رابطـه سـبب           با مفاهیمی دیگـر قـرار مـی       » نسبت تقابلی «کلمۀ کلیدی در    

مثال، از آنجا که مفهـوم  برای  . ای معناشناختی تشکیل شود    ها حوزه  شود که حول آن     می
ای که بر مبنای نسبت  گیرد، بررسی حوزه قرار می» کفر«در تقابل کامل با مفهوم    » ایمان«

طریـق دوم  . یابـد  گیـرد، در تحلیـل معنـایی ایمـان ضـرورت مـی              میان این دو شکل می    
بـه نظـر    . میان دو یـا چنـد مفهـوم       » نسبت ترادفی «از تشکیل حوزه بر اساس      ست  عبارت

توانند در نسبت ترادفی با یکدیگر قـرار           کم و بیش می    ،، دو یا چند کلمۀ کلیدی     ایزوتسو
دهـد    ایزوتسو نشان می  . آید  ای معناشناختی پدید می     گیرند و از این نسبت ترادفی حوزه      

به لحاظ کاربردی تقریباً به مـواردی   » اسالم«با مفهوم   » ایمان« مفهوم    از دیدگاه قرآن،   که
ای  روش سـومی کـه بـدان طریـق حـوزه           .گیرنـد    حوزه قـرار مـی     اشاره دارند که در یک    
 که مفهـومی کلیـدی بـه تعـدادی عناصـر و             استهنگامی  شود    میمعناشناختی تشکیل   

 سـبب طـرح مـسائلی در        ، هـر یـک از آن اجـزا        ،در این صورت  . اجزای ذاتی تجزیه شود   
 چه بـسا    دهد و   شود که حوزۀ معناشناختی مذکور را بسط و گسترش می           اطراف خود می  

 یا از طریق نسبت ترادفی یـا تقـابلی    کههای دیگری را بسازند هر یک از آن عناصر حوزه  



 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و قرآن و حدیثهای  پژوهش                   ٢٨٨

ایزوتسو مصداق طریق انشعاب یک مفهوم کلیـدی         .اند  تشکیل شده » انشعاب مفهومی «یا  
اش نـشان     دهنـده    دربارۀ تجزیۀ ایمان بـه عناصـر تـشکیل         به تعدادی از عناصر مشکّله را     

 ].٢٩٨-٢٩٦، ص٤[ دهد می
ی او معنـ » اولیّـه «یـا  » اساسـی «ی ابین دو معنـ  ١شناسی واژگانی  اایزوتسو در باب معن   

ی ا که معنـ   یبدین ترتیب در حال   ]. ١٣، ص ٥[نهد    فرق می » ثانویّه«یا  » اضافی«یا  » نسبی«
اساسی یک کلمه چیزی ذاتی و درونی از خود آن کلمه است که با آن کلمه بـه هـر جـا          

 چیـزی اسـت کـه داللـت ضـمنی دارد و در              ،ی نسبی اکند، معن   یکه برود انتقال پیدا م    
ای خاص، به معنای اساسی پیوسته  نتیجۀ پیداشدن وضع خاصی برای آن کلمه در زمینه

 ].١٥، ص٥[شود  و افزوده می
ا یا همان عنصر معناشـناختی      این معن .  عامل اصلی ارتباط زبانی است     ،ی اساسی امعن

» کتاب«مثالً کلمۀ . رد اساسی زبان و مبنای تفاهم است نمایندۀ حقیقی کارکثابت، همان
 ، بـه عنـوان نظـامی خـاص،     ولی در قرآن  است» نامه«یا  » نوشته«عربی به معنای    زبان  در  

ـ     عناصر تازۀ معناشناختی پیدا می     اهـل  « تنزیـل، نبـی و بـا ترکیـب       ،ه، وحـی  کند و با اللّ
اسـت و بـه     داللـت ضـمنی     رای   دا ،معنای نسبی در واقع    .یابد معنای خاصی می  » الکتاب

 بـر معنـای     اایـن نـوع معنـ     . در دل یک نظام خاص، بار معنایی خاصی دارد        عبارت دیگر   
 بلکه با تغییـرات فرهنگـی و همـراه بـا            ،شود و ویژگی ثابت و شامل ندارد       اساسی اضافه می  

اهد ای است که اساساً شـ      های معنایی نسبی گاهی به گونه      تأثیر میدان . کند  میزمان تغییر   
کـه در زبـان عربـی بـه معنـای           » کفـر «مانند کلمـۀ    . ای برای کلمه خواهیم بود     معنای تازه 

 ولی در کالم اسالمی و بعد از انتقال آن          ،رود در مقابل شکر یا احسان به کار می       » ناسپاسی«
و بـه معنـای     شـد   ه و ایمان بـسیار مـرتبط        از فرهنگ عربی به اسالم، معنای این واژه با اللّ         

  ].١٦٣، ص١١؛ ١٠٩، ص١٠ [ نسبت به احسان و عنایت خدا به کار رفتناسپاسی
ها راهگشا نیـست زیـرا        واضع آن  جستجو از ها،   نا و مفهوم اولیۀ واژه    شناخت مع برای  

، ٩[گیرنـد     همواره تحت تأثیر مفاهیم همنشین خود قرار مـی         ،واژگان در طول زمان   این  
ک کلمـه را بـدون لحـاظ تأثیرگـذاری           لذا در این که بتوانیم معنای اساسی یـ         ].٢٥٠ص

 معنـای نـسبی     ،از سـوی دیگـر    . فرهنگ محیط به دست بیاوریم جای تردید وجود دارد        
چیزی جز تجلـی عینـی یـا تبلـور روح فرهنـگ مـردم و بازتـاب درسـت تمایـل کلّـی                        

برنـد،    شناختی مردمی که این کلمه را به عنوان بخشی از واژگان خود بـه کـار مـی                   روان
                                                                                                                   
1. lexical semantics 



  ٢٨٩  دینی قرآن-شناختی ویتگنشتاین بر ایزوتسو در تحلیل معنایی مفاهیم اخالقی     تأثیر مبانی معرفت

 

از اصول معناشناختی ایزوتسو این است که تمام متون از جمله متون            کی دیگر   پس ی . نیست
 و بـر آن تـأثیر     شـوند     مـی  و از آن متـأثر        تعلـق دارنـد     به یک بستر و فرهنگ خـاص       ،دینی
بینی متن قـرار دارد و         در زمینۀ جهان   ،پیدا کردن شبکۀ تصوّری یا مجموعۀ کلّی      . گذارند می

شناختی ایزوتسو در تحلیل      در ذیل به تحلیل مبانی معرفت     . ردگذا  بر معانی کلمات تأثیر می    
 .پردازیم  متأثر از ویتگنشتاین متأخّر بوده است، میها  که در آنمعنایی مفاهیم قرآن

 
 دیدن به عنوانِ. ١. ٢

 که ایزوتـسو متـأثر از آن بـوده اسـت،            ویتگنشتاین متأخّر شناختی    یکی از مبانی معرفت   
دیـدن  «بـا تمـایز میـان       ویتگنـشتاین    .است» دیدن به عنوانِ  « یا   »دار بودن ادراک    جنبه«

دیدن چیزی بر حسب تفـسیر ذهنـی شـخص؛          «و    ١»آید  چیزی آن طور که به چشم می      
هـای مختلـف      چـرا نحـوه   «کوشد تا پاسخ به این سؤال را که            می ٢،»یعنی دیدن به عنوانِ   

 زندگی متفـاوت از  ۀر هر نحوچرا قواعد حاکم بر معناداری الفاظ د« و »زندگی وجود دارد 
فـصل یـازدهم    . مـرتبط سـازد   » دیدن به عنـوانِ   «با مفهوم    ،»های زندگی است    دیگر نحوه 
 عملکـرد واقعـی مفهـوم دیـدن در          ۀ، بررسی نحو  »های فلسفی   پژوهش«کتاب  بخش دوّم   

گونـه    بنابراین، هیچ راهی جز توصیف دسـتور زبـان ایـن          . ضمن بازی زبانی روزمرّه است    
ویتگنشتاین در آغاز فصل یازدهم، توجّه ما را به دو نـوع متمـایز از               . جود ندارد مفاهیم و 
 .pp ,26 [بخش نیـست   هرچند که این تمایز، اطمینان؛کند جلب می» دیدن «ۀکاربرد واژ

های دوپهلو و   شکلر، ب»ای را بیشتر دیدن جنبه« به منظور پژوهش در پدیدارِوی  .]481-482
در این   .کند  ، تأکید می  استکه نماد ایهام جهان       ٣ خرگوش –دک  مانند شکل ار  نامشخّص،  

بیند به خرگوش تغییر  تواند از این که شکل را به صورت اردک می جا با کمی تمرین، فرد می
مـا و بـه      ، تـصویر درونـی    کنـد   میچه در این جا تغییر        با این حال، آن    .نگاه دهد و بر عکس    

 ۀزاویـ در دیدن، با تغییر جنبـه و        . تصویر ل ظاهری  نه شک   و ماست  حسّی ۀعبارت دیگر، داد  
 . ]pp. 507-508; 15, p. 37 ,19 [بینیم دید، شکل متفاوتی می

 ۀها مسبوق به تفسیر است؛ مثل آن که گـر        که بعضی دیدن   استویتگنشتاین معتقد   
و   درختی ببینـیم   ،دار   درخت را از دور سنجاب ببینیم یا در یک نقّاشی مبهم و ایهام             ۀتن
ای بیابیم و بعـد چیـز دیگـری      یک دزد کشف کنیم یا چهره      ی آن، ها  عد در شاخ و برگ    ب

                                                                                                                   
1. seeing that. 
2. seeing as.  
3. duck – rabbit figure.  
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 مثـل   ، نیـست  چنـین هـا      که بسیاری از دیـدن      است  در حالی  این. مشابه با آن را ببینیم    
ها داشـته باشـیم، آن را         دیدن کارد و چنگال روی میز که ما بدون آن که تفسیری از آن             

دیـدن بـه    « مسبوق به تفسیر یـا       ینیم و اگر آن را دیدنِ     ب   کارد و چنگال می    ،بدون تردید 
بینیم،   ها و دیگر اشیاء آشنا را می        وقتی ما میزها و صندلی    . بنامیم، نامعقول است  » عنوان

. بینـیم   بینیم، بلکه ما میز و صندلی را مـی           صندلی نمی  ها را به عنوان میز یا به عنوانِ         آن
رود که در آن ما صرفاً دریافتی را گـزارش            ر نمی در شرایطی به کا   » دیدن به عنوانِ   «ۀاید
...  آن را بـه صـورت     « عبـارت     و در واقـع    کنـیم   بینیم وصـف مـی      چه را می    کنیم یا آن    می
 . ]part II, p. 195 ,30 [شود نیست چه دیده می یک گزارش ساده از آن» بینم می

 تـصویر   اگـر بـدانم بـا     .  ادراکـات حـسّی نیـست      ۀ همـ  ۀویـژ » دیدن به عنوان   «ۀتجرب
آن «رو هستم، پاسخ من در مقابل پرسـش       خرگوش روبه  – مانند تصویر اردک     یدار  ایهام

–آن اردک «ممکن اسـت بگـویم      . تواند به یکی از دو صورت متفاوت باشد         ، می »چیست؟
 یعنـی   ،تواند یـک گـزارش مفهـومی باشـد          به زعم ویتگنشتاین، این می    . »خرگوش است   

: اما ممکن است پاسخ من این باشد. آید ه به چشم من میچه در اولین وهل گزارشی از آن  
توانـد صـرفاً گزارشـی از         البتـه، ایـن نمـی     . »بینم  حاال دارم آن را به صورت خرگوش می       «

با وجود این، اگـر ایـن جنبـه هـم           . بینم، تلقّی شود    چه می   دریافت من، یا توصیفی از آن     
حـاال دارم آن را بـه       «: گونه باشـد    اینتواند    اکنون تغییر کند، گزارش من از این تغییر می        

 من واقعاً در حال دیدن چیزی هستم که هر لحظه متفـاوت             گویا. »بینم  صورت اردک می  
 من برای توصیف این تغییر همچنان متـضمّن         ۀهای مورد استفاد    با این وصف، واژه   . است

یر بـه    این تـصو    و استنکرده   تغییر   ،آن شیء  یا   تصدیق این امر است که خود این شکل       
ـ     .و در عین حال یکی اسـت       طور کلّی متفاوت است     بـصری ناشـی از      ۀ اخـتالف دو تجرب

 قراردادن این تصویر    ۀاز اختالف در نحو   ناشی  تغییر عینی در خود آن شیء نیست، بلکه         
تفـاوت بـین دو   . ]part II, p. 195 ,30 [ گوناگون اسـت ۀ فاعل شناسا در دو زمینۀبه وسیل

شناسا به این تصویر، با قـراردادن فعلـی آن             واکنش فاعل    ۀ به نحو  تجربه را تنها با رجوع    
آنچه بر   در واقع    .کردتوان ثبت      با چیزهای دیگر، می     آن در نسبت با این چیزها، و زمانی      

م خصوصیّت آن شیء نیست، بلکه نسبت درونی بین       ییاب  در می  اثر آشکارشدن یک جنبه   
 . ]part II, p. 212 ,30 [آن و دیگر اشیاء است

ویتگنشتاین بر این باور است که نقش ذهن و زبان را در مواجهه با تصاویر نامشخّص                
گونـه     ایـن  ۀ نباید نادیده گرفت و در مـشاهد       ، خرگوش –  مثل تصویر اردک   ،آمیز  و ایهام 
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هـای علمـی      هـا، مفـاهیم ذهنـی و اندوختـه          فـرض   ، پیش )حس(تصاویر، عالوه بر دیدن     
در این گونه مـوارد، مـشاهده،       .  دارد نقشنیز   او   ۀکّر و اندیش  گر و به طور کلّی تف       مشاهده

ـ         گویی ١. نه فارغ از آن     و مسبوق و مصبوغ به نظریّه است       ۀدر این جا، تفاوت میـان تجرب
  ٢.رود می از میان ،یک چیز و تعبیر از آن تجربه

 علم به تلقّـی اسـتقرایی از علـم اختـصاص            ۀ فلسف ۀبه لحاظ تاریخی، نخستین مرحل    
اسـت و نقـش علـم،        هـا    داده ۀ عصاره و خالص   ،بندی   جمع ،بر اساس این تلقّی، علم    . ددار

و  از اوصاف و ارکان تلقّی استقرایی از علم، عالوه بر انباشـتنی         . است جویی در تفکّر    صرفه
ص داده            بیش از حدّ بر داده     ۀکمّی دیدن رشد علم، تکی     هـا    های حـسّی و نظریّـه را ملخـَّ

بـدین ترتیـب،    . استآن   و مقدّم دانستن مشاهده بر       نظریّهاهده از   مشنیازی    بیدانستن،  
کارل .  بنیان مستحکمی برای معرفت علمی است      ،شود و مشاهده    علم با مشاهده آغاز می    

 علم کـه بـه تلقّـی تئوریـک از علـم اختـصاص دارد،       ۀ دوم فلسفۀمرحلخصوص در  پوپر  
شـود    ها گردآوری می    مشاهدات یا داده   ابتدا   ،کند که در علم     استقراگرا فکر می  «: گوید  می

د تا امکان تبیین    نشو  ها استنتاج می    های علمی با استقراء از این داده        و سپس قوانین و نظریّه    
 بر مـشاهده تقـدّم      ،نظریّهاین در حالی است که      . بینی را برای دانشمندان فراهم آورد       و پیش 

به نظر پوپر، علم با مـسأله       . ندارد نظری وجود    ۀزمین ای بدون پس    لق دارد و هیچ مشاهده    مط
 صرف، بـدون    ۀمشاهد) معرفت علمی (شود و روش تحصیل قضایای تجربی         آغاز می ) نظریّه(

 .گیـرد   هیچ چیزی از سنخ نظریّه، نیست؛ زیرا مشاهده همواره به رهبری نظریّه صـورت مـی               
ی مشخّص، ا شده، وظیفه  مشاهده، وجود هدفی انتخابۀالزم. مشاهده همیشه گزینشی است

اش زبـان توصـیفی بـا         ای خاص، دیدگاه و مسأله است و توصیف مـشاهده هـم الزمـه               عالقه
بنـدی اسـت      ش تشابه و طبقه   ا   توصیف مشاهده، الزمه   .خصوصیّات است کنندۀ    نای بیا ه  واژه

 . ]p. 46 ,22 [».ها و مسائل است که این نیز مستلزم تمایالت، دیدگاه
بیند و مشاهدات، بـه نحـو خـام و عریـان در      هان را می ج،بنابراین، آدمی با ذهنی پر 

 ۀ عصار، تجربیلذا معرفتِ.  پیچیده در تفسیری است،ای نشیند و هر مشاهده ذهن او نمی
ای   ای، گزاره    مشاهده ۀدر نتیجه، یک گزار   . ست ا ها  های تجربی نیست، بلکه مفسّر آن       داده

                                                                                                                   
 theory ladenness; theory) »یّـه گرانبـار بـودن از نظر   «یـر  معنـا، تعب ین ای علم براۀدر کتب فلسف. ١

loadedness) یّهآغشته بودن به نظر «یا«(theory  inpregnatedness)رود ی به کار م. 
 آن،  یشـناخت    و روان  یشـناخت   و لوازم معرفت  » دار بودن ادراک    جنبه «یۀ نظر ۀ دربار یشتر ب یل تفص یبرا. ٢

 .٢١ و ١٣، ١٢ : بهیدبنگر
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آگاهانـه یـا ناآگاهانـه مبتنـی بـر      ای حسّی است و آن تفسیر       تفسیر داده  ۀاست که نتیج  
بینـد و     ای می   گر هنگام دیدن شیء یا منظره       چه مشاهده   آن. ای از نظریّات است     مجموعه
 او  ۀآورد، صـرفاً معلـول تـصاویر منقـوش بـر شـبکیّ              ای که به دست می      های ذهنی   تجربه

 نیـز  گـر  نیست، بلکه به تجربه، معرفت، انتظارات و وضعیّت درونی ذهن یا مغـز مـشاهده          
به عبارت دیگر، ادراک در فرایندی ماننـد جریـان عمـل دوربـین عکّاسـی                . بستگی دارد 
ای انتخابی است و پیوسته به اهداف شخص در زمـان             شود، بلکه ادراک مقوله     محقّق نمی 

کنـد    جو مـی    و  هایی از محیط را فعّاالنه جست       دار، جنبه   شخص هدف . ادراک وابسته است  
به عالوه، ادراک همیشه به تمام موقعیّت وابـسته  . شود نع او میکه به او کمک کرده یا ما     

 . دهد  تعامل عوامل گوناگون رخ میۀشناختی در نتیج است و هر رویداد روان
هـای پـوپر و        تحت تأثیر دیدگاه   ، زبان و ادراک   ۀهای متأخّر ویتگنشتاین دربار     اندیشه

 هیچ عنـصر    توان پذیرفت که    از نظر ویتگنشتاین، نمی   . شناسی مکتب گشتالت است     روان
یابـد، دخالـت نداشـته        با رجوعش به عالم طبیعت می     انسان   در آنچه    تفسیری و تعبیری  

تـوان بـدون تفـسیر و          و اصـالً نمـی     ندارد به قالبِ غیر تفسیر، وجود       ای  ههیچ تجرب . باشد
جای فهمیم و به      ها می   جهان خارج را در ترکیب نظریّه     .  شد  مواجه تعبیر با عالم طبیعت   

تلقّی نخستین و پیـشین مـا   . بخشیم آن که معنا را از دنیای خارج بگیریم، بدان معنا می        
بر ایـن اسـاس، ویتگنـشتاین بـر         . گذارد  از یک شیء در فهم ما از آثار آن شیء تأثیر می           

کند که بـر طبـق آن،         ها تأکید می    بودن مشاهدات به نظریّه    شناختی محفوف   اصل معرفت 
های علمـی همـواره بـه مـشاهدات مـا              نظریّه وجود ندارد و نظریّه      عاری از  ۀهیچ مشاهد 

دیـدن بـه    (اگرچه ویتگنشتاین ظاهراً دیدن مسبوق به تفـسیر         . دهد  محتوای خاصّی می  
کند، اما او تمام ادراکـات، اعـم از حـسّی و              شکال مبهم می  را منحصر به اشیاء و اَ     ) عنوانِ

ای فـارغ     هیچ پدیده توان به     نمیپذیرد که      می کند و نهایتاً    دار تلقّی می    غیرحسّی را جنبه  
هـای مـا، دیـدن بـه عنـوانِ       از یک دیدگاه یا منظر مفهومی خاص نظر کرد و تمام دیدن 

 . ]p. 206 ,24[ است
دینـی  -شناختی ویتگنشتاین با معناشناسی مفاهیم اخالقی       این مبنای معرفت  ارتباط  

است که الفاظ و مفاهیم، اعم از دینی و        ، در این واقعیّت نهفته      کند  که ایزوتسو مطرح می   
تـوان   هـا مـی   از آنمعانی مختلفـی را  زیرا  ای باشد تواند کانون ادراک جنبه     غیردینی، می 
 معمـول خـود بـه کـار رود، معـانی            ۀای بیرون از بافـت و زمینـ         وقتی واژه . انتظار داشت 

کم بـر معنـاداری     های مختلف زندگی و قواعد حا       بنابراین، نحوه . شود  جدیدی آفریده می  
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سؤال از این که یـک واژه       . دانست» دیدن به عنوان  «توان در ارتباط با مفهوم        الفاظ را می  
 ۀدر یک زبان بـه چـه معناسـت، تنهـا از راه بررسـی آن در سـیاقش و کـاوش در نحـو                        

 زندگی هر شخص    ۀاز سوی دیگر، قواعد و منطق حاکم بر نحو        . پذیرد  کاربردش پاسخ می  
های ایـن عـالم از یـک دیـدگاه و منظـری خـاص         آن شخص به پدیدهشود تا موجب می 

 زندگی بر نوع نگـرش مـا بـه      ۀنحو. ها را ادراک و تجربه کند       بنگرد و به نحوی خاص، آن     
با . های مختلف زندگی است  تمایز نحوهۀ نشان،ها  جهان اثرگذار است و تفاوت انواع نگرش      

 . کند انی الفاظ تغییر مینتیجه مع های زندگی، مفاهیم و در تغییر نحوه
ر از اندیشمندانی چون ویتگنشتاین معتقـد اسـت کـه زبـان و فرهنـگ                ایزوتسو متأثّ 

های قومی و نژادی، در تعیین معنا و به طور کلـی در فهـم                 حاکم بر جامعه، حتی ویژگی    
 وی در باب ارتباط میان زبـان        . دینی نقش اساسی دارد    -ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی   

در موضوع ارتبـاط    « :گوید  نگ یا ارتباط متقابل الگوهای زبانی و الگوهای فرهنگی می         و فره 
، و این نـاگزیر بـه دیـدِ مـن از            من موضع کامالً معینی خواهم داشت      ،میان زبان و فرهنگ   
مـن سـخت متمایـل بـه     . رنگی شخـصی خواهـد داد  اخالقی  های    واژهمسألۀ اصطالحات و    

عقیدۀ مردم دربارۀ این که بـد و خـوب          مطابق آن   که   ستمر در مسائل اخالقی ه    نظریۀ تکثّ 
چیست یا درست و نادرست کدام است، از مکانی به مکانی و از زمانی به زمان دیگـر فـرق                    

کند و این اختالف کامالً اساسی و بنیادی است نه امری جزئی که بشود آن را به عنوان                    می
این اختالف ناشـی از     . وضیح داد درجات مختلف مراحل رشد و تکامل یک فرهنگ واحد، ت         

  .]p. 6 ,17[ ». دارد ریشه زبانی افراد هر جامعههای عادتهای فرهنگی است که در  تفاوت
 

 گرایی زمینه. ٢. ٢
شناختی ویتگنشتاین متأخّر که ایزوتـسو متـأثر از آن بـوده اسـت،                یکی از مبانی معرفت   

هـا و     رفاً بـا شـرکت در فعّالیّـت       هـر فـرد صـ      به اعتقاد ویتگنشتاین،  . است» گرایی  زمینه«
هر چند در مراحل ابتـدایی      . شود  می »تصویر  – جهان« واجد یک    ،های زبانی مختلف    بازی

 زنـدگی   ۀآموزش، نقش تعلّم و عمل بسیار بیشتر از نقش تأمّل و نظر است، اما تأثیر نحو               
ـ     ،و عمل در باورهای انسان حتی در بزرگسالی منتفی نیست          هـای    ستنی بلکه باورها و دان

هـای زنـدگی       زندگی و شرکت ما در فعّالیّت      ۀما همواره مبتنی بر اعمال ماست و در نحو        
های زبانی عمـومی، آن        آموختن و شرکت در بازی     ۀانسان به واسط   . دارد  ریشه ما  روزمرّه

 .شود  اندیشه تبدیل میرازگیرد که سپس به اب هم در فرهنگی خاص، مفاهیمی را فرا می 
گیرد، یک رشته احکام و قضایای جـدا          ی که از این طریق شکل می      »تصویر   -  جهان«



 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و قرآن و حدیثهای  پژوهش                   ٢٩٤

 »نظام کاملی از قضایا« است؛ ]102 ,28[ »از هم و نامربوط نیست، بلکه یک نظام و یک ساختار
 است که در آن نتایج و مقـدّمات بـه   ]225 ,28[ »ها  هماهنگی از گزارهۀمجموع« یا ]141 ,28[

هـا، حـاکی از    این اتّکای دوسویه میان گـزاره . ]142 ,28 [د یکدیگرندنحو متقابل متّکی و مؤیّ
بر دیدگاه او، اعتبار هـر       بنا. گرایانه در دیدگاه ویتگنشتاین است      گرایانه و انسجام    عنصری کل 

 .]410 ,28 [ است نظام وابستهجزء مشخّص در این نظام به اعتبار بقیّه و به اعتبار کلِ
 جهان داریم که به ارث  ۀ از ما تصویر یا دیدگاهی معیّن دربار       از نظر ویتگنشتاین، هر یک    

ایم و برآمده از تحقیق یا پژوهش نیست، بلکه فراتر از توجیـه، شـک و قـرارداد بـوده و                       برده
های انسان خواهـد       اعمال و تعامل   ای برای بیشترِ    های ماست و پایه     بنیانی برای دیگر معرفت   

 ۀالیـه اسـت و مجموعـ       تصویر مـا از جهـان، چنـد       . استت  استفاده از معرف  الزمۀ آن   بود که   
 باورها، به لحاظ میـزان      ۀهم. های مختلفی تشکیل شده است      معرفت بشری از سطوح و الیه     

  .]673;613 ;454 ;144 ;66 ;52 ,28 [تصویرها ندارند  – ثبات و تیقّن، نقش مشابهی در جهان
 کـه تـأثیر     اسـت گوتلوب فرگـه     زبان   ۀ یکی از اصول مهم فلسف     ١ معنایی، ۀاصل زمین 

 کـه  مطابق ایـن اصـل  . ]See 20, pp. 294-310[ استداشته بسیار زیادی بر ویتگنشتاین 
 یک کلمه به صورت منفـرد و بـه تنهـایی            ای، هرگز نباید از معن    ستا ایزوتسو نیز    مقبولِ

بـر ایـن    . وجـو کـرد      یک گزاره جـست    ۀباید معنی آن را در بافت و زمین         سؤال کرد، بلکه    
فرگـه  . ها مقدّم بر مفـاهیم یـا کلمـات اسـت     اساس، تبیین معنا، احکام، جمالت یا گزاره 

دارد و مفاهیم را از تحلیل        مقدّم می )  اندیشه ۀعناصر سازند (را بر مفاهیم    ) اندیشه(حکم  
حـسب   به نظر او، نخست باید از معنای جملـه بـر  . [p. 86 ,15]آورد  اندیشه به دست می

 در معنـای   آن کلمـه    سـهم   مورد نظر بر حسبِ    ۀ از معنای کلم   سپسو   آن   شرایط صدق 
 ۀ، ابتـدا جمالتـی کـه کلمـ        »دانستن «ۀمثالً برای آگاهی از معنای کلم     . سؤال شود جمله  

داند که چگونـه فـالن کـار را            می S(ها    ها به کار رفته است؛ نظیر مهارت        در آن » دانستن«
کنـیم، سـپس در     را بررسـی مـی    ) Pه  دانـد کـ      می S( ای  های گزاره   ، و گرایش  )انجام دهد 

بـر  » Pدانـد کـه        مـی  S«وجوی شرایط الزم و کافی برای صدق جمالتـی از قبیـل               جست
 فلـسفی   ۀ معنایی فرگه را در آثار مربوط به هـر دو دور           ۀویتگنشتاین اصل زمین  . آییم  می

  یـک  ۀکند که کلمه تنهـا در بافـت و زمینـ            خود آورده است و با اشارات مکرّر تأکید می        
گفت کلمه فقـط   منظور فرگه هنگامی که می. [See 29, 3. 3; 14; 30, 49]گزاره معنا دارد 

 . نیز همین بودبه عنوان جزئی از یک جمله معنا دارد
                                                                                                                   
1. context principle. 



  ٢٩٥  دینی قرآن-شناختی ویتگنشتاین بر ایزوتسو در تحلیل معنایی مفاهیم اخالقی     تأثیر مبانی معرفت

 

کاربرد زبان، به ویژه تحلیل مفاهیم  ۀ  ویتگنشتاین کوشید تا از خالل تحلیل موشکافان      
از دیدگاه او،   . تی مبناگراست، فرو ریزد    فعالیّ ،شناسانه، اساس این تصوّر را که فلسفه        روان

 آن نه اصالح زبان است و نه تـالش بـرای            ۀفلسفه فعالیّتی صرفاً توصیفی است که وظیف      
های مطمئن، بلکه معضالت فلسفی از        استوار ساختن کاربردهای گوناگون زبان بر شالوده      

یـد معنـای    مـا نبا  . شـود   طریق درک صحیح کیفیت کارکردهای بالفعل زبان برطرف می        
ورزی،   کلمات را از راه بررسی تصوّر تداعی شده در ذهن، یا پیروی از نوعی روش تحقیق               

بایـد    هـا را      ها به ازاء آن قرار دارند بفهمـیم، بلکـه  واژه             یا حتی وارسی یک شیء که واژه      
ها در نظر بگیریم و داللت بر اشـیاء موجـود در جهـان تنهـا یکـی از                     برحسب کاربرد آن  

شـود و مجموعـه        کاربرد آن مشخّص می    ۀمعنای یک واژه به واسط    . هاست  ی آن کاربردها
 .سازد ها، یک بازی زبانی را می کاربردهای متعلّق به گروهی از واژه

های صوری به معنا و برقرارساختن تناظر  ویتگنشتاین متأخّر با کنار گذاشتن رهیافت
شود که چـون      اگون، یادآور می  های زبانی مختلف و عملکردهای اجتماعی گون        میان بازی 

او متـأثّر از    . اند، در هر دو قلمرو، معنا و فهم، تابع بافت و زمینـه اسـت                هر دو تابع قاعده   
کند که مفاهیم؛ یعنـی عناصـر          تأکید می  ، زبان فرگه  ۀگرایي معناشناختي در فلسف     زمینه
. شـوند   د و فهم مـی    آین   به دست می   ) زندگی ۀنحو(  ما، تنها در بافت و زمینه      ۀ اندیش ۀسازند

معـیّن  )  زنـدگی ۀیک نحـو  (ۀفراگیری مفاهیم، از رهگذر یادگیری زبان در درون یک جامع  
 تجارب بیرونی، که عیناً در مورد تجارب درونی نیز          ۀاین نکته نه تنها دربار    . پذیر است  امکان

  دشما مفهـوم درد را زمـانی آموختیـد کـه زبـانی را فراگرفتیـ               به عنوان مثال    . صادق است 
 کـاربرد صـحیح یـا    ۀوجه اجتماعی فراگیری زبان و به تبع آن مفاهیم، در نحـو . ]384 ,30[

 زندگی و در تعامل با دیگـران،        ۀهر فرد در درون یک نحو     . شود  غیرصحیح زبان متجلّی می   
آورد، در عمل     معنای آنچه که فرد بر زبان می      . آموزد  های صحیح کاربرد کلمات را می       شیوه

بـه  . شـود   کند، مشخّص می    ای که او در آن زندگی می        فتار او در عرف جامعه    و متناسب با ر   
 یعنـی   ، ارتبـاط اجتمـاعی قابـل فهـم اسـت          ۀعبارت دیگر، این معنا تنها در بافـت و زمینـ          

 . ]567 ,27 [توان هر عمل یا فعلی را مشاهده کرد ای که تنها در قیاس با آن می زمینه
 زندگی خاص اسـت     ۀکه هر جامعه مظهر یک نحو     ویتگنشتاین با تأکید بر این آموزه       

های زبانی رایج در آن حاکم است و هویّت افراد            و بر مبنای قواعد خاص خود که بر بازی        
عبـارت  » شـناخت «گیـرد کـه       دهد، نتیجه می    عضو آن جامعه و ذهنیّت آنان را شکل می        

 زنـدگی   ۀنحـو (است از تصاویری که در قالب مفاهیم و کلمات مورد استفاده در جامعـه               
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 ۀروایتی است که هر زبان رایـج در یـک نحـو           » واقعیّت«شود و     به افراد عرضه می   ) خاص
 زنـدگی دارای زبـان خـاص خـود          ۀچون هر نحو  . کند  زندگی برای اعضای خود بازگو می     

صحیح از خطا موجـود اسـت،         کردن های خاصّی برای مشخّص     است و در هر زبان شیوه     
 .ص خود را داردهر یک معیارهای عقالنیّت خا

های مختلف زندگی منتفـی   بنابراین، وجود یک معیار عام و فراگیر برای ارزیابی نحوه    
. وابــسته اســتاســت و مفهــوم عقالنیّــت و معیارهــای آن بــه فرهنــگ تحــت پــژوهش 

هـای    ویتگنشتاین معتقد است که عقالنیّت، همواره متّکی به زمینـه اسـت و در فعالیّـت               
ـ    اجتماعی و بازی   هـای زبـانی منـشأ ایجـاد          بنـابراین، تنـوّع   . گیـرد   انی جـای مـی    های زب

های زبـانی،     های فکری، چارچوب    های زندگی، نظام    های متنوّع است و چون نحوه       معرفت
های مختلفی از عقالنیّـت نیـز وجـود           اند، شیوه   ها مختلف   بینی  های گفتمان و جهان     شیوه
 آنـان و    ۀه باشد، مفاهیم مورد اسـتفاد      زندگی افراد با یکدیگر تفاوت داشت      ۀاگر نحو  .دارد

هـایی    ایزوتـسو متـأثر از چنـین اندیـشه        . کنـد   بالتبع فهم و درکشان نیز تفاوت پیدا مـی        
ـ هر سیستم یا دستگاه زبانی «:نویسد می ها  ها و و دستگاه یکی از این سیستم  زبان عربی 

ست کـه   اآرا هیم هم نمایانگرِ گروهی از مفا ـ  استی دیگر، سیستم و نظام قرآنیو عربیِ
سازد که خاص مردمی است که به آن زبان          بینی خاصی را منعکس می     بر روی هم جهان   

 عربی قرآنی از جنبۀ معنایی منطبق با چیـزی اسـت            . و در آن مشترکند    گویند سخن می 
بینی به نوبـۀ خـود جزئـی از      بینیِ قرآن بنامیم و این جهان       توانیم جهان   که ما به حق می    

درسـت بـه همـین      . تری است که در زبان عربی قـدیم مـنعکس اسـت             وسیعبینی    جهان
بینی قـرآن اسـت و اصـطالحات          ترتیب، زبانِ اخالقیِ قرآن نمایانگر تنها بخشی از جهان        

 در  و سیستم کوچک و نسبتاً مستقلّی از سیستم زبان اخالقی قرآن است ، دینی -اخالقی
 معنـای خـاص خـود را        ،هـا   یک از واژه   دینی است که هر      -ارتباط با این سیستم اخالقی    

 ].٥١٨-٥١٧، ص ٦[کند  پیدا می
 

 زبان ی کاربرد نظریۀ. ٣ .٢
واژه ممکن است به معنایِ دانستن چگونگی کاربرد         یکفهمیدن  «: گوید  ویتگنشتاین می 

شـود کـه فهمیـدن     همچنین متذکّر می. ]p. 63 ,18 [»آن یا توانایی به کار بردن آن باشد
های ممکن کاربرد آن از نظر ساختمان دسـتوری           به معنای دانستن راه   کلمه   یکمعنای  
 . ]p. 64 ,18 [است
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و » معنـا « میـان مفـاهیم      ۀ رابطـ  »هـای فلـسفی     پـژوهش «یکی از موضوعات مهـم در       
ویتگنشتاین تنها از این سخن گفته است کـه دانـستن چگـونگی کـاربرد               . است» کاربرد«

وی این نکتـه را مفـروض       . تن معنای آن است   کلمه یا عبارت، شرط الزم برای دانس       یک
عبارت را هم    یک گویی دانستن چگونگی کاربرد      »ها  پژوهش« ٤٣دانسته است اما در بند      

 . ]p. 121 ,14 [داند شرط الزم و هم شرط کافی برای فهمیدن معنای آن عبارت می
ها در شرایط و  در مواجهه با سؤال از چیستی معنا، بهترین کار، توصیف موارد کاربرد واژه

اندازه   ای بی   توان در دامنه    کلمات را می  . های زبانی است    های گوناگون انسانی یا بازی      موقعیت
 فلسفه نـه تحلیـل منطقـی،        ۀوسیع و ناهمگن از اهداف به کار گرفت و به این ترتیب، وظیف            

یـن  این اشتباه است که فکـر کنـیم در پـشت ا           . های زبانی گوناگون است     بلکه توصیف بازی  
 . ]p. 40 ,16 [ یا تبیین و توضیحی وجود دارد وتر تر، اصلی عام ها چیزی عمیق گوناگونی

کلمـه   یـک  و کاربرد    کند  از نظر ویتگنشتاین، توضیح معنا، کاربرد کلمه را معلوم می         
کلمه در   یکخواهم بگویم که جایگاه       می«: نویسد  میوی  . در زبان، معنای آن کلمه است     

 ».کنـد    در زبان توصیف مـی      را  آن است و دستور زبان، کاربرد کلمات       دستور زبان، معنای  
]23, p. 102[ . عبارت، توصیف دستور زبـان آن عبـارت    یکبر این اساس، توصیف کاربرد

. های زبانی همان توصـیف دسـتور زبـان اسـت     شود و در نتیجه، توصیف بازی     خوانده می 
به تبیین نیازی » دستور زبان«زبان،  یککلمه باشد، یا کل  یکچه سخن بر سر  ،بنابراین
کننـد آن را   دستور زبان را فقط باید توصیف کرد تا کسانی که از آن اسـتفاده مـی     . ندارد

 ۀکند که فرض وجود رابطـ  ویتگنشتاین در رویکرد فلسفی متأخّر خود تأکید می      . بفهمند
 او اصرار .رستی استها و اشیایی که در جهان قرار دارند، فرض ناد  میان واژه ۀمعناشناسان

 شخصی فرد، بلکـه ریـشه در زنـدگی اجتمـاعی            ۀ نه مبتنی بر تجرب    ،ورزد که مفاهیم    می
رود، از مجـرای کاربردهـای        دارد و معانی واژگانی که برای انتقـال مفـاهیم بـه کـار مـی               

از نظر ویتگنـشتاین    . ها است    واژه یازا شود، نه به اعتبار آنچه که مابه        اجتماعی تعیین می  
جامعـه و    به عبارت دیگر، آدمی زبان را در درون یـک         . أخّر، زبان امری اجتماعی است    مت

فهـم  . گیرد کند، فرا می یاد می»  زندگیۀنحو«در جریان آنچه ویتگنشتاین از آن با عنوان    
هـا و زبـان در         کاربرد مفاهیم بر مبنای قواعد اسـتفاده از واژه         ۀصحیح مستلزم درک نحو   

هـای    ویتگنشتاین تأکید دارد که زبان با فعّالیّـت       . اجتماعی است های خاص زندگی      نحوه
 زنـدگی  ۀزبان وجودی مجزّا ندارد و واژگـان همیـشه در نحـو   . انسانی در هم تنیده است  

 ۀنحـو  از این رو، فراگیری مفاهیم از رهگذر یادگیری زبان در درون یک  . شوند  مجسّم می 
 .پذیر است زندگی معیّن امکان
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تـوان     در کـاربرد اسـت و زمـانی مـی          ،شتاین متأخّر، تحقّق و هویّت زبان     در تفکّر ویتگن  
های زبـانی، آن زبـان را          که بتواند با رعایت قواعد بازی       است گفت که کسی زبان را آموخته     

ویتگنشتاین با نفی زبـان   .کاربردشان معنا ندارند ۀ   بیرون از ظرف و زمین     ،الفاظ. به کار ببرد  
 زنـدگی تأکیـد دارد و بـا    ۀنحو یکو جمعی و گروهی در درون  بیرونی ۀخصوصی، بر تجرب  

هـای زنـدگی و       های صوری و منطقی معنا و تأکید بـر مفهـوم نحـوه              کنار گذاشتن رهیافت  
شـود کـه       یادآور مـی   ،های زبانی مختلف و عملکردهای اجتماعی گوناگون        تناظر میان بازی  

 .و، معنا و فهم، تابع ظرف و زمینه اسـت    اند، بنابراین، در هر دو قلمر       چون این دو تابع قاعده    
هـا بـر       معنـای واژه   یابنـد و     معنـا مـی    ،های زندگی   از دیدگاه ویتگنشتاین، کلمات در نحوه     

  .]p. 61 ,25 [های عملی متعدّدی استوار است که در زندگی فرد وجود دارد زمینه
اری کنـد   خواهـد کـ    شود که می   ایزوتسو با توجه به ارتباط زبان و فرهنگ، مدعی می         

 ].٨، ص ٦[ مفاهیم خود را تفسیر و تعبیر کند ،که قرآن به زبان خود سخن گوید و خود
شوند   ، دارای معانی متفاوت می    های معنایی   به سبب کاربرد در حوزه     ها  به نظر او، واژه   

در ایـن نـوع      .استهای خاص      حتی تکرار واژگان نیز مربوط به کاربرد آنها در موقعیت          و
 . از یک معنای اساسی و یک معنای کاربردیست اواژه عبارت معنای ،نگرش
 
 گیری نتیجه

ـ های انضمامی بتوان از واقعیتممکن است اگرچه   واقعیّاتی که بیرون از ذهن انسان  
 انتزاعی ماننـد ایمـان، کفـر،        های   واقعیت ، معنا و تعریفی دقیق ارائه کرد      ـاند  تجسّم یافته 

انـد     نظام خاصی که این واژگان در آن وارد شـده          در گرو اند و     »وابسته  متن«ق و شرک    نفا
» ایمـان «ای مثل   واژهه یافتن به معنایابه زعم ایزوتسو، گام نخست برای ر . یابند  معنا می 
 اقتباس تمام آیاتی است که مشتمل بر ایـن مفهـوم و مـشتقات آن                ،بینی قرآن   در جهان 

بـرای مثـال از آیـۀ       . ن شده است  هایی که در این آیات بیا        سپس استخراج ویژگی    و است
 جمع است، و در نهایت      یابیم که ایمان با عدم اطمینان قلب قابلِ         سورۀ بقره در می    ٢٦٠

 .های مأخوذ از آیـات باشـد        ای معنایی از ایمان است که واجدِ تمام آن ویژگی           ارائۀ انگاره 
ل از ایمـان    ای کامـ    اگر چه این روش در تحلیل معنایی مفـاهیم قـرآن مـا را بـه انگـاره                 

 بـه نظـر     ؛شـود   رساند و نقاط ضعفی دارد که مانع تکوّن انگارۀ واحدی از ایمـان مـی                نمی
  رانقـاط ضـعف آن    کـه   شناسـی ایزوتـسو       انقاط قوّت روش معنـ    با  رسد روش دیگری      می

 معتقـد   ،ایزوتسو متأثّر از اندیشمندانی چون ویتگنشتاین      .باشد، در اختیار نیست   نداشته  



  ٢٩٩  دینی قرآن-شناختی ویتگنشتاین بر ایزوتسو در تحلیل معنایی مفاهیم اخالقی     تأثیر مبانی معرفت

 

رهنگ حاکم بر جامعه، در تعیین معنا و به طور کلی در فهم ساختمان              است که زبان و ف    
 مبنــای متــأثر ازوی بــه عــالوه، .  دینــی نقــش اساســی دارد-معنــایی مفــاهیم اخالقــی

 یا اصل زمینۀ معنایی، معتقد است که هرگز نباید از معنـی             گرایی  شناختی زمینه   معرفت
نـی آن را در بافـت و زمینـۀ خـاص            بایـد مع    کرد، بلکه    یک کلمه به صورت منفرد سؤال     

وجو کرد و در پرتو نظریۀ کاربردی معنا، معانی مختلف واژگان را در کاربرد آنها در  جست
 . کند های معنایی جستجو می حوزه
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