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چکیده

توشیهیکو ايزوتسوو ،زبوا شواا عروفو ژاپاو  ،تحقیقوات ارزنو ه

درحوزۀ قفآ پژوه انجام داده است .وی بفای نخستین بار ،قفآ را
بهصورت عستقیم ،از عفبو بوه ژاپاو تف کوه ووفد و ازرهگورر ايون

تف که ،به نکات دقیق دربارۀ عفواهیم وییو ی قوفآ دسوت يافوت و

عوفق به تألیف دو وتاب عهم ،يک باعاوا خ ا و انسوا در قوفآ و

ديگفی بهنام عفاهیم اخالق  -ديا در قفآ عجی شو  .ايزوتسوو در
اين دو اثف ،بحثهای عرااشااسو

يو را در فهوم و تفسویف عروان

قفآ بهوار گففته است وه بهصورت درخور تو ه ،بف پژوهشهوای

بر ی درحوزۀ عرااشااس و تفسیف اثوف گراشوت و عطالروات در ايون
 .1استاديار دانشگاه آزاد اسالع  ،واح عیوم و تحقیقات تهفا  ،گفوه عیوم قفآ و ح يث؛ info@ayazi.net

 .2وارشاا ارش عیوم قفآ

و ح يث ،دانشگاه آزاد اسالع  ،واح عیوم و تحقیقات؛ mpurafkham@yahoo.com
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رشته را گسوتف داد .از سووی ديگوف ،ايون زبوا شواا در رهيافوت
عرااشااسووانخ خووود ،عفوواهیم عختیووف قووفآ را درضووکن يووک ش و کخ
عرااي گستفده نگفيسته و بفاسا

عریارهای عیک پريففتا  ،روابط

عفاهیم را شااساي و درنهايت ،عران آ هوا را وشوف ووفده اسوت.

اين ووار وی بواو وود بفخو واسوت هوا ،عانو گار و در نووو خوود،

وم نظیف است .در عقالخ حاضف ،نخست ،ايزوتسو و دو اثف قفآنو وی
را شااسوان ه و دراداعووه ،ضووکن نگوواه ا کوال بووه عفهووومشااسو و
اصطالحشااس قفآن  ،اين دو اثف را بوهلحوا عاواب  ،عحتووا و رو

نق و بفرس وفدهايم؛ ال توه در ايون تحقیوق ،درپو توصویف نقوا

قوت و ضرف وار ايزوتسو بودهايم؛ نوه ارز گوراری بوف ووار وی.
بفای ارز گراری بف آثار ايون دانشوکا عو تووا آ هوا را بوا آثوار
ديگفا عقايسه وفد.

واژههای كلیدی :توشویهیکو ايزوتسوو ،خو ا و انسوا در قوفآ ،
عفاهیم اخالق  -ديا در قفآ عجی  ،نق و بفرس .

 .1مقدمه

توشیهیکو ايزوتسو ( 1914تا 1993م ،).زبا شاا

عرفو

قفآ پژوه انجام داده است .تحقیقات اين زبا شاا

ژاپا  ،تحقیقات ارزن ه درحوزۀ

در اين زعیاه از آ هاگوام آاواز شو

وه وی بفای نخستین بار ،قفآ را بهصورت عستقیم ،از عفبو بوه ژاپاو تف کوه ووفد .او از

اين رهگرر ،به نکات دقیق دربوارۀ عفواهیم وییو ی ايون وتواب آسوکان و شااسواي حووزۀ
عرااي آ دست يافت ،آ را بوهصوورت تحقیقو عسوتقر درآورد و عوفوق بوه نگاشوتن دو

وتاب عهم ،يک باعاوا خ ا و انسا در قفآ و ديگفی بهنام عفواهیم اخالقو – دياو در
قفآ عجی ش  .ايزوتسو در ايون دو وتواب ،بوا اسوتفاده از رو

عرااشااسو و بوا تو وه بوه

ففهاگ عفب اهی  ،عفواهیم عکو ۀ قوفآ را تجزيوه و تحییور ووفده و از ايون راه ،درپو
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عرااشااس آيات قفآن بوده است تا سفانجام بتوانو نظوام عراواي قفآنو را در دسوتهای از
عفاهیم ویی ی و اخالق استخفاج وا .
عحققا و عفسفا پیشین بفای ت یین آيات قفآن تال
آ ها به حوزۀ عرااي ویکه با تو ه به رو های
آنا به رو

بسیار وفدهانو ؛ اعوا بو توو ه

ي درحوزۀ عرا شااسو و رویآورد

تجزيهای در تفسیف ،باعث بفوز عحو وديت در فهوم واع ویکوه و رووود در

تفسیف قفآ ش و تفسیف را بهصورت واری تکفاری درآورد؛ تا واي ووه پو از گرشوت

قف های عتکادی از تفسیفهای وسان هکانا ط فی ،رازی و توس  ،ان يشخ اسالع نتوانسوته
اسووت از هووت عرااشووااخت  ،درحوووزۀ تفسوویف ،گوواع ففاتووف نهوو ؛ از ايوون روی ،اعووفوزه
بهوارگیفی رو های

ي در عطالرات قفآن  ،نهتاها بوه پوژوهشهوا اعت واری بیشوتف عو

بخش ؛ بیکه بف فهم عا از آيات قوفآ  ،اثوفگورار اسوت .بوفای درک عروان واژگوا قوفآ ،
رو هاي عختیف و ود دارد وه يکو از آ هوا عرااشااسو درحووزههوای عراواي اسوت.
عرااشااس ففايا ی است زن ه ،فرال و پويا وه درضکن آ  ،عفاهیم ویی ی قفآ در ارت ا

با يک يگف بفرس ع شون .

تاواو  ،عقالههاي در عرفف ايون دو اثوف نگاشوته شو ه؛ اعوا در ترو ادی انو ک از ايون
عقالهها بهگونهای اساس  ،وار ايزوتسو نق و بفرس ش ه است؛ عاناو عقالوخ عالکانوخ دوتوف
حسین عرصوع هک ان باعاوا «بحث در زبا اخالق قفآ » و نیز عقالهای بوهنوام «ارت وا
عرااشااس و تفسیف قفآ » از عی رضا قائک نیا .يک عقالخ نس تاً عفصّر انگییس نیز بواعاووا
«عرااشااس

ها بیا قفآ  :بفرس آثار توشیهیکو ايزوتسو »1در سال 2009م .نوشوته شو ه

وه در اين پژوهش ،با نگاه ا کال  ،از بفخ قسکتهوای آ اسوتفاده ووفدهايوم .تفواوت
شیوۀ وار در اين عقاله با نوشتههای يادش ه ،از اين هوت اسوت ووه در آ  ،ضوکن عرففو
ا کال ايزوتسو و بازخوان دو اثف قفآن وی ،به عفهومشااسو و اصوطالحشااسو عفواهیم

اخالق در قفآ ع پفدازيم و دراداعه ،با نق و بفرسو ايون دو اثوف ،نقوا قووت و ضورف

آ ها را عشخص ع وایم.

 .1عشخصات وتابشااخت اين عقاله و نیز دو عقالخ پیشین ووه عوورداسوتفادۀ نگارنو گا بووده ،در بخوش عاواب آعو ه
است.
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 .2شرح احوال و آثار ایزوتسو

پفوفسور توشیهیکو ايزوتسو ،زبا شاا  ،فییسو

و قوفآ پوژوه ژاپاو  ،در سوال 1937م .از

دانشگاه ویو( 1يک از بهتفين دانشگاههای ایفدولت ژاپن) ،در رشتخ ادبیات و فیسفخ زبوا ،
ع رک فوقلیسان
وزارت آعووز

گففت و در سال 1940م .ع رک دوتفی خود را در رشوتخ ادبیوات ،از
و پوفور

ژاپوون دريافوت وووفد .ايزوتسوو بوا اسووتفاده از هوو

سفشووار

توانست زبا هاي عتر د را درسطوح بسیار باال ففاگیفد .وی در بیستسالگ  ،به زبا عفب
عالقهعا ش و از آنجا وه در آ زعا  ،اين زبا در ژاپن ت ري

نکو شو  ،خوود

آ را

ففاگففت .سففهای عیک ايزوتسو به ل اا  ،عصف ،وانادا و ايوفا  ،زعیاوهای عااسوب را بوفای
سیف عطالرات اسالع وی ففاهم وفد .ايزوتسو شخص بسیار ژر ان يش ،اع االطفا

و

ذوالفاو بود و شهفت بینالکیی داشت .شاي درعیا اسالمشااسا عراصف ،او يگانوه فوفدی
بود وه از آيینهای عسیح  ،يهودی ،ها وي و بوداي و نیز عکتبهوای گونواگو فیسوف
عراصف اطالو داشت و در فن عقايسه و تط یق ،استاد بود .عحققان وه دربارۀ ايزوتسو عطیب

نگاشتهان  ،رهيافت او به قفآ را حاو از رفتار عحتاطانخ وسو دانسوتهانو ووه عو خواهو

الف ای زبا قفآ را ففاگیفد .او در اين رهيافوت ،از زبوا شااسوا و فییسووفان اثوف پريففتوه

است وه آشااي با برضو از آنوا  ،در فهوم بفخو آرای قوفآ شوااخت ايزوتسوو بو توأثیف

نیست .2ايزوتسو پ از عکفی تال

بفای ففاگیفی دانش ،با سیاهای عاالعال از ان يشههوای

عظیم شفق  ،در هف هم دی  . 1371عطابقبا هفتم ژانويخ 1993م .در 79سوالگ  ،در شوهف
واعاوورا (عحر اقاعتش در ژاپن) درگرشت .3تأثیف و نفوذ ان يشوههوای عیکو ايزوتسوو در
Keio

1

 .2در عقالهای ديگف ،بها کال ،ع ان فکفی ايزوتسو در دو حوزۀ فیسفه و زبا شااس بفرس ش ه است :ر.ک .ع اس ،

عهفداد و عفيم پورافخم (« .) 1390وواربفد عرااشااسو د درزعوان در ت یوین عفواهیم اعتقوادی قوفآ  :عفهووم "اهلل" در

تحییر عرااشااخت ايزوتسو» .صحیفخ ع ین.

 .49 .صص.142-113 .

 .3عطالب عفبو به شفح احوال ايزوتسو ،بفگففته از چا عا است .بفای اطالو بیشتف دربارۀ اين عوضووو باگفيو بوه:
قا فی ،اعی (ويفاستار) ( .) 1385زن گ ناعه و خ عات عیک و ففهاگ پفوفسور توشیهیکو ايزوتسو .تهوفا  :انجکون
آثار و عفاخف ففهاگ ؛ يوسف فف ،شهفام (گفدآورن ه) ( .) 1382سخنگوی شفق و افب .تهفا  :عؤسسوخ تحقیقوات

و توسرخ عیوم انسان ؛ ربیر آستانه ،عسرود (« .) 1383ايزوتسو و عرا شااس در آيات قفآ » .پوژوهشهوای قفآنو .

 .38-37 .صص340-328 .؛ القائم ،عحک و ساوادا ،صفا (« .) 1379گزارش از تف کههوای ژاپاو قوفآ ووفيم».

تف کا وح .

 .8 .صص93-83 .؛ بخشا ه ،ثفيا (« .) 1373ووفبن و ايزوتسوو ازنگواه لاو ولت» .ویوا .

.3 .

.
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هیچ زبان بهان ازۀ زبا فارس دي ه نک شوود و آثوار او در هویچ وشووری بوهانو ازۀ ايوفا
عرفف و تف که نش ه است؛ از اين روی ،الزم است در اياجا ،عهمتفين آثوار قفآنو وی را
وه به فارس تف که ش هان  ،ب ين شفح عرفف وایم:
 .2-1مفاهیم اخالقی -دینی در قرآن مجید

1

اين وتاب بانام ساختار ویکات اخالق در قفآ  ،در سال 1959م .در ژاپن ،بهزبا انگییس

عاتشف ش و نخستین ويفايش آ باعاوا عفاهیم اخالق  -دياو در قوفآ عجیو  ،در ايوفا ،

در سال  . 1360باتف کخ دوتف ففي و ب رهای ،ازسوی انتشارات قیم چوا شو  .ع احوث
عطفحش ه در اين وتاب به سه بخش عک ه تقسیم ع شود:
بخش اول« ،اصول تجزيه و تحییور عراواي » نوام دارد و در آ  ،نويسوا ه ،اساسو توفين
نظفيههای خود دربارۀ رابطخ زبا و اخالق و نظام ارزش را بهصورت فشفده و با استفاده از
رو

تجزيه و تحییر زبا شااسانه بیا وفده است .ه

او بهگفتخ خود  ،آ بوده اسوت

وه واری وا تا قفآ بهزبا خود سخن بگوي و عفاهیکش تفسیف شود.

در بخش دوم باعاوا «اخالقیات ق ییهای تا اخالق اسالع » ،ايزوتسو با استفاده از دي ی

تاريخ  ،تحول را بیا وفده است وه از ظهور اسالم ازلحا اخالق در اعرخ عفب ايجواد
ش و نشا ع ده چگونه قفآ  ،بفخ ارز های اخالقو عث وت واهی را حفود ووفده،

ترال بخشی ه و بهصورت ارز های ديا درآورده است.

در بخش سوم باعاوا «تجزيه و تحییور عفواهیم عکو ه» ،ايون زبوا شواا  ،چاو عفهووم
عک ۀ اخالق در قفآ  ،از کیه وفف و نفاق را توصیف وفده و هکچاین حووزۀ عراواي هوف
عفهوم و رابطخ آ با ديگف عفاهیم اخالق  -ديا زبا قفآ را بیا وفده است.

 .17صووص50-48 .؛ حیی و  ،ع و الفحکا (1429ق2008 /.م« .).استتداماعلم تتدلا م تهلفتتفلف تتدلا قتتن ».لح ت ،ل
ک یّۀلا شنیعۀ؛ل

Ashtiyani, J., H. Matsubara and T. Iwami (eds) (2000). “Curriculum Vitae of Toshihiko
Izutsu”. Consciousness and Reality: Studies in Memory of Toshihiko Izutsu. Leiden. P. 439.
1. The Structure of Meaning in Ethico-Religious Concepts in the Quran.
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اين وتاب با اضافات و اصوالحات  ،هکوفاهبوا عقالوخ دوتوف عرصووع  ،در سوال . 1378

ازسوی نشف ففزا روز تج ي چا ش ه و در سال 2008م .باعاووا ا مف ومتت لا القییّتۀل
ا مینیّۀلففلا قن  ،بهزبا عفب نیز تف که ش ه است.1
 .2-2خدا و انسان در قرآن

اين وتاب 2در سال 1964م .در توویو عاتشف ش ه و شاعر عجکوعهسخنران هاي است ووه
ايزوتسو در سال 1962م .باابه درخواست يک از ديونشااسوا بف سوتخ دانشوگاه عوکگیور

وانادا ،3،در هکا دانشگاه ايفاد وفد و پ از آ  ،اين سخنران هوا بوهصوورت عکتووب در
آع  .احک آرام در سوال  . 1361ايون وتواب را تف کوه و شوفوت سوهاع انتشوار ،آ را
عاتشف وفده است .وتاب ،عشتکربف نُوه فصور اسوت و چهوار فصور اول آ بوه ع احوث عراوا

شااخت قفآ اختصاص دارد .ايزوتسو در اين چهار فصر ،ساختار اساس آعوزههای قوفآ

را بیا وفده و درپ آ بوده است ووه بوا اسوتفاده از عراواشااسو  ،عفواهیم اصوی قوفآ را

بهعاظور شااخت ها بیا قوع عسیکانا بفرس وا  .او ساختار اساس آعوزههای قفآن

را در يک رابطخ چهارگانه ب ين شفح تفسویم ووفده اسوت :رابطوخ و وودی ،رابطوخ ت یییو
(زبان ) ،رابطخ ایفزبان و رابطخ اخالق  .وی بهتفصیر ،از ايون عووارد سوخن گفتوه اسوت و
شاي بتوا گفت اين ع حث ،ساگینتفين عطیب وتاب بهشکار ع آي  .بحث وحو الهو و
انواو آ ال ته به دقوت بیشوتفی نیواز دارد .ايون وتواب در سوال 2007م .دو بوار و بوا دو قیوم

بینلاهلللوا نست لفتفل
ل
عختیف ،بهزبا عفب تف که ش ه است وه عااوين آ ها ع ارتان از:
اهلللوا نست لففلا قتن ل:لم تدلل
ا قن لا کنید:لدراسۀلد یۀ نظنةلا قن لا کنیدلا فلا عت د 4و ل
ا م ۀلا قن نیۀل عت د.5

 .1تف کخ عیس عی الراووب .حیب .دارالکیتق 1429 .ق2008 /م.

 .3ويیففد وَاتول اسکیث ،عؤلف وتاب عرا و ه

زن گ .

 .4تف کخ عیس عی الراووب .حیب :دارالکیتق 1429 .ق2007 /م.
 .5تف کخ هالل عحک الجهاد .بیفوت .عار

2007م.

2. God and Man in the Koran
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 .3مفهومشناسی و اصطالحشناسیِ مفاهیم اخالقی در قرآن

در آعوزههای دين اسوالم ،اخوالق و فضواير اخالقو  ،ايگواه بسویار واال دارد .عوضووو
اخالق و بهصورت خاص ،عفاهیم اخالق  ،هکواره عوردتو ه دانشکا ا و فییسوفا بووده و
در هف دوره ،آثاری ارزشکا در اين زعیاه پ ي آع ه است .در اين حووزه ،در دورۀ عراصوف
نیز آثاری ش یه آنچه ايزوتسو نوشته ،ازسوی بفخ صواحبنظوفا نگاشوته شو ه اسوت ووه

از کیه آ ها ع توا وتاب باعاوا ففهاگوارۀ اخالق در قوفآ را نوام بوفد .ايون وتواب در

عقايسه با ديگف ففهاگهای عوضوع وه تاها بخش از آ ها به عوضوو اخوالق اختصواص

يافته ،ففهاگ عوضوع و ويژۀ اخالق است؛ از اين روی ،در آ  ،بهصوورت گسوتفدهتوف و
اع تف از ديگف ففهاگهای عوضووع  ،بوه اخوالق پفداختوه شو ه اسوت .هو

عؤلوف از

نگاشتن اين وتاب ،بیا بایادها و و وه اخالق در قوفآ بووده و بو ين عاظوور ،وی حو ود

 150عاوا اخالق را بفرس وفده است؛ به اين صورت وه ذير اين عااوين 1100 ،آيوه را

هکفاهبا تف که ،شفح و بیا عراای واژهها آورده اسوت .از ديگوف آثوار توألیفشو ه در ايون

حوزه ع توا دايفهالکروار

اخوالق قفآنو را نوام بوفد ووه در آ  ،سو عوضووو اخالقو

بهتفصیر بفرس ش ه است؛ بو ين صوورت ووه نخسوت ،عؤلوف ،عراوای لیووی واژه و نیوز

اشتقاقها و واربفدهای عختیف آ در قفآ را بفرس و سوس

عراوای اصوطالح و عففو

آ را بیا وفده و به روايات نس تاً فوفاوا اسوتااد ووفده اسوت .پژوهشو نسو تاً

يو ووه

درحوزۀ اخالق در قفآ صورت گففته ،وتاب است باعاوا دستور االخالق ف القفآ ووه

درواق  ،نوع قانو ناعخ اخالق بهشکار ع رود .در اين اثف ،نخست ،عؤلف از عاابر سوخن
گفته وه اخالق قفآن بفاسا

آ ها شوکر گففتوه ،و سوس

بوا اسوتفاده از روشو

يو ،

قانو و حقوق اخالق را در قفآ و در عقايسه با ديگف قوانین اخالق بفرس ووفده اسوت؛
به اين صورت وه آيات قفآن عفت ط با اخالق را در پیشرفتهتفين چهوارچوب عووردق وول

تفکف افبو بوا شواخههوای ففهاگو عتاووو بوهدسوت داده اسوت .بوهلحوا رو

پوژوهش،

نزديکتفين اثف به وتاب عفاهیم اخالق  -ديا در قفآ عجی  ،وتاب باعاووا معجدلا فتت ل

ا قِیَ دلا القییّۀلولتطوّرهتلا مّ فلبینل غۀلا شعنلا جته فلول غۀلا قتن لا کتنیدل ،نوشوتخ نووال
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وفيم زرزور است .1عؤلف در ايون وتواب ووه دراصور ،رسوالخ دانشوگاه او بووده ،الفوا

اخالق را در زبا عصف اهی و نیز زبا قفآ وفيم بفرس ووفده و عرتقو اسوت قوفآ ،

بخش عظیم از واژهها را در اين دو عفحیه توسره بخشی ه است؛ از اين روی ،زبا عفب در

اين دورا  ،ازلحا قواع و قوانین ،به تکاعر و پختگو رسوی ه اسوت .عؤلوف در پوژوهش
خود ،نخست ،عراای لیوی ویکه و سس
وفده و سس

عراوای اصوطالح آ در قوفآ ووفيم را بفرسو

به عراا و عفهوع پفداخته وه دراثف تحول عرااي  ،به عراای اصی ویکه عیحق

ش ه است .بهعقی ۀ او ،عراای ویکه با تو ه به س ک و سیاق آ و نیز بوفاسوا

ویکوههواي

عشخص ع شود وه بهلحا عرااي  ،با آ  ،ارت اط عرااي ازنوو تفاد  ،تضواد و ...دارنو ؛

از اين روی ،او بر از گفدآوری ویکههوا و اسوتا ا آ هوا از شورف واهی و قوفآ ووفيم،
گفوه از ویکههای همعراا را تحت يک عاووا عوام کو ووفده اسوت .وی نخسوت ،دو

عفهوم ارز

و اخالق ،و چگونگ واربفد آ ها در قفآ را بفرس وفده و سس

واژهوای

دالّبف ارز های اخالق را درقالوب ده گوفوه بو ين شوفح تو وين ووفده اسوت :اخوالص،
تواض  ،حیا ،شجاعت ،ص ف ،ص ق ،ع ل ،بخشش ،عفت و وقار .عؤلف ،ه

خود از ايون

پژوهش را بفرس عفاهیم اخالقو عث وت و عافو دانسوته اسوت؛ اعوا درعکور ،واژههواي را
بفرس وفده وه دارای بار اخالق عث وتانو و خوود ،ايون عسولیه را نکواد واسوت پوژوهش
خويش بهشکار آورده است؛ ب ين تفتیب ،بفرس عفاهیم اخالق عاف را به پژوهش ديگوف
عؤوول وفده است .عااب عورداستفادۀ عؤلف بفای نگاشتن اين اثوف ع وارتانو از :ففهاوگ
های لیت ،ديوا های شرف عفب پ ي آع ه در عصوف واهی  ،وتوب عروان القوفآ  ،تفسویف،
و وه و نظايف؛ عالوهبف اينها ،وی از وتابهای فیسوفه و اعروهشااسو نیوز اسوتفاده ووفده

است .ش اهتهای روش عیا اين وتاب و وتاب عفواهیم اخالقو  -دياو در قوفآ عجیو ،

اين احتکال را ايجاد ع وا وه گفچه عؤلف در اثف خود ،به وتاب ايزوتسوو ار واو نو اده،

اين وتاب را دي ه و از آ  ،اثف پريففته است.

 .1عشخصات اين وتاب و نیز سه وتاب پیشین در بخش عااب آع ه است.
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 .4نقد و بررسی آثار

ايزوتسو از نخستین وسان است وه بحثهای عرااشااخت

ي را در فهم و تفسویف عروان

قووفآ بووهوووار گففتووه اسووت؛ از ايوون روی ،اثووف وی عان و گار ش و ه اسووت و الگوووي بووفای
پژوهشهای ديگف در اين حوزه عحسوب ع شود؛ عوثالً چوو برو از ايزوتسوو ،عرااشااسو

ي دگفگو ش ه است ،ع توانیم اثف وی را نق وایم؛ ال ته اين وار بوهعراوای واسوتن از
اين اثف نیست؛ چاا وه رو

ارز

در نق آثار اين زبا شاا

او را ديگفا توسره دادهان ؛ اعا عطال

چاو ا شايسوته

عاتشف نشو ه اسوت؛ از ايون روی ،بفخو نقو ها بوفاسوا

هکوا

پژوهشهای ان ک پیشین و بفخ ديگف از نگارن ه است.
 .4-1مالحظات كلی

در عطالره و بفرس اين دو اثف ايزوتسو باي به سه نکتوخ ویو و اساسو بو ين شوفح تو وه
وایم:

الف) ب شک ،ايزوتسو درپ نوع تفسیف و ت یین عراای واژگا و عفاهیم قفآ بووده و

خواسته است بهقول خود  ،واری وا وه قفآ عجی  ،خود بهزبا خوود سوخن بگويو و

تف کا احوال و عفاهیم خود باش (ايزوتسو .)8 : 1378 ،ظاهفاً اين ادعای ايزوتسو باعث

ش ه است ب رهای در تف کخ وتواب عفواهیم اخالقو  -دياو در قوفآ و نیوز بفخو ديگوف

هکچوووووو قوووووائک نیوووووا ( )186 : 1388و عرصووووووع هکووو و ان ( )31 : 1361واژۀ

 Contextualismرا «عتنگفاي » تف که و اين عسلیه را عطفح واا ووه ايزوتسوو قائور بوه
عتنگفاي بوده است .نکتخ درخور تو ه ،اين اسوت ووه  Contextualismبوهعراوای عوتن
عحض نیست؛ زيفا  Textازنظف عرااي  ،با  Contextعتفاوت است .واژۀ  Textبهعراای عتن
اسووت؛ اعووا  Contextيراو عطالرووخ بافووت يووا بفرس و عراووا در بافووت ا تکوواع و ففهاگ و
(ساافوانیا  ،)425 : 1369 ،و زعان بهوار ع رود وه عتن را با تو ه به وضریت و سو ک
و سیاق آ بفرس وایم؛ از اين روی ع توا گفوت هو

ايزوتسوو تحییور زعیاوه و بسوتف

والم يا سیاق عتن بوده است .درپ بفرس زعیاههای فکفی وی درع يابیم ايزوتسوو تأویو
وفده است وه عفهوم را باي درچهارچوب سیاق بحث دريافوت؛ بوف هکوین اسوا  ،وی در
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بفرس عفاهیم قفآن  ،با تو ه به ويژگ های عتا و عحیط  ،ساخت عرااي واژههای قفآ
را تجزيه و تحییر ووفده اسوت .دربوارۀ ايون ادعوای ايزوتسوو و رو

عوورداسوتفادۀ وی در

بفرس عفاهیم قفآن  ،در بحث «عالحظات عفبو به رو » ،سخن خواهیم گفت .بوا تو وه
به اياکه از نیکخ قف بیستم ،رویوفد به عتن تیییف وفده اسوت و دانشوکا ا و بوهويوژه زبوا
شااسا با ففاتفرفتن از ساختارهای ظاهفی عتن ،بهسکت تحییر ،تفسیف و تشفيح زيفسواخت
های عتو حفوت وفدهان  ،تحییر بافت ،1بیشاز تحییر عتن 2اهکیت يافته است.
ب) درحوزۀ تیییف نگف

دربوارۀ عروان اصوطالحات و عفواهیم قفآنو  ،تقفي واً هکگوا

عتفقان وه اثف ايزوتسو س ب پیشرفت عک ه در عطالرات عرااشوااخت شو ؛ بوهويوژه از آ
هت وه او در رویوفد خويش ،رو های عرااشااخت نوين را ع اا قوفار داده اسوت .ايون
زبا شاا

قص داشوت عروان اصوطالحات را در عوتن تحییور واو و بوفای يوافتن عفواهیم

اصطالحات ،صففاً به عران ذات واژگا بسا ه نکاو ؛ بو ين تفتیوب ،پوژوهشهوای پیشوین
درحوزۀ عرااشااس را واار گراشت .ظاهفاً شیوۀ ايزوتسوو در تقابور بوا شویوۀ زبوا شوااخت
پیشین و تأوی گرشتگا بف ريشهشااس بود؛ اعا اين رهيافت عرااشااسانخ او دو ويژگ عهوم

دارد :نخسووت ،آنکووه در وتوواب عفوواهیم اخالقو  -دياو در قووفآ عجیو  ،عفوواهیم عختیووف
اخالق در يک ش کخ عرااي گستفده دي ه ش هان وه سوفانجام ،عوا را بوه نظفيوهای قفآنو

دربارۀ نظام اخالق ع رسان ؛ دوم ،آنکه در اين پژوهش ،روابط عرااي بین عفاهیم قفآنو
بفاسا

عریارهای عیک ای پريففتا بفع اای شااساي روابط هکچو

انشیا  ،همنشویا

و تضاد استخفاج ش هان و صففاً بوه عاواب لیووی اوتفوا نشو ه اسوت؛ درحوال ووه يکو از
عشکالت اساس

عااب لیوی در زبا عفب  ،فاصیخ طوالن بین تاريخ ت وين آ هوا و عصوف

نزول قفآ است .اين فاصیه وه با دگفگون هاي ففاوا در زبا عفب هکفاه بوده ،عو ب

ب اعتکادی پژوهشگفا به عااب لیوی ش ه است.

ج) عهمتفين شاخصخ ايزوتسو بهعاووا يوک عحقوق ،عوضو گیوفی هک النوخ او دربوارۀ

اسالم و قفآ است .وی در دي اچوخ وتواب عفواهیم اخالقو  -دياو در قوفآ عجیو نوشوته
است« :عن وس نیستم وه بهطور اففاط  ،به نس یتگفاي تاريخ عرتق باشم»؛ سس

درپ ذوف

1. Context
2. Text
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نظف نوول اسکیت -وه به و ود عشتفوات در نکتههای عک ه در قوانین اخالق قائر است-
گفته است:
در اين عورد ،حق واعالً با نوول اسکیت است و بف نظف او تا آنجا وه از قوانین اخالقو
بهصورت انتزاع و بهدور از هکخ تفاوتهای عقی ت ناش از واقریات عیا سخن ع
گوي  ،ايفادی نک توا گففت .شاي در چاین سطح عترال از تجزيه و انتزاو ،ط یروت
انسا در سفاسف ها  ،يکسا باش و عن عاکف استقفار برض قوانین وی اخالق ووه

عشتفک عیا انسوا هوا بوهلحوا انسوا بوود اسوت ،از ايون طفيوق نیسوتم (ايزوتسوو،
.)12 : 1378
وی دراداعه ،در توضیح رو

وار و دي گاه وی خوود ،عوضو اصوی را در تکوام ايون

وتوواب ،بو ين شووفح دانسووته اسووت وووه در بفرسو واقریووات ،ووواعالً عیایووتگووفا باشو و از
انبداری از نظفيههای عتاازو در اين زعیاه پفهیز واو ؛ اعوا دربوارۀ عوضووو ارت وا عیوا
ال عرویّن دارد و ايون عسولیه بوه
زبا و ففهاگ ،اين زبا شواا  ،عو ع اسوت عوضور وواع ً
دي گاه وی دربارۀ اصطالحات و واژههای اخالق  ،رنگ شخص ع ده (ر.ک .هکا ).
ايزوتسو آ گونه وه خود گفته است ،به عیزان زياد ،به نظفيوخ تکثوف در عسوائر اخالقو
عتکاير است .بهگفتخ وی ،عقی ۀ عفدم دربارۀ اين عسلیه وه ب و خوب چیسوت و درسوت و
نادرست و ام است ،از عکان به عکان ديگف و از زعان به زعا ديگوف ،بوهصوورت وواعالً
بایادين تفاوت دارد؛ نه بهشکی

زئ وه بتوا آ را بهعاوا در وات عختیوف از عفاحور

رش و تکاعر يک ففهاگ واح توضیح داد .اين اختال ها ناشو از تفواوتهوای اساسو
ففهاگ است وه در عادتهای زبان اففاد هف اعره ريشه دارن (ر.ک .هکا .)14-13 :
بفاسا

عجکوو آنچه گفتیم ،دي گاه وی ايزوتسو را ع توا به اين صورت ک با ی

وفد وه وی به و ود قوانین وی اخالق  ،عرتق است و درعوین حوال ،بوه تکثوف نظوامهوای
اخالق اعتقاد دارد .عیایتگفاي ايزوتسو نیز بوه هکوین اعتقواد وی عفبوو عو شوود؛ زيوفا
اختال

عیا نظامهای اخالقو  ،از نووو ویفو اسوت؛ نوه وکّو ؛ باوابفاين ،دربوارۀ هوف نظوام

اخالق خاص باي عریارهای آ نظام را با بفرس

وز بوه وز آ اسوتخفاج ووفد و ن ايو
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عقولههای زادۀ اقییم ففهاگ ديگف را به آ اطالق وفد؛ پ

قوانین ویو اخالقو  ،تاهوا بوا

تحییر و توصیف نظامهای اخالق عو ود حاصر ع شون ؛ از اين روی ،ايزوتسو بفخوال
وسان هکچو وانت ،به يک اصر اعالی اخالق وه بتوا هکخ قوانین زئ را بوهصوورت
عاطق  ،از آ استاتاج وفد ،اعتقاد ن ارد يا آ را عفی نک دانو ؛ زيوفا بوهاعتقواد او ،درعیوا
واقریت های عیا زن گ انسا در ا تکاو ،عحتوای عرااي اصطالحات اخالق شوکر عو
گیفد .ط یر است وه اينگونه اعتقاد به نس یت در اخالق ،بفای عا پريففتا نیست؛ اعا بايو
انصا

اين زبا شاا

را تا اين ان ازه ستود وه بفای هکخ نظامهای اخالق  ،به يوک عیوزا ،

حق و ود قائر است و هیچ يک را بف ديگفی بفتف نک دانو (عرصووع هکو ان : 1361،
.)29-28
دربارۀ اين عسلیه ووه عاظوور ايزوتسوو از نسو یت اخالقو چیسوت ،دو ديو گاه ازسووی
فییسوفا حوزۀ اخالق عطفح ش ه و از اين روی ،الزم است در اياجوا ،بوهصوورت عختصوف،
دي گاه نس گفاي و اطالقگفاي را بفرس وایم:
الف) گفوه اخالق را عقولهای نس

دانستهان ؛ ب ا عراا وه ازنظف آنا  ،هویچيوک از

ارز ها و اصول اخالق  ،ثابت نیستا و درپ تیییف زعا  ،عکا و وضریت تیییف عو وااو .
ازعیا عکتب های فیسوف اوفب ،اگزيستانسیالیسوم ،عاروسیسوم و پوزيتیويسوم عاطقو  ،بوه
نس یت اخالق عرتق ن و درعیا عکتبهای اسالع نیز اشاعفه ،ع ع نس یت در اخالقان .
ب) گفوه ديگف از فالسفخ حوزۀ اخالق ،به اطوالق و ث وات اخوالق عرتق نو و نظفيوخ
نس یت را بهوی باطر ع دانا ؛ ب ا عراا وه ازنظف آنا  ،بفخ اصول ثابت اخالقو و وود
دارن وه ع اای ارز گراریهای ثابت در افرال انسا ها هستا  ،به سییقخ ففد يا اعره و نیز
اوضاو زعان و عکان وابسته نیستا و درپو تیییوف ايونهوا ،آ اوضواو نیوز تیییوف عو واو .
درعیا فالسفخ افب ،وانت بیش از هکوه ،بوف اطوالق و ث وات احکوام اخالقو تأویو ووفده
است( .عص اح.)184 : 1374 ،
بسیاری از آيات و روايات ،بیانگف آ است وه اخوالق از اصوول ثابوت ،عوام و ففاگیوف
بهفهعا است و ان يشک ا ا و عفسفا نیوز بوا اسوتااد بوه ايون دسوته از آيوات و روايوات ،بوه
اودانگ اصول اخالق آ عرتق ن  .خ اون عترال در قفآ وفيم عو ففعايو « :ای پیواع ف
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بگو پفوردگارم هکخ زشت ها را حفام ساخته است؛ چه آ ها وه آشکارن وچوه آ هوا ووه پاهوا »
(اعفا  .)33 :در اين آيه ،واژۀ «فَوَاحِشَ» بیانگف هکا عراواي اسوت ووه انسوا هوا از ویکوخ
«یبیح» درک ع واا  .خ اون عترال در اين آيه ،حفعت را بفاسا

فهوم انسوان قوفار داده

است .در آيهای ديگف ع خوانیم« :خ اون ايکا را عح وب قیبهای شکا قفار داد و وفف و فسق

و گااه را عوردوفاهت و نففت ط یرت شکا ساخت» (حجفات .)7 :تر یف «فِتفلیل لتوبُکلدل» در ايون
آيه ،بیانگف آ است وه اخالق و ارز های اخالق  ،اعووری فطوفیانو و در و وود انسوا
ريشه دارن  .در آيهای ديگف ،خ اون عترال ففعوده است« :خ اون بوه عو ل و احسوا و ادای

حق خويشاون ا ففعا ع ده و از وارهای ناپسا و سفوش بوازعو دارد» (نحور .)90 :در ايون
آيه ،از ع ل ،احسا و ادای حق خويشاون ا بهعاوا اعوری ارزش و اخالقو و از فحشوا،
عاکف و بی بهعاوا اعوری ضو ارزشو و زشوت يواد شو ه اسوت .اعوام صوادق (و) نیوز در
روايت ففعوده است« :با گا درپفتو عقر آففيو گار ،خوويش را عو شااسوا  ...و توسوط عقور،
نیک را از زشت بازع شااسا ؛ پ

عقر عو توانو عریوار تشوخیص خووب و بو باشو » (وییاو ،

.)30 : 1362
در آيات و روايت عطفحش ه ،دو نکته واعالً عشهود است :نخست ،آنکوه حسسون و قو ح
عسائی هکچو ع ل ،ظیم ،احسا و فسق ،بو يه و فهوم آ هوا فطوفی و و و ان اسوت؛

دوم ،آنکه اين اعور ،ازنوو هکیشوگ و دارای اطوالقانو ؛ ال توه اطوالقگفايو در قوفآ بوا
اطالق عو ود در عکتب وانت ،عتفاوت اسوت .وانوت بوه اطالقو انرطوا نواپوريف و بو و

استثاا اعتقاد دارد و به هکین دلیر ،اصول اخالق وی را نک توانیم بسريفيم؛ اعوا از آنجوا ووه

اطالقگفاي قفآ با واق گفاي هکفاه است ،نووع انرطوا پوريفی عرقوول در آ و وود
دارد (سجادی .)14-13 : 1377 ،دربارۀ نس بود نیز دو عراا ب ين شفح و ود دارد:

الف) اصر ارزش و ض ارزش ای ثابت و ود ن ارد و خوب و ب ی به پسوا يوا اووفاه
ففد يا اعره وابسته است؛
ب) رفتارهای اخالق با تو ه به عوقریتها و تیییف عااوين ،دگفگو ع شون .
نس یت بهعراای نخست ،ناپريففتا است و نسو یت بوهعراوای دوم را عو تووا پوريففت؛
چو وارهای اخالق هکیشه به يک عاوال نیسوتا (عطهوفی .)149-148 : 1370 ،نسو یت
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اخالق وه ايزوتسو از آ  ،سخن گفته است نیز به هکین عورد اخیوف بوفعو گوفدد .ايزوتسوو
عرتق است قفآ به ای آنکه عفاهیم خوب و ب را بهشیوهای وموبیش انتزاع و تجفي ی

بهوار بفد ،دربارۀ اخالق و رفتار انسا بهصورت واعالً عیا و عیکو

قضاوت وفده اسوت

(ايزوتسو .)521 : 1378 ،درنهايت ،نظف او را ع توا چاین تر یف وفد ووه توأدب بوه يوک
اخالق خاص ،عقوله ای ظاهفی و عارض نیست؛ بیکه بوا عکیوقتوفين ا وههوای و وود عوا
سفو وار دارد .اخالق ،ل اس نیست وه بتوا از تن بیفو آورد و ل اسو ديگوف بوه وای آ
پوشی ؛ ب ين تفتیب ،عیا اين نظف و نظف عا عسیکانا وه اخالق را ز

اي ناپريف از دين

ع دانیم ،ترارض و ود ن ارد.
 .4-2مالحظات مربوط به منابع

عااب عورد استفادۀ ايزوتسو بفای تألیف اين دو اثف ،شواعر دو بخوش اسوت :بخوش نخسوت،
عفبو به حوزۀ زبا شااس و گفايشهوای آ (عرااشااسو  ،فیسوفخ زبوا و فیسوفخ اخوالق)
است وه بفخ بهزبا التوین و بفخو ديگوف بوهزبوا آلکوان توألیف شو ه و حاصور تفکوف
ان يشکا ا افب است؛ بخوش دوم ،آثوار توفاس اسوالع اسوت ووه ايزوتسوو در تجزيوه و

تحییر عفاهیم قفآ  ،به آ ها استااد وفده است .در هفدو وتواب وی ،وثوفت عاواب قو يم و
ي

عشهود است؛ عثالً در وتاب خ ا و انسا در قفآ  ،او در پانوشتهايش ،به بیشاز

پاجاه اثف عیک اسوتااد ووفده اسوت .وی در اسوتفاده از عاواب قو يک  ،وهونتوفين آ هوا را

بفگزي ه است و بهنظف ع رس اعتقاد به تف کهناپريفی و اطکیاوا ن اشوتن بوه عاواب تف کوه
ش ه ،بف استفادۀ وی از عااب  ،عؤثف بووده اسوت؛ عوثالً در ذووف رویدادهوای تواريخ عصوف

اهییت و ص ر اسالم ،او از وهنتفين عا عو ود در اين زعیاه ،يرا ا سینةا نبویّه استفاده

وفده است .ايزوتسو درعیا آثار ق يک  ،بوه ادبیوات و شورف عوفب در دورههوای اهییوت،
عخضفعین و اسالع  ،بیش از ديگف عااب تو ه ووفده و خوود دربوارۀ عیوت ايون ووار گفتوه
است« :عوس

ار اهلل به اشرار دورۀ اهییت عالقخ زيادی داشت و هم او بود وه ايون عالقوه را در

عن ايجاد وفد» (قا فی.)40 : 1385 ،
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ايزوتسو زبا عفب را نزد عوس

اراهلل وه خود از عیکای اهر سات بوود ،ففاگففوت و

از طفيق وی با دين اسالم و ففهاگ اسوالع آشواا شو ؛ از ايون روی بوهنظوف عو رسو ايون
آشااي اولیه ،بف نگاه ايزوتسو به اسوالم و بوهت و آ  ،بهوفهگیوفی وی از عاواب اسوالع اثوف
گراشته است؛ چاا وه او در نقر روايوات ،صوفف ًا بوه عاواب اهور سوات عفا روه ووفده و بوه
هیچ يک از عااب رواي شیر استااد نکفده است .وی در تفسیف آيوات نیوز وز چاو عوورد

استااد به اعال سی عفتضو  ،در بیشوتف عووارد ،از تفسویفهوای اهور سوات و بوهويوژه تفسویف
بیضاوی استفاده وفده است.

 .4-3مالحظات مربوط به روش

در اين بخش ،به ع احث ذير ع پفدازيم:
الف) در بفرس رو

ايزوتسو ،گاه عواردی دي ه ع شود وه ايزوتسو در رو

خوود،

بف آ ها تأوی وفده است؛ اعا درعکر ،ک عیا آ ها دشوار است؛ عوثالً ايزوتسوو «بهتوفين
راه را بفای روشنساختن عراای يک واژۀ ع هم ،در در خ نخسوت ،فوفاهمآورد  ،عقايسوهووفد و

هکخ اصطالحات عشابه ،عتضاد و عرادل را در ارت وا بوا يکو يگف قوفارداد عو دانو » (ايزوتسوو،
 .)72 : 1378او در اي ديگف تأوی ووفده اسوت« :بايو سواخت عفواهیم ویکوهای قوفآ را
بهصورت اصی آ ها بفهکیم؛ يرا به هکا صورت وه عراصفا پییک ف (ص) و پیوفوا بالواسوطخ

ايشا آ را ع فهکی هان » (هکو .)90 : 1381 ،بفاسوا

سوخن اول ،بوفای اياکوه بوه عراوای

واژهای دسووت يووابیم ،بايو عوووارد اسووترکال آ واژه را در سفاسووف قووفآ بیووابیم و سووس

بووا

درنظفگففتن ارت ا اين واژه با ديگف واژههاي وه ازطفيوق هومنشویا  ،انشویا  ،تضواد يوا
تفاد  ،با واژۀ عوردنظف ارت ا بفقفار وفدهان  ،به عراای واژه دست يابیم .الزعوخ ايون ووار،

آ است وه قفآ بهطور واعر نازل ش ه باش تا بتوانیم عفاهیم وییو ی آ را بوا اسوتفاده از

رو

پیشنهادی ايزوتسو بفرس وایم؛ درنتیجه ،بهوارگیفی اين رو

با تو وه بوه قفآنو

وه اعفوز ،دراختیار داريم ،اعکا پريف است؛ اعا عسیکانا ص ر اسالم وه نخسوتین عخاط وا

قفآ بودن  ،باي عاتظف ع عان ن آيات قفآ بهطور واعر نازل شود؛ آ گاه با درنظفگففتن
ارت ا عران الفا با يک يگف ،عران آيات را ع فهکی ن  .از سوی ديگوف ،ايزوتسوو تأویو
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وفده است فهم عا از عفاهیم قفآن باي هکانا فهم عراصفا پیاع ف (ص) باش  .عیا ايون دو
سخن ايزوتسو ،تااقض و وود دارد؛ زيوفا بوفاسوا

رو

پویشنهوادی وی ،فهوم عخاط وا

نخستین از آيات قفآ  ،واعر ن وده است؛ زيفا در آ زعا  ،هاوز قفآ بهطوور واعور نوازل
نش ه بود .در اياجا ،اين سؤال پیش ع آي وه چگونه ع توا بوا اسوتفاده از ايون رو  ،بوه

فهک واعر از عفاهیم آيات قفآ  ،هکانا فهم عسیکانا ص ر اسالم دست يافت.

ب) هکا گونه وه پیشتف نیز گفتیم ،ايزوتسو ادعا ع وا ع خواه قوفآ را بوا اسوتفاده

از خودِ قفآ بفهک و اين بهلحا نظفی ،هکا تفسیف قفآ بهقوفآ اسوت .ط وق ايون رو ،

نظام عرااي قفآ  ،از نوو بسوته اسوت و صوفف ًا بوا ر ووو بوه داللوت درونو  ،يراو ازطفيوق

بهواربستن روابط همنشیا  ،انشیا  ،تفاد  ،تضاد و ...ع توا عراايش را دريافت .بفخو
عخالفا با تفسیف قفآ بهقفآ  ،رو

ايزوتسوو را بوا يکو از نظفيوههوای عهوم بوهنوام نظفيوخ

بیااعتا وه اعفوزه ،درحوزۀ تفسویف قوفآ  ،عطوفح اسوت و طوف دارا بسویار دارد ،عیوايف

دانستهان  .بفاسا
خود

اين نظفيه ،قوفآ  ،عتاو بواز اسوت ووه بخشو از داللوتهوای آ درو

تکام ع شون و بخش ديگف در عتنهای ديگف ،زنو گ دوبواره عو ياباو و بالیو

آااز ع واا  .نظفيخ بیااعتا بفاسا

اين عطیب ،استوار است وه عراوای هوف عوتن بوا عروان

عتو ديگف ارت ا دارد .اين نظفيه ،اعوفوزی اسوت؛ اعوا در رو

عفسوفا پیشوین نیوز ديو ه

ع شود؛ زيفا عفسفا اولیه نیز بفای وشف عراای قفآ  ،بارها به عتو عفب اهی عفا روه

وفدهان  .بفاسا

اين نظفيه ،عران واژههای قفآن يا هوف عوتن ديگوف ،درو خوود آ عوتن

تولی نک شود؛ بیکه با عتو ديگف نیز عفت ط است و بهتر یف بفخ عرااشااسوا  ،هویچ عتاو ،
زيفهای بفي ه از ديگف عتنها نیست؛ از ايون روی ،وقتو عو خوواهیم عتاو را بفهکویم ،بوا
عتو بسیاری درگیف ع شويم (قائک نیا .)186 : 1388 ،عیا اَشوکال يوادشو ه و نیوز رو
ايزوتسو ع توا اينگونه ک وفد وه در رو

ايزوتسو ،ش کهای از عفاهیم قفآنو پ يو

آع ه است وه ز با ر وو به قفآ و دقت در اصر همنشیا و انشیا  ،روابوط عراواي و

ت اخر عرااي نک توا بوه واوه عفهووم و اژه يوا واژگوا اخالقو پو بوفد؛ ولو در تحییور
عرااشااخت هف واژه يا ش کخ واژگان  ،گاه ناچاريم به زعیاههوای عوتن و ارتکواز عخاطوب از
واژه تو ه وایم؛ درنتیجه ،به عادات و رسوم عصف پیاع ف (ص) عفا ره عو واویم .اياجاسوت
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وه ايزوتسو از اين بیااعتایت (تااصّ) بهفۀ واف گففته و در تحییر عفواهیم اخالقو عو وود

در قفآ  ،چاره ای ز ر وو به تاريخ ،روايات ،و اشرار عفبو و واهی ن اشوته اسوت؛ بوه
بیا ديگف ،او سیسیهای از ش کههای اخالق قفآ را در يک فضای بسوتخ قفآنو پريففتوه و

عالوه بف آ  ،هاگام تحییر يک واژه و بسوتف عراواي آ توانسوته اسوت اخوالق قفآنو را بوا
رفتارهای عا رث از ففهاگ خشن عفب پیون زن  ،يک را از دل ديگوفی اسوتخفاج واو و

رفتار استخفاج ش ه را واعالً عتکوايز از رفتوار ففهاگو بشااسوان ؛ باوابفاين نکو تووا گفوت
ايزوتسو از ديگف عااب بهفه نگففته است؛ بیکه نکتخ قابور تو وه ،آ اسوت ووه ايون عاواب و

بهويژه اشرار اهی بفای او در فهم عفاهیم قفآ  ،ا خ ابزاری و ثانوی داشته است.
ج) يک از عحاسن رو

ايزوتسوو ايون اسوت ووه عرااشااسو  ،رو

اصطالحات ویی ی قفآ وفيم بفاسوا

تحییور عفواهیم و

شویوه و رویووفدی پوياسوت؛ نوه ايسوتا؛ بوه ايون

صورت وه ايزوتسو در بفرس عفاهیم قفآنو  ،بوا تو وه بوه ويژگو هوای عتاو و عحیطو ،

ساخت عرااي واژههای قفآ را تجزيه و تحییر وفده است .بهاعتقواد او ،عروان واژگوا از

يک زبا به زبا ديگف ،عتفاوتان ؛ از اين روی ،او عفا ره به عااب ففهاوگ لیوت را بوفای

درک عراووای واژه نسريففتووه اسووت .از سوووی ديگووف ،فاص ویخ زعووان زيووادی وووه عیووا عووا و
گويشورا عفبزبا و ود دارد ،ايزوتسو را به استفاده از دو رو

عرااشااس درزعوان  1و

همزعان  2بفای تجزيه و تحییر عفاهیم قفآ سووق داده اسوت .در هکوین زعیاوه ،وی ضوکن
آنکه تاريخگفاي در زبا قفآ را پريففته و در ع احث خود ،به اشرار دورا پیشاز اسوالم

استااد وفده است ،به همزعان در زبا نیز تکاير دارد؛ ب ين عاظور ،او در بیشوتف عووارد ،دو
رو

عرااشااس درزعان و همزعان را بهصورت تحییی تیفیق وفده است؛ ب ين صوورت

وه نخست ،بفاسا

عرااشااس درزعان  ،به شااخت عراای اولیه و عران بر ی واژه درطول

تاريخ حیات آ (در سه عفحیخ پیشاز نزول قفآ  ،عصوف نوزول قوفآ و دورۀ پو از نوزول

قفآ ) پفداخته است؛ آ گواه در بخوش عرااشااسو هومزعوان  ،عراوای واژه را بوا تو وه بوه
ويژگ های عتا آ  ،يرا بافت والم ،عشتقات واژه در قفآ  ،و ووه عروان هوف عشوتق در

1. Diachronic Semantic
2. Synchronic Semantic
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واربفد قفآن  ،عتفاد ها يا عتضادهای هف و ه و عفهوع را وه در قفآ  ،به واژۀ عوردنظوف

اسااد داده ش ه ،تجزيه و تحییر وفده است.
 .4-4مالحظات مربوط به محتوا

در اين بخش ،به ع احث ذير ع پفدازيم:
الف) ايزوتسو در بفرسو سواختار ففهاگو  -ا تکواع نظوام ق ییوهای ،فضوای اخالقو
عفبستا در اوا ظهور اسالم را بهخوب تفسیم وفده و از گستفدگ عفزهای ق ییه در رفتار
ففد و شکرگیفی شخصیت وی بهويژه در قیکفو ارز ها و ساتها بوهتفصویر سوخن گفتوه
است؛ درنتیجه ،اين عراا در قیکفو باورهای دياو  ،از نفووذ و عکقو بسویار بیشوتف بفخووردار
است .عقر حکم ع وا ففد دستوم درقیکفو باورها ،رفتواری شخصو و انتخواب داشوته
باش ؛ ول هفگز اينگونه ن وده است؛ به هکین دلیر ،وقت شیخ يا شیوخ ق ییه ،دين خوود را
تیییف ع دادن  ،اففاد وابسته به ق ییه نیز ب و آنکه بهلحا فکفی عتحول شوون و بوه دروو
تازه بفسوا  ،ديون

يو را عو پريففتاو  .عقاوعوت در ديون نیوز بوف هکوین اسوا

ع گففت .شاي يک از داليی ووه بوفاسوا

صوورت

آ در قوفآ  ،ايکوا اعوفاب باديوهنشوین ووه

خالصتفين ق ییهها بودن  ،انکار و بف اين عسلیه تأوی ش ه است وه «شوکا ايکوا نیواوردهايو ؛

بیکه بگويی اسالم آورديم» (حجفات ،)14 :هکین عسلیه باش وه تحول عقی ت ايشا  ،ازنوو
انتخاب ن وده و به پیفوی از تحول عقی ت ق ییه صورت ع گففته است .از آنجوا ووه هو

ايزوتسو ،ت یین عفاهیم اخالق  -ديا قفآ بوده است ،الزم ع آعو از حاوکیوت فکوفی و
عقی ت ق ییه بف اففاد و تأثیف آ در پريف

روی بهنظف ع رس

يا نسريففتن دين

ي نیز سخن بگويو ؛ از ايون

ای اين بحث درعیا ع احث ايزوتسو ،خال است.

ب) از عطالب ايزوتسو بفع آيو ووه بوهاعتقواد وی ،هوا بیاو قوفآ بوفپايوخ واژگوا

بهواررفته در آ باا ش ه است؛ اعا عراای اين واژهها در يک سطح نیست و حت ویکوههوای
عتفاد

نیز در يک سطح استفاده نش هان ؛ گاه اين لیات ،ازنوو ویی ی وگاه ازنووو ففعو

هستا ؛ ب ين تفتیب ،وی عفاهیم ویی ی قفآ را بهلحا عرااشااخت تحییر ووفده و هو

خووود را پژوهشوو تحیییوو و اصووول دربووارۀ ویکووههوواي دانسووته اسووت وووه ظوواهفاً در
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خصوصیت بخشی

به ان يشخ قفآن  ،نقش عهم دارن  .نکتخ الب ،ايون اسوت ووه از يوک

سو ،ايزوتسو تأوی وفده است عحقق باي با عفضخ اصول عاظم ،به پژوهش اصول و دور

از پیشداوری بسفدازد و از سوی ديگف ،درحوزۀ گزياش واژگا وییو ی در وتواب خو ا و

انسا در قفآ گفته است« :تقفي اً بهصورت ا تاابناپريف ،در انتخاب ویکات وییو ی ،عقو اری

عکر ازروی دلخواه و عِنعا ی صورت ع گیفد» (ص .)23گوي ايزوتسو بفای انتخواب ايون
ویکه های ویی ی و وانون  ،عریاری عشخص عفضه نکفده اسوت؛ اعوا از آنجوا ووه بفرسو
رو

وی خال

اين عوضوو را ثابت ع وا  ،ع توا گفت ظاهفاً ع ارتِ «انتخواب ازروی

دلخوواه» ،درست تف که نش ه و عاظور او بفاسا

فهم خوود بووده اسوت؛ نوه ذوق و سوییقخ

شخص ؛ زيفا وی در اداعخ هکین بحث و توضیح دربارۀ نحوۀ انتخاب ویکههای وییو ی ،از
حوزۀ عرااي سخن گفته است؛ يرا عیا ویکههوا ،روابطو و وود دارد و عوا بوفاسوا

آ

روابط ،عراای ویکهها را ع شااسیم .اين خود قاع ه و ضابطهعا ی است .ط وق ايون قاعو ه،
بفای وشف عراای ویکه يا به خود آ ویکه عفا روه عو واویم ويوا بوه ویکوههواي ووه اثوف
و ودی در آ ویکه دارن و يا آثار ،نتايج و اوصاف وه در ففهاوگ دياو  ،بوف آ عتفتوب
ش ه ان  .ع اای اين قاع ه نیز خود عحقق است وه باي دانشش را بهوار گیوفد توا ايون شو کخ
عرااي را بشااس .
ج) دقت ايزوتسو در عفزبا ی عیا نصوص ديا و دانشهای اسالع  ،سوتودن اسوت.
او در بیا دانشهای اسالع و بهويژه عیم والم نوشته اسوت« :ووالم اسوالع اساسواً ع تاو بوف
آعوز های قفآن است و سفانجام ،نتیجخ تال

عقر بشفی ،آ بود وه خوود ايون آعووز هوا را

بهق ری عاظم و بفاسا خ اعفوزی دريافت وا و بفهک » (هکا .)53 :

ازنظف ايزوتسو ،قفآ به رام خطاب عام و ففاگیوف  ،بوا عفدعوا هوف دوره ،بوهگونوهای

خاص سخن گفته است؛ زيفا درک آعوزههای اين وتاب آسکان  ،هکواره بهواسوطخ تفسویف
يا تفسیفهاي از عفسفا هف عصف صورت ع گیفد ووه بفخاسوته از عقالنیوت حواوم بوف هوف
دورا از حیات ففهاگ و سیاس آ است .ايزوتسو به اين عسولیه تو وه ووفده و ووشوی ه
است با قط اينهکان واعر بین نصوص ديا و دانشهای اسوالع  ،سواخت عراواي آ دو
را عستقر از يک يگف ب یا ؛ از اين روی ،عثالً به نس تسواج عیوا ووالم سوات عسویکانا و
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نظام واژگان قفآ پفداخته و در تال

بفای ترکیم ارزياب خود به ديگف نظامهوای عرففتو

عسیکانا نوشته است:

از يک سو ،واژگا والع بهلحاظ اداعه و گستف

واژگا قفآن است و بوه هکوین

هت ،بیشتف عصالح و عواد خود را از قفآ ع گیفد و باو ود اين ،از سوی ديگوف ،بوا

سازعا داد به ور عصالح باابف اصر سازعا و ساختبخشی
تصوری عستقر است .آ گاه باي اختال
نس

به آ ها ،يوک دسوتگاه

عیا ايوندو را بوهصوورت عکو ه ،در ا وخ

اصطالحات ویی ی سوتجو ووفد؛ ولو ايون اخوتال

و تفواوت در بسویاری از

عوارد ،بسیار دقیق و ظفيف ،و بازشااختن آ  ،دشوار اسوت؛ عخصوصواً اگوف درسوت،

ویکات واح ی تقفي اً در زعیاههای واح بهوار بفده ش ه باش (هکا .)54 :
اين ع ارت ايزوتسو نکات و نتايج عرااشااخت ای عهم ب ين شوفح دارد :نخسوت ،آنکوه

دانشهای اسالع را از آ حیث وه واژگا و بیشتف عصالح خود را از قفآ ع گیفن  ،باي
اعت اد واژگا قفآ تیق وفد؛ دوم ،آنکه اين دانشهوا بوهلحوا عرااشوااخت  ،زيفسواخت

عتکايز از ساخت عرااي وی قفآ دارن و الزم است هفيک از اين دانوشهوا را نظوامهوای

تصوریای عستقر از قفآ ترفيوف ووفد؛ عوثالً واژۀ «اهلل» وقتو وارد عیوم ووالم عو شوود،
ساخت تصوری آ تیییف ع وا ؛ به اين صورت وه در دستگاه

ي  ،در ارت اط تصوری

با «اسکا الحسا » قفار ع گیفد .در قفآ  ،خ اون عترال با استفاده از ویکههوا و کیوههواي

ساده هکچو «سخن ع گوي » و «ع آففيا » توصیف ش ه اسوت؛ اعوا در عیوم ووالم ،ايون

توصیفها تیییف عو وااو ؛ زيوفا در دسوتگاه والعو « ،اهلل» ازطفيوق ذات و صوفات شوااخته
ع شود و «سخن ع گوي » ،يک از اساس توفين صوفات خ اسوت؛ باوابفاين ،خوود تصوور
«اهلل» ،هاگاع وه بهعاووا يوک ذات عتروال درعقابور صوفات او فهکیو ه عو شوود ،ديگوف
تصوری قفآن به صورت نخسوتین نیسوت (ر.ک .هکوا )55-54 :؛ سووم ،آنکوه بوا پوريف
استقالل نظام عرااي قفآ و عیوم اسالع  ،باي به اختالفات نس

حسا

عیا اصطالحات ویی ی،

و واجواو بود.

اين عالحظات ايزوتسو عا را بف آ ع دارد وه در عطالرخ قفآ  ،هکانا وی ذهن خود را

از عفاهیم نس

و ا

وه ویکههای قفآ بر ها در نظامهای فیسف  ،عففوان  ،والعو و...
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پی ا وفد ،دور نگاه داريم و بکوشیم قفآ را نه ازطفيق ان يشوههواي ووه ازسووی عتفکوفا

عسیکا در دورههای پ از قفآن در تال

ايشا بفای فهکی

و تفسیفوفد اين وتواب و

هفيک بهشکی خاص پی ا ش ه است ،بخوانیم؛ بیکه باي ووشش عا عصفو

آ باش ووه

ساخت عفاهیم ویکهای قفآ را بهصورت اصی آ ها بفهکیم؛ يراو بوه هکوا صوورت ووه
عراصفا پییک ف (ص) و پیفوا ب واسطخ او آ را ع فهکی هان (ر.ک .هکا .)90 :

د) ايزوتسو در آثار خود ،از نظفيهای زبا شااخت ياری گففته وه بفای عا توازگ دارد.
اين نظفيه از اين هت وه به ترطیی فکف و نف اعکوا شوااخت عو انجاعو  ،ازنووو تاو رو
عحسوب ع شود .يک از نتايج وه از اين نظفيه بهدست ع آيو  ،تف کوهناپوريفی اسوت.
طف دارا اين نظفيه عرتق ن اعکوا تف کوه از زبوان بوه زبوا ديگوف و وود نو ارد؛ زيوفا
اختال های زبان  ،ها بیا هاي عتفاوت را بوهو وود عو آورنو و ايون هوا بیاو هوای
عتفاوت نیز ففهاگهاي عتاوو را شکر ع دها ؛ از اين روی ،هف قوم و عیت  ،زن ان زبوا
خووويش اسووت و تفهوویم و تفوواهم اعکووا نوو ارد (نفسیسوویان 223 : 1382 ،؛ تفادگیوور،
 .)32 : 1376ايزوتسو درعین حال وه عرتق است زبا عوا بویشاز آنکوه واقریوت را نشوا
ده  ،پفدهای روی آ ع وش  ،سر ع وا ازراه بحث زبان  ،عفاهیم عتریق به زبا ديگوف

را تجزيه و تحییر وا و واقریت آ ها را بیاب و نشوا دهو ؛ بو ين عاظوور ،وی قوفآ را از

عفب بوه ژاپاو تف کوه ووفده و بفداشوت خوود از عفواهیم قفآنو را درقالوب يوک نظفيوخ

عرااشااخت  ،بهزبا انگییس بیا وفده است .ع احث يادشو ه بیوانگف آ اسوت ووه گوفچوه

ايزوتسو در ع ان نظفی خود ،از نظفيخ ساپیف ور  1بهفه گففته ،درعکر ،واعالً خوود را بوه

دست اين نظفيه نسسفده است.

ه) ايزوتسو در وتاب عفاهیم اخالق  -ديا در قفآ عجی  ،به تفکیوکناپوريفی ديون و

اخالق در قفآ تو ه بسیار وفده و در فصر دوم وتاب ،دربارۀ اين عسولیه ،سوخاا بو ي و

ظفيف ففاوا گفته است؛ اعا گاه به سو ب تفکیوک ذهاو دو عقولوخ ديون و اخوالق ،دچوار

سو تفاهم ش ه است .يک از عهمتفين عوارد از اين دست ،نظوف وی دربوارۀ رابطوخ عفواهیم
« اهییت» و «حیم» است .هفچا اين نظف او وه:
1. Linguistic Relativity

 / 26ایزوتسو و نقد و بررسی دو اثر قرآنی وی

اهییت درنظف حضفت عحک (ص) و يارانش ،دورهای ن وده است وه اياک گرشوته
باش ؛ بیکه يک وضریت پويا ،يک حالت روان و روح خاص را افاده ع وفده ووه
با بفآع

ق رت اسالم ،بوه ظواهف صوحاه را خوال نکووده؛ اعوا پاهوان حتو در اذهوا

عؤعاا  ،زن ه عان ه و ففصت ع

سته است تا هفزعا  ،به صحاخ روشن ذهن و و

ا

آ ها درآي و فرالیت آااز وا (ايزوتسو)57 : 1378 ،
درست است و هفچا « اهییت عکالً ربط به نادان ن اشته؛ بیکه درحقیقت ،بهعراوای احسوا
ش ي داشتن نس ت به افتخارات ق ییهای ،روح سفوش رقابت و استک ار ،و هکخ آ اعکوال و رفتوار

خشن و گستاخانهای بوده است وه از خُیقوخوی تا و سفوش سفچشکه ع گیفد» (هکوا ،)58 :
از تو ه به نکته ای عهم و اساسو بو ين شوفح افیوت شو ه و بو ين سو ب ،نتیجوهگیوفیای
نادرست صورت گففته است« :بفآع
اگی

و سخت و ب اعا

اگی

اسالم از ا خ اخالق ا

ع توان حفوت عتهورانه بفای

با روح اهییت و ازعیا بفد واعر آ و روح حیوم را بوفای

هکیشه ایگزين آ ساختن شکفده شود» .ايزوتسو اين نظف دسوزی را پريففته است وه پویشاز
ظهور اسالم ،دين واقر اعفاب بیابان  ،عص یت ق ییهای بوده است ،و چا سطف بر نیز نظوف
عونتگکفی وات را تکفار وفده است وه بفاسا

آ « ،عص یت ق ییهای ،نفوذ و ق رت بویشاز

دين عت اول درعیا اعفاب صحفا وه هفگز از ح يک ویش چاو خو اي يوا بوتپفسوت ابتو اي
نگرشته و در دورا ظهور عحک (ص) ،نشانه های انحطا و زوال در آ  ،هوي ا گشته و بهصورت

ادوی عحض بیفو آع ه ،داشته است» (هکا ).
باابفاين ،هکخ صفتهای نکوهی های وه ايزوتسوو در واژۀ « اهییوت» ديو ه و بفشوکفده
است ،از خ اففاعوش و اصالت داد به بشف سفچشوکه عو گیفنو و بو ين طفيوق ،عیوا دو
عفهوم « اهییت» و «طییا » ،ارت ا عرااي و وود دارد؛ يراو « اهییوت» عوالوهبوف عفهووم
اخالق  ،عفهوع ديا هم دارد و درواقو  ،عفهووم دياو در آ  ،اصور عحسووب عو شوود.
اهییت ،عفهوع اخالق يا حالت اخالق ای صِف

ن وده است وه قفآ بخواه عفهوم يوا

حالت اخالق ای ديگف را انشین آ وا  .اعتقاد به تقابر عیا

اهییوت و حیوم را نخسوتین

بار ،گی زيهف عطفح وفده و ايزوتسو نیز در اين اعتقاد ،از او پیفوی ووفده اسوت (عرصووع
هک ان .)40-39 : 1361 ،
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گرشته از اين ايفاد اصی  ،چا ايفاد ففع نیز بف اين نظف ،وارد است:
نخست ،آنکه ط ق گفتخ ايزوتسو ،روحیخ همبستگ ق ییهای ،يرا دين واقر اعوفاب در
دورا

اهییووت ،خوواص ط قووخ اشووفا

عفدعان وه اصر و نس

بوووده اسووت و بیچارگووا و زبونووا  ،ط قووات پووايین،

ن اشتا و بفدگا و به ع ارت ديگف ،ط قخ رنوجبوف ،در ايون ديون،

سهک ن اشتا  .حیم ،يک از ا زای تشکیردها ۀ عفوت يا آرعا اخالقو اعوفاب واهی
بود .بهگفتخ گی زيهف« ،بهعقتضای عفوت ،عریوم ع شود وه در چه عواردی ايز است وه انسوا
به هر روی بیاورد؛ يرا در اي وه حیم ،نشانخ ضرف عحسوب ع شود ،بهصفافت ط  ،عاوا

خويش را به دست احساس سفوش بسسارد»؛ ب ين تفتیب ،در ايون دورا  ،حیوم ،تواب عوفوت
بود ،ارزش عستقر عحسوب نک ش و صفت اشفاف بهشکار ع آع  .بهطور وی  ،اشوفا ،
بیشتف از عفدم عادی به حیم نیازعا ن  .قفيش در دورا

اهییوت ،بوه حیوم ،زبوا زد بودنو .

ابنقتی خ دياوری (م276 .ق ).در وتاب عیو االخ ار ،فصی را بوه حیوم و اضوب اختصواص
داده و از عواردی وه نقر وفده است ،ع توا تصور عسیکانا قف سوم هجفی دربارۀ حیم

بهعاوا يک صفت اشفاف را دريافت وه الزعخ سفوری است.

دوم ،آنکه خود واژۀ «حیم» هیچگاه در قفآ وفيم نیاع ه و فقط يک بار ،صورت ک

آ  ،يرا «أحقع» (قفآ  ،طور )32 :ذوف ش ه است .صفت «ح ید» در قفآ  ،پانزده بار آع ه
وه در يازده عورد ،يک از صوفت هوای الهو اسوت و در چهوار عوورد ديگوف ،ابوفاهیم (و)،
اسحاق (و) و شریب (و) به اين صفت ستوده ش هان  .در قفآ « ،حیم» صفت نیکوو شوکفده

ش ه است؛ اعا اين واژه در نظام اخالق قفآ  ،ازنوو اصی و ویی ی نیست.

سوم ،آنکه بهنظف ع رس بر ها ،يرا در دورا خالفت اعويا و ع اسیا ووه اهییوت

ي بف اسالم ای ه وفد ،واژۀ «حیوم» دوبواره بوهعراوای قو يک آ  ،زنو ه شو و درعقابور
« هر» و « اهییت» وه عراای ديا خود را واعالً ازدست داده بودن  ،قفار گففت؛ باوابفاين

هفچا در نظام ديا  -اخالق ای وه قفآ درپ بفقفاروفد آ است ،صفت حیم ،عقواع
خاص دارد ،ت يرش

اين فضییت به عحور رفتار اخالق در دورههای بر  ،يراو درزعوا

خالفت اعويا و ع اسیا رخ داده است .اينگونوه عووارد نشوا عو دهاو در بفرسو نظوام
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اخالق قفآ باي بسیار عحتا بود (ايزوتسو )40-39 : 1378 ،و از ايون روی گفتوه شو ه

است:

ايزوتسو در بفرس واژۀ « هر» ،عطیب ناچیزی به عطالب وتاب گی زيهف اضافه ووفده
است؛ باابفاين ،رو

ايزوتسو با رو

گی زيهف تفاوت چا ان ن ارد .عیت ايون اعوف،

اين است وه لیتشااسا و عتنشااسا  ،عرااشااس بسیاری از عفاهیم و شوااختهوا را
ب و دارابود لیات عتن آ دراختیوار دارنو  .يوک نکتوخ ووماهکیوت ،اعوا
دي گاه ايزوتسو و ود دارد :اياکه ویکات نک توانا

يو در

ا از ففهاگ وه در آ ظهور

پی ا وفدهان  ،درک و فهکی ه شون و نیز نک توا ب و درنظفگففتن واربفدشوا آ

ها را ترفيف وفد (پارتین1970 ،م.)359 /9 :
بهنظف ع رس در بحث اهییت و حیم ،ايزوتسو ظاهفاً به دو نکتوه تو وه نکوفده اسوت:
نخست ،آنکه «حمیّۀلا جته یۀ» وه قفآ از آ  ،بهعاوا خصیت اعفاب ياد ووفده اسوت ،در
اشفا

و ایف اشفا

و ود ن ارد .اشوفا

اگفچوه در بفخو عووارد ،بوهسو ب تک وف ،حیوم

ع ورزي ن و دراصر ،روحیخ اوفور واهی داشوتا و از حیوم بوهعراوای توواز و آراعوش
باعحوريت تسییم خ ا ب بهفه بودن  ،حیکشا هم ابوزار و بهانوهای بوفای نشوا داد ترصوب
اهی بوود؛ دوم ،آنکوه حیوم ،يکو از صوفتهوای الهو اسوت و عحوريوت خوويش را از
صفتهای اله دارد؛ نه بفاسا
و) ايزوتسو حوزۀ وار و رو

افکار اعوی و ع اس .
خود را چاین بیا وفده است:

اصطالحات ديا  -اخالق يک زبا  ،نظام خاص از عقوالت را تشکیر عو دهو ووه
زئ از سیستم و نظام بزرگتف عرااي زبا عوردبحث بهشکار عو رود . ...بوا بفرسو
تحییی واژههای عک ه و اصی اخالق  -ديا زبا  ،عحقق عککن است بوهتو ريج ،بوه
شااخت ساختکا بایادی آ نظاع دست ياب وه هکخ رویدادهاي وه عتضکن حکوم
و قضاوت اخالق هستا  ،پیشاز آنکه بهشکر قابر حصول بوفای اعضوای آ

اعروخ

زبان درآيا  ،از صاف د آ ع گررن  .ففايا ی ووه هوماواوو وصوف ووفديم ،دقیقواً
هکا ففايا يادگیفی زبا درنزد وودوا است . ...وودک واربفد واژۀ «سویب» را بوا
عشاه ۀ رفتار پ ر و عادر و آعوزگار خود در ناعی

آ ففاع گیفد و بوه ايون تفتیوب،
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عیا اين عیوه و نام آ  ،يک رابطخ دالّوع لول (= عرااي ) بفقفار ع وا  .بفاثف تکوفار
اين ففايا بهدفرات ،وودک ياد ع گیفد وه عصو اق

يو را هوم بوهاعت وار صوفات

حس هکچو رنگ و ان ازه و شکر ،درزيف ط قخ «سیب» ط قهبا ی وا  .ووودک بوه
هکین طفيق ،وواربفد واژگوا اخالقو را يواد عو گیوفد .راهو ووه وی در ففاگیوفی
اصطالحات اخالق خاص در اوضاو و احوال خاص بهوار ع بفد ،به هویچ و وه بوا
راه وه وی در ففگیفی واژۀ «سیب» در ناعی

ش ِ بخصوص ب ين نام بهووار عو

بفد ،تفاوت اساس ن ارد .اصطالحات اخالق  ،بهويژه آ ها وه به سطح نخستین زبوا
اخالق تریق دارن  ،با نام واژههاي چو «عیز»« ،سیب»« ،خورد »« ،رفتن» يا «سوفخ» در
يک رديف هستا ؛ زيفا ففايا بایادی يوادگیفی در هکوخ انوواو واژههوا يکسوا اسوت

(ايزوتسو.)29-28 : 1378 ،
با اين توضیحات بهنظف ع رس در دي گاه ايزوتسوو ،تکوايزی عیوا زبوا و ففازبوا و وود
ن ارد؛ از اين روی وی هیچ واژهای را به ففازبا اخالق عتریق نک دانو و از سووی ديگوف،

بارها تکفار ع وا وه هفچا بیشتف اصطالحات اخالق قفآ به قیکفو زبا اخالقو تریوق
دارن  ،بفخ اصطالحات اخالق قفآ را ع توا به ففازبا اخالقو عتریوق دانسوت؛ يراو

تیويحاً و ود ففازبا اخالق و واژههای عتریوق بو ا را عو پوريفد .خوود او هوم از تاواقض
عو ود در سخاش آگاه دارد؛ زيفا گفته است:
ع توا است الل نکود وه در عوضوعات اخالق  ،عیا دو سطح زبا عیا و ففازبوا ،
خط فاصر عشخص و ود ن ارد؛ لرا ای تفدي است وه ايوندو اگوف و وود داشوته
باشا  ،چا ا از بایاد ،با يک يگف عتفاوت باشا  .باي تص يق وایم تا آنجا وه پای زبا
ط یر و درعیووا اسووت ،هووف چیووزی از سووطح اول آاوواز ع و شووود؛ حت و آنچووه را عوون
«اصطالحات اخالق سطحدوم» ناعی م ،عطابق قاع ۀ وی رش و تکاعور زبوا بايو از
حوزۀ واژه های توصیف عرکول نشأت گففته و از آنجا ط عفاحر وفده بهسوی نووو
اي و هآل واژه هووای ارزش و عحووض تحووول يافتووه باشو ؛ باووابفاين ،بووه يووک عراووا ،هکووخ
تفاوتهای عیا دو سطح اخالق را ع توا سفانجام ،به سوطح واحو از ووموبویش
تقییر داد؛ اعا در اياجا ،عانا هف ای ديگف ،تفواوت در وه وقتو از حو بگوررد ،بوه
تفاوت نوو تیییف خواه نکود .اين نظف دو اشکال عهوم دارد :نخسوت ،اياکوه عفواهیک
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چو خوب و ب يا عرادلهوای آ هوا در نظوامهوای اخالقو گونواگو  ،نووو ايو هآل
نیستا ؛ زيفا نوو اي ه آل ط ق ترفيف ودبدفی آ  ،يک عفهوم عصاوو يا ع ل ذها است
وه هفچا از عوارد واقر انتزاو ع شود؛ اعا با هیچ عوورد واقرو تطوابق نو ارد؛ بیکوه
عوارد واقر به در ات عختیف ،با آ فاصیه دارن ؛ اعا رابطخ عفهوم خوب با اين يا آ
وار خوب ،رابطهای است از نووو رابطوخ ویو بوا عصواديقش؛ يراو رابطوخ عوضووو و
عحکول در قضیهای چو «شجاعت ،خوب است» ،رابطخ اتحادی است؛ هکچاوین نووو
ايو هآل ،عفهوووع اسووت وووه بووهدقووت ترفيووف عو شووود؛ اعووا خوووب  ،عفهوووع اسووت
ترفيف ناش ن  .اشکال دوم ،اين است وه از لحا عاطق  ،عوفز عیوا زبوا و ففازبوا ،
عفزی است ایف قابر ع ور .هیچ ففايا ی را نک توا تصور وفد وه ازطفيوق آ  ،واژۀ
«وَ» از واژهای وه عتریق به زبا است ،عتحول ش ه ،بهصورت واژهای عتریق به ففازبوا
درآع ه باش  .اختال

واژۀ «عیز» و واژۀ «وَ» هکیشه اختال

ویف بوده است؛ نه وکّ .

دلیر و شاه ی و ود ن ارد وه به عا ا ازه ده وه چاین تحوول را در زبوا اخوالق،

عککن ففض وایم (عرصوع هک ان .)38-37 : 1361 ،
 .5نتیجهگیری

بفرس اين دو اثف ،بیانگف نتايج زيف است:

الف) عهمتفين شاخصخ ايزوتسو عیایتگفاي وی در عوا هوه بوا اسوالم و قوفآ اسوت.

بووهاعتقوواد او ،درعیووا واقریووتهووای عیاو زنو گ در ا تکوواو ،عراووای ویکووههووا و بووهويووژه
اصطالحات اخالق شکر ع گیفد.
ب) تال

ايزوتسو در ت یین عفاهیم قفآ  ،اداعخ هکا واری است ووه عفسوفا و قوفآ

پژوها گرشته انجام دادهان ؛ با اين تفاوت وه در گرشته ،واژههوا را بوهصوورت توکتوک

بفرس ع وفدن ؛ اعا ايزوتسو با بفرس عرااشااسانخ واژههای ویی ی قفآ و وشف روابوط

عرااي آ ها در يک ش کخ گستفدۀ عرااي ووشی ه است به ها بیا قفآ دسوت يابو  .بوا

استفاده از اين رو  ،اعکا تفسیف به رأی و تحفيف ،به وکتفين عیزا ع رس .

ج) ايزوتسو در تجزيوه و تحییور عفواهیم قفآنو  ،ضوکن آنکوه عفواهیم را ازنظوف لفظو ،
عراوی و اشتقاق  ،با تو ه به اصطالح تکام عتو ق وراز و برو از نوزول بفرسو ووفده ،وارد
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بحث عرااشااس قفآ ش ه است .اين عسلیه نشا ع ده او درعین حال وه از رو

ي

عرااشااس بفای بفرس عفاهیم قفآن استفاده وفده ،به آثار پیشیایا نیز تو ه وفده است.
د) ايزوتسو در ع ان نظفی خود ،از نظفيههای زبا شااخت  ،فیسوف و گواه اخالقو ووه
حاصر ان يشخ عتفکفا افب است ،بهفهگففته؛ اعا درعکور ،خوود را وواعالً بوه دسوت ايون

نظفيهها نسسفده است.
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