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 اي قرآن كريم الزامات روش شناختي مطالعات ميان رشته

   معناشناسي) (بررسي نمونه محور آثار مرتبط با
  29/8/1394تاريخ دريافت:                                                                               يقاسم درز

  15/9/1395تاريخ پذيرش:                                                                              ياحمد پاكتچ
   ياحد فرامرز قراملك

  
 

 1چكيده

هاي سنخي و مجانست ميان رشتهاي صحيح در گرو ايجاد همرشتهتحقق يك مطالعة ميان
سنخي سنخي براي چنين مطالعاتي ضروري است: همدرگير در آن است. ايجاد سه گونه هم

تواند  سنخي در اين سه جهت ميايجاد هم 2شناختي.، زبان و مباني معرفتاز جهت روش
سنخيِ روشي يكي از اي ايجاد كند. مسلماً همرشتهگرايي را در مطالعة ميانتركيب و هم

 هاي ميان محور بخشي از پژوهششود. بررسي نمونه مهمترينِ اين الزامات محسوب مي
سنخي روشي شناختي را براي ايجاد هماي در حوزة مطالعات قرآني سه الزمة روش رشته

يي كه در گفتمان علمي خود مقبول واقع شده و حد و ها استفاده از روش -1كند:  نشان مي
تنقيح دقيق معناي مورد نظر از روش مورد استفاده و  -2مرز و استقالل خود را يافته باشند؛ 
استفادة ارگانيكي  -3هاي مشابه و بيان ضرورت استفاده؛  بيان تمايز روش مورد نظر با روش

شود  آن. تحقق اين سه ويژگي موجب مي از روش مورد نظر به جاي استفادة مكانيكي از
اي كه به حل مسئله و يا فهم بهتر پديدار رشتهوگوي ميانايجاد زبان مشترك و برقراري گفت

   شود، به دست آيد منجر مي

  واژگان كليدي

هاي  پژوهش ،گراييتركيب و هم ،مطالعات قرآني ،شناختيالزامات روش ،ايرشتهمطالعات ميان
  زباني.

                                                 
  مسئول)  سندهي(نو يبهشت ديدانشگاه شه ثيقرآن و حد علوم ارياستاد           gh_darzi@sbu.ac.ir    
  دانشگاه امام صادق(ع)  ثيقرآن و حد علوم ارياستاد                          apakatchi@gmail.com    
  استاد فلسفه دانشگاه تهران           ghmaleki@ut.ac.ir          
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  مسئلهطرح 

دهي به سؤاالت، حل مسئله و يا اي عبارت است از فرآيند پاسخرشتهمطالعة ميان
تر از آن است كه بتوان از يك رشته و يا تر يا پيچيدهبررسي يك موضوع كه گسترده
گرايي ) در اين نوع، با كثرت394و393، ص1977، 3تخصص بدان پرداخت. (نيوويل

-375،ص1390پردازيم. (قراملكي، ة خاص ميبه حل مسائل يك رشت 4شناختيروش
شود و رشتة ديگر نقش  ) بنابراين يك رشته به عنوان رشتة مبنا در نظر گرفته مي378

، 1390كند. (پاكتچي،  خادم و وسيله را براي رشتة مبنا و حل مسائلِ آن بازي مي
ختلف هاي متوان گونهاي ميرشته) با توجه به تعريف مطالعات ميان120و119ص

 ،1392اي قرآن كريم را نيز سامان داد. (نك: درزي و همكاران، رشتهمطالعات ميان
 ) 102-73ص

دهد كه تحقّقِ يك پژوهش  مي هاي مختلف در اين حوزه نشانبررسي گونه
سنخي و مجانست دو رشتة درگيرِ در چنين مطالعاتي از ايِ صحيح، نيازمند همرشته ميان

توان ادعا كرد كه شناختي است. ميو معرفت 5شناختيي، زبانشناختسه جهت روش
شود كه دو رشته، بتوانند حداقل سنخيت را  ايِ صحيح زماني محقق ميرشتهمطالعه ميان

گرايي، كه الزمة در اين سه جهت كسب كنند. در اين صورت است كه تركيب و هم
جهت اهميت  بعد شود. به  يايِ معيار است، حاصل مرشتهيك مطالعة ميان

، ضروري ديديم كه ابتدا به اين جهت بپردازيم و با تاكيد بر مطالعات »شناختي روش«
هاي اساسي را در اين حوزه اي در حوزة مطالعات قرآني، الزامات و ويژگيرشتهميان

  استخراج نماييم. علت تاكيد اين مقاله بر مطالعات معناشناسي نيز به دو جهت است:
سازد و علم معناشناسي نيز بودگيِ قرآن كريم، توجه به معنا را ضروري ميمتناوالً 

هاي بايستة فهمِ صحيحِ متن است؛ دوماً با توجه به كاركرد موثرِ دغدغة اصليش شيوه
پژوهان مورد اي بسيار در نزد قرآنرشتهمعناشناسي در مطالعات قرآني، اين گونة از ميان

شود امكان بررسي اين آراء و  ت و از اين جهت نيز موجب مياستفاده قرار گرفته اس
توان به ميزان پذير باشد. همچنين مياستخراج نقاط قوت و ضعف آنها امكان

برد مسائل قرآني پي برد. اين دو دليلِ اساسي موجب تاثيرگذاري معناشناسي در پيش
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هاي ايستهاستخراج قواعد و ب شود علم معناشناسي ظرفيت پژوهش براي مي
  اي قرآن كريم را داشته باشد.رشتهشناختي مطالعات ميان روش

شوند كه به اي نو محسوب مياي پديدهرشتهبايد توجه داشت كه مطالعات ميان   
اند. در ها به وجود آمدهجانبه به پديدهها و نگريستن همهمنظور ايجاد تكامل در پژوهش

وگوي فعال بين دو رشته كامالً  برقراري گفتگر بايد براي اين مطالعات، پژوهش
يابي به اين زبان مشترك ها دست يابد. دستمتمايز، ابتدا  به زباني مشترك ميان آن

گر بايد ها ميسر نخواهد شد. پژوهشهاي هر يك از اين رشته بدون توجه به روش
ها داشته دن آنابتدائاً احاطة كافي به روش آن دو رشته و ميزان مقبوليت و موجه بو

صورت پژوهش او ها بپردازد. در غير اينباشد و سپس به ايجاد پيوند صحيح ميان آن
اي رشتههاي ميان روبرو خواهد شد. گذري اجمالي بر پژوهش يهاي جدي با آسيب

خوبي هايي را بهصورت گرفته در حوزة مطالعات قرآني و معناشناسي چنين آسيب
شوند كه ها، آثار شاخص و مفيدي نيز يافت ميميان اين پژوهشدهد. البته در  نشان مي

اي، به پيشرفت علم در حوزه رشتهبه دليل كاربرد صحيح و ماهرانة روش ميان
اند. بنابراين اهم مسائلي كه اين مقاله معناشناسي و مطالعات قرآني كمك شاياني كرده

  ها است عبارتند از:گويي به آندنبال پاسخبه
اي رشتههاي روشيِ بايسته براي انجام يك پژوهشِ صحيح ميانيويژگ -1

  چيست؟
 ميزان اهميت هر يك از اين الزامات چقدر است؟ -2

اي رشتهدر نظر گرفتن اين الزامات روشي چه تأثيري بر كيفيت مطالعة ميان -3
 خواهد داشت؟

  
  مقدمه

 برآيند كه شود مي محسوب علم در نو و جديد مباحث از ايرشتهميان مطالعات

 مختلف هايحوزه ميان اجتماعي مناسبات و روابط بودن غيرخطي مسائل و پيچيدگي

سازد. مي غيرممكن ايرشته هاي روش طريق از را شناخت آنها كه است معرفت
ها كه غير خطي بودنِ روابط در آن) علوم انساني نيز به جهت آن22، 1387(طاسكوه، 
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برد اهدافشان دارند. اي براي پيشرشتهبيشتري به استفاده از روش ميانبارزتر است، نياز 
تواند ابعاد بسيار نويني  اي ميرشتهمطالعات قرآني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و ميان

  گر قرار دهد. ِ روي پژوهشها و حل مسائل قرآني پيشرا براي فهم پديده
دي و  متناسب با موضوع اين مقاله، سعي بنابراين به جهت  طرح مباحث كاربر   

هاي زباني همچون:  صوص پژوهششده است با تمركز بر علوم انساني و به خ
هاي بايسته (=الزامات) در زمينه اي از ويژگيشناسي به ارائه منظومهشناسي و نشانهمعنا

ه اي قرآن كريم دست يابيم. به منظور تحقق اين هدف ابتدا بمطالعات ميان رشته
شود كه به نقشة راهي براي  توصيف مطالعات موجود پرداخته و در ضمن آن تالش مي

چنين مطالعاتي، دست يافت. علت تمركز بيشتر ما در اين پژوهش بر مطالعات زباني، 
خصوص معناشناسي، توفيق بيشتر اينگونه در دورة ما بوده است. توفيق اينگونه از به

داكثري آنها در جوامع اسالمي و غير اسالمي دانست. توان در پذيرش حمطالعات را مي
باشد كه پذيرش و  ها از اين دست ميهاي ايزوتسو جزء اولين پژوهش مسلماً پژوهش

اي رشتهتوان دليلي بر صحت استفاده او از مطالعات ميانرا مي مقبوليت نسبيِ آن
ي صورت گرفته است هاي زبانيِ بسياري در اين راستا در دنياي كنون دانست. پژوهش
اي قرآن كريم رشتههاي مطالعات ميانها به ويژگيكنيم با بررسي آنكه ما سعي مي

  دست يابيم. 
البته تمركز ما بر مطالعات زباني، موجب نخواهد شد كه نسبت به ديگر مطالعات 

هدف توجه باشيم و از آنها براي ايجاد منظومه خود استفاده نكنيم. مسلماً براي تحقق بي
هاي تري در نظر گرفته شود، يافتهمورد نظرمان به هر ميزان كه دايرة مطالعاتي گسترده

-هاي روشكنيم به اهم بايستهپژوهش نيز قابل اعتمادتر خواهد بود. اينك تالش مي

  نمايد اشاره نماييم: اي قرآن كريم ضروري ميرشتهشناختي كه براي مطالعات ميان
  
 ها سازي روشاي مقبول و موجه؛ يا موجهه استفاده از روش. 1

يكي از مباحث مهمي كه در ارتباط با هر علمي بايد مورد نظر باشد، ميزان موجه بودن 
شود و به جامعة علمي تسرّي  گر آغاز ميو مقبوليت آن است. اين مقبوليت از پژوهش
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رد استفاده قرار يابد و در صورت مقبوليت در اين گفتمان، به عنوان علمِ موجه مومي
  گيرد.  مي

تشكيل شده است و ميزان موجه بودن هر علم  7اي از معارفاز مجموعه 6هر علم
ها نيز هاي معرفتي آن وابسته است. براي هر يك از اين گزارهبه ميزان موجه بودن گزاره

اي  گونه بهمقبوليت فردي: آن گزاره بايد  -1توان دو گونه توجيه را در نظر گرفت: مي
مقبوليت  -2گر به صحت آن اعتقاد پيدا كرده و آن را پذيرفته  باشد؛ باشد كه پژوهش

جمعي(يا گفتماني): زماني است كه يك گزاره پس از مقبوليت فردي، به جامعة علمي 
شود و در صورت ايجاد پذيرش عمومي نسبت به آن، به عنوان معرفتي موجه ارائه 

ها هستند كه با دركنار هم قرار گرفتن، يك دانش را د. اين معرفتگير مورد نظر قرار مي
كند. بنابراين اگر  ها تبعيت ميدهند؛ دانشي كه از روشِ مجموعيِ اين معرفتتشكيل مي

هاي پاية يك دانش مقبول و موجه نباشند، دانشِ مورد نظر و روشِ آن نيز معرفت
  مقبول نخواهد بود. 

تواند تهديد  اي ميرشتههاي غير موجهي در مطالعات ميان استفاده از چنين روش   
اي مهمي به حساب بيايد و نتايج پژوهش را مخدوش و غير قابل قبول گرداند. نكته

بايد بدان توجه داشت آن است كه از ميان دو گونه مقبوليت كه بدان اشاره كرديم، 
آيد. نده به حساب ميمقبوليت فردي جزء الزم و مقبوليت عمومي جزئي تكميل كن

هايي استفاده شود كه هر دو گونة مقبوليت را داشته  شود كه از روش يعني توصيه مي
باشند تا موفقيت پژوهش تا حد زيادي تأمين شود. اما بدون وجود مقبوليت عمومي نيز 

هاي آنها بهره جست ليكن بايد از ابزارهايي بهره برد تا اين  توان از علوم و روش مي
سازي تواند فرآيند موجه اي يكي از همين ابزارهاست كه ميرشتهجبران شود. ميان نقص

اي در حوزة مطالعات قرآني و رشتههاي ميان را تكميل كند. مطالعة موردي اهم پژوهش
  گفته است. معناشناسي حاكي از هر دو واقعيت پيش

پذيرفته است نشان اين مطالعه كه به تفصيل توسط نگارندگانِ اين سطور صورت 
هايي كه هنوز  اي به دليل استفاده از روشرشتههاي ميان دهد كه برخي از پژوهش مي

اند نتايج موثر و راهگشايي اي بيابند، نتوانستهاند مقبوليت عموميِ قابل مالحظهنتوانسته
يت هاي بدون مقبول داشته باشند. اما در مقابل نيز پژوهشگراني وجود دارند كه از روش
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اند اي موفق شدهرشتهاند. ليكن به دليل استفاده درست از ابزار ميانعمومي بهره جسته
اي را براي آن روش پديد آورند. اينك تفصيل بيشتري را در اين ارتباط موجهيت  نسبي

  بيان خواهيم كرد:
شناسان است و براي معرفت مورد اتفاق معرفت 8»موجه بودن«احراز ويژگي    

) اما اينكه 8، ص 1989، 10. (نك: ردريك9شده است ي از تعريف آن در نظر گرفتهجزئ
شناسان موجه بودن يك معرفت نزد فرد دقيقاً به چه معناست غالباً مورد اختالف معرفت

) ما در اينجا بنا نداريم تا به اين 233-205، ص 1993، 11بوده است. (نك: فلوريدي
نچه كه مورد نظر ما است قدر مشترك همه اين مباحث اختالف و تفصيل آن بپردازيم، آ

اما برخي فيلسوفان علم،  12است؛ اينكه فرآيند توجيه كامالً ناظر به فرد است.
ها  ها و ابطال اند. طرح بحث حدسسازي نظريات را به جامعة علمي منوط كرده موجه

باشد. شكي  ب مي) مهمترين نظريه در اين با1363سازي معرفت (نك: پوپر، براي موجه
  پذيرد.  ها فقط در فضاي علمي است كه صورت مي ها و ابطال نيست كه حدس

پردازد و تالش  اين جامعة علمي است كه با ظهور يك نظريه جديد به نقد آن مي
كند تا مخالفت آن با شواهد موجه را نشان دهد و در صورتي كه نتواند مخالفت  مي

اي كه بايد به آن بسيار توجه داشت اين است رد. نكتهپذي اساسي به دست آورد آنرا مي
شود كه يك نظريه، حد نصاب قابل قبولي را  كه چنين فرآيندي در صورتي محقق مي

براي مطرح شدن در جامعة علمي بيابد. در غير اين صورت اصالً به جامعة علمي راه 
رياتي نيز همچون نظريات يابد تا در فرآيند ابطال قرار بگيرد. بنابراين با چنين نظنمي

توان دليلي بر موجه بودن آنها شود و عدم ابطال آنها را نمي ابطال شده برخورد مي
اي براي موجه بودن يا نبودن جا همين مطلب را به عنوان قاعدهدانست. ما نيز در اين

  ايم.اي در نظر گرفتهرشتهآوردهاي مياندست
سازي نظريات بايد عمومي و منوط ند موجهدهد فرآي شاهد ديگري كه نشان مي   

اي است كه در دوران معاصر به ميزانِ به پذيرش جامعة علمي باشد، اهميت فزاينده
شود؛ هر چقدر ميزان اين ارجاعات بيشتر باشد،  ارجاع به مقاالت و مجالت ديده مي

دق خواهد گيرد و قطعاً برعكس چنين امري نيز صا اعتبار بيشتري به آن اثر تعلق مي
بود. توجه به ميزان ارجاعات بر اين مبنا استوار است كه نظريات، با فرض موجة بودنِ 
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اكنون تواند موجه باشد. هم آن نزد مولف، اگر مورد قبولِ جامعة علمي قرار نگيرد نمي
ضريب «با  15scopusو در وبگاه  14»ضريب نفوذ«با  ISI13چنين چيزي در وبگاه 

اند. اين مطلب به بندي شدهرتبه ود. مجالت نيز برهمين اساسش محاسبه مي 16»تاثير
دهد كه يك نظريه عالوه بر توجيه فردي بايد توسط جامعة علمي نيز  خوبي نشان مي

  صورت متروك و غير قابل قبول است.سازي شود در غير اينموجه
ها (و يا  در ارتباط با قسمت اول بحثي كه ارائه كرديم، يعني استفاده از روش   

هايي را بيان خواهيم كرد كه به اي، نمونهرشتهعلوم) مقبول و موجه در مطالعات ميان
اند مقبوليت عمومي را در فضاي علمي به دست آورند. توجهي به آن نتوانستهدليل كم

اين باب، استفاده برخي از قرآن پژوهان از معناشناسي  يك نمونة بسيار مناسب در
هاي زيادي در اين موضوع به زبان  شناختي است. اين در حالي است كه هنوز كتاب

فارسي ترجمه نشده است. همين امر موجب شده است پژوهشگران اين حوزه تالش 
پردازند، كنند در همان حال كه به پيوند معناشناسي شناختي و مطالعات قرآني مي

نيا، مفاهيم و نظريات معناشناسي شناختي را نيز براي مخاطبين ترجمه نمايند(نك: قائمي
آورد چنين كاري حاصل نشدن پيوند و تركيب مناسب بين مطالب اين دو ). دست1390

حوزه است. ايجاد تركيب مكانيكي به جاي پيوندي ارگانيكي از نتايج چنين كاربردهايي 
  17است.

خوبي قابل مشاهده شناسي در قرآن نيز همين آفت بهبا كاربرد نشانه در ارتباط
دليل نامانوس بودن اين حوزه از اند، بهاست. معدود آثاري كه در اين زمينه تاليف شده

شناسي و مطالعات قرآني اند به پيوند خوبي ميان مباحث نشانهعلم در كشور، نتوانسته
  ).1390؛ سوزنچي، 1387نيا، ائمي(به عنوان نمونه نك: ق 18دست يابند

اي اين قدرت را دارند كه به فرآيند رشتهالبته بايد توجه داشت كه مطالعات ميان   
اند ياري رسانند. شكي نيست هايي كه هنوز مقبوليت الزم را نيافته سازي روشموجه

ه داراي هايي استفاده كند ك اي از روشرشتهبهتر آن است كه پژوهشگرِ حوزة ميان
تواند اين كاستي را  اي ميرشتهمقبوليت عمومي است. اما استفادة درست و پويا از ميان

توان شاهد آن بود كه جبران كرده و چنين چيزي را ميسر سازد. با چنين كاري مي
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شوند. نمونة بارز چنين چيزي را هاي متروك به جامعة علمي بازگشته و إحيا مي روش
  ) مشاهده كرد.1361و  1360آثار قرآني ايزوتسو (نك:  خوبي درتوان بهمي

شناختي ايزوتسو رويكرد قوم كه يكي از مهمترين رويكردهاي زبانتوضيح آن   
است. رويكردي كه به مكتب بن و آلمان اختصاص دارد نتوانسته بود از  19شناختيزبان

. مهمترين مانع گسترش شناسان قرار گيردمرزهاي آلمان فراتر برود و مقبول ديگر زبان
). اما ايزوتسو با 1389ها بود(نك: پاكتچي،  داري آن از نازي اين مكتب، اتهام جانب

بيني جاي آن براي ترسيم جهاناستفادة پويا از اين مكتب و همچنين با به كار بردن به
 هاي قرآن توانست آنرا مجدداً در جامعة علمي مطرح كرده و فضا را براي انجام پژوهش

ايِ ايزوتسو رشتهشناختي آماده سازد. كاربست ميانزبانـ  بعدي بر اساس مكتب قوم
خوبي به جهانيان نشان دهد و توانست برخي از كاركردهاي اثربخشِ اين مكتب را به

  همين امر نيز منجر به احياي آن شد.
از  رسداي ضروري به نظر ميرشتهچه گفته شد، در مطالعات ميانبنابر آن   
اند و نقاط قوت و هايي استفاده شود كه پيش از اين، حد و مرز خود را يافته روش

گونه نباشد بهتر است كه ابتدا چنين ها مشخص شده است. اگر اينضعف آن
اي، رشتهاي مورد استفاده قرار داد؛ زيرا مطالعات ميانرشتههايي را مستقل و تك روش

اي است و افزوده شدن ابهاماتي در هر يك از ويژههاي به خودي خود داراي پيچيدگي
گردد. پس از تعيين تر شدن آن ميهاي درگير در چنين مطالعاتي موجب پيچيدهرشته

ها پاسخ توانند به آنها و مشخص شدن مسائلي كه آنها ميرشتهحد و مرز كامل تك
كه اجازة به كار بردن  گويي به مسائل استها در پاسخچنين ميزان توانايي آندهند و هم

وسيلة ابزار اي وجود خواهد داشت. مگر اينكه بخواهيم بهرشتهها در مطالعات بينآن
  ها را شكوفا نماييم و به نمايش بگذاريم. رشتههاي تكاي قابليترشتهميان

گر رسد كه پژوهشپس از احرازِ بايستة اول از جهت روشي، نوبت به آن مي
اي مورد استفاده رشتهخواهد در مطالعة ميان روشي داشته باشد كه مياحاطة كامل به 

قرار دهد. همچنين بايد تالش كند تا انتها به آن روش وفادار بماند و در فرآيند پژوهش 
  پردازيم:از معناي اصليِ مورد نظرش عدول ننمايد. اينك به تفصيل اين مطلب مي
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  ورد استفادهتنقيح دقيق معناي مورد نظر از روش م. 2

هايي اي هستند. آسيبرشتههاي تك تر از پژوهشاي بسيار حساسرشتهمطالعات ميان
اي در اي متصور است اگر اصالح نشود به شكل تشديد شدهرشتهكه براي مطالعات تك

ها بسيار ايرشتهها نسبت به ميانايرشتهها رخ خواهد داد؛ زيرا ساختار تكايرشتهميان
رو هستيم و در اي با يك روش معيار روبهرشتههاي تك هستند. در پژوهش تربسيط

توانيم آنرا خوبي ميصورتي كه بتوانيم نگرش خوبي نسبت به آن روش داشته باشيم به
خوبي منقّح نيست و ها نيز روش پژوهش بهبكار بگيريم. گرچه غالباً در اين پژوهش

زند و در قِ درست دست به پژوهش ميهاي تحقي محقق بدون احاطه كافي به روش
هاي  در پژوهش» گريز بودنروش«آيد. بنابراين آسيبِ نتيجه تحقيقاتي عقيم پديد مي

شود. در پژوهش  اي مبدل ميرشتهاي، به چالشي اساسي در مطالعات ميانرشتهتك
ده قرار خواهد مورد استفا اي، محقق بايد تصور دقيق و كاملي از روشي كه ميرشتهميان

هاي  شود كه نگاهي جامع به روش دهد داشته باشد. چنين چيزي نيز زماني حاصل مي
  مختلف وجود در يك حوزة علمي و تمايز آنها داشته باشد. 

به عنوان مثال اگر قرار است از ابزارهاي زبان شناسانه در مطالعات قرآني بهره 
ن شناسي و كاربردهاي آنها آشنايي هاي مختلف زباخوبي به حوزهببرد، اوالً بايد به

خوبي بداند. مثال بداند كه ها را نيز به داشته و ثانياً تمايزهاي هركدام از اين روش
فرهنگي، و ساختاري چيستند، تمايز آنها چيست؟ -زبانشناسي شناختي، تاريخي، قومي

قادر  گيرند. در اين صورت است كه و هر كدام به چه منظوري مورد استفاده قرار مي
 اي خود به كار بندد.رشتهخواهد بود به شكلي صحيحي هر يك از آنها در پژوهش ميان

روي محقق است: ابتدا اقل دو مرحله پيشيابي به چنين منظوري حدبراي دست 
بايست موضع ها بپردازد، سپس نيز مي بايد به تنقيح و تبيين دقيق هر يك از اين روش

ها در سه مرحلة مهم از تحقيق مشخص  يك از اين روشخود را در استفاده از هر 
  نمايد: اين سه مرحله عبارتند از:

نقطه غايت  -3روند اجراي پژوهش، و  -2نقطة عزيمت و شروع پژوهش  -1
 Bو  Aپژوهش. به عبارت ديگر اگر هر يك از علوم خادم و مخدوم را با كلمات 

چنين ممكن باشد. هم Bو يا  Aتواند با روش علم  مشخص كنيم، شروع تحقيق مي
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باشد و يا در طول تحقيق به تفصيل از هر يك  Bو  Aهاي علوم  است تلفيقي از روش
و گاهي نيز از  Aهاي علم  كنيم، يعني گاهي از روشها استفاده مي از اين روش

. به همين ترتيب در روند اجراي پژوهش و نقطه سرانجام و غايت Bهاي علم  روش
اي رشتهن چيزي صادق است. با توجه به اين مطلب در مطالعات ميانپژوهش نيز چني

گر است كه بايد پيش از روي پژوهشدر انتخاب روش، پيش 20حالت 9اقل حد
  پژوهش، آگاهي نسبت به شيوة درست وجود داشته باشد. 

را مورد بررسي » معناشناسي تقوا در قرآن«به عنوان نمونه اگر محققي بخواهد    
  هد بايد دو گام اساسي را در تنقيح روش مورد نظر خود در اين پژوهش بردارد: قرار د
در اين پژوهش چيست؟ » شناسيمعنا«به درستي مشخص كند كه مراد او از  - 1

خواهد به شكل سنتي به كشف معناي لغوي  معناي تحت اللفظي آن مد نظر است و مي
معناشناسِي نوين براي بررسي واژه خواهد از  و مصطلح واژة تقوا بپردازد؟ و يا مي

توان به عنوان مصاديقي براي روش سنتيِ در قرآن استفاده كند.  موارد زير را مي "تقوا"
  برسي معناي واژگان در نظر گرفت:

، »مقاييس اللغه«شناسانة افرادي چون ابن فارس در رويكردهاي زبان -الف
  )؛168، 1390و... (بستاني، » اساس اللغه«زمخشري در 

رويكردهاي اصوليان در مباحثي چون: داللت الفاظ، مفهوم و منطوق، مطلق و  -ب
  )؛ 168، 1390مقيد و ... (بستاني، 

، 1390مباحثي بالغي چون: حقيقت و مجاز، خبر و إنشاء و ... .(بستاني،  -ج
باشد، در اين صورت بايد به   Semantics). اما اگر مراد پژوهشگر از معناشناسي،168

  يك از مكاتب معناشناسي مورد نظر.  طور دقيق مشخص كند كه كدام
زماني و درزماني سوسور به عنوان مثال بگويد كه بر اساس روش معناشناسي هم

و مباحث مطرح در آن » معناشناسي تاريخي«خواهد به پژوهش بپردازد و يا اينكه از  مي
بندد و يا از الگوهاي مطرح در  فرهنگي را به كار مي -قوميبرد. معناشناسي  بهره مي

ترديد تعيين حد و مرز روش تحقيق به اين كند. بي معناشناسي شناختي استفاده مي
اي شكل، نيازمند احاطه بر تمايزهايي است كه هر يك از اين مكاتب دارند. لذا اشاره
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يق حوزه تخصصي آن علم، كلي به عنوان يك علم در موضوع پژوهش بدون تنقيح دق
  شود. موجب انحراف مقاله و گمراهي خوانندگان مي

گفته، (نقطه آغاز، روند اجراي مشخص كند كه در هر يك از سه مرحله پيش - 2
هاي مرتبط با پژوهش و نقطه سرانجام و غايت پژوهش)، از روش كدام يك از حوزه

يق، در موضوع مورد نظر ما، تر، شروع تحقبرد؟ به عبارت مشخص اش بهره ميپژوهش
هاي سنتي  هاي موجود در معناشناسي بهتر است باشد و يا روش با استفاده از روش

شناسي و فقه اللغه؟ و يا تلفيقي از دو روش سنتي و نوين مورد موجود همچون ريشه
هاي سنتي معناشناسي و گاهي نيز  گيرد؟ يا اينكه گاهي اوقات از روش استفاده قرار مي

  هاي نوين آن بهره ببريم؟  روشاز 
به همين شكل در مورد روند اجراي پژوهش و غايت آن نيز بايد چنين تصميمي 

گر آگاهانه در هر يك از اين مراحل به انتخاب دست بزند تا صورت پذيرد و پژوهش
ايِ خود بپردازد. در رشتهترين و كارآمدترين روش به حل مسئله ميانبتواند با صحيح

هاي سنتي، در  غايت پژوهش بيان اين نكته ضروري است كه غالباً در روشمورد 
كنيم و در مورد شاهد مثالي كه انتهاي پژوهش به معناي محصل و معيني دست پيدا مي

هاي معناشناسي  شود حال آنكه در روش گفتيم، معناي معادلي براي تقوا پيشنهاد مي
شود در جريان  شود. تنها تالش مياد نميجديد چنين معناي محصلي در انتها پيشنه

تحقيق با ارائه مشخصات جغرافيايي واژه، حد و مرز آنرا مشخص كرد. مثال معاني 
شود تا تمايز واژه تقوا با  متضاد و مترادف، همنشين، جانشين و ... براي آن آورده مي

 آنها مشخص شود و بدين شيوه حدودي از معناي آن در نظر گرفته شود.

هاي معناشناسي و هاي در حوزرشتههاي ميان محور برخي پژوهشسي نمونهبرر
تر نمايد. علت انتخاب اين دو  تواند چارچوب نظري بحث ما را كامل شناسي مينشانه

حوزة علمي، ارتباط عميقي است كه اين دو حوزه با يكديگر دارند، همچنين استفاده 
  هاست.گران قرآني از آنبسيار پژوهش
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  شناسي (بررسي نمونه محور)معناشناسي و نشانه .2-1

تنقيح دقيق معناي «هاي مهم در اين دو علم از جهت  بررسي نمونه محور برخي پژوهش
هاي ه كشف ابعاد پنهان ويژگيتواند ب مي» مورد نظر از روش مورد استفاده

در ترسيم اي در مطالعات قرآني كمك كرده و ما را رشتهشناختي مطالعات ميان روش
  منظومه صحيح چنين مطالعاتي ياري نمايد.

) و 1361»(خدا و انسان در قرآن«رسد، دو اثر شاخص ايزوتسو يعني  به نظر مي
اي رشته) بارزترين آثار ميان1360»(ديني در قرآن- ساختمان معنايي مفاهيم اخالقي«

هاي شاخصي يژگياند. اين دو اثر و قرآني هستند كه تاكنون در معناشناسي تاليف شده
ها، هنوز مورد دارند كه موجب شده است بعد از گذشت حدود دو دهه از تاليف آن

هاي اين دو اثر، توجه ويژه پژوهان در سراسر دنيا باشد. از مهمترين ويژگيارجاع قرآن
ترين جا در پي تبيين آن هستيم: ايزوتسو ابتداييها به خصوصيتي است كه ما در اينآن

برداشته است، تنقيح » خدا و انسان در قرآن«در تاليف اين دو اثر و بخصوص گامي كه 
  دقيق معناي مورد نظرش از معناشناسي بوده است. 

معناشناسي بدان صورت كه من «گويد: بدين منظور وي در ابتداي اين كتاب مي
ظور اي تحليلي درباره كلمات كليدي زبان است به منفهمم، تحقيق و مطالعهرا ميآن

شناختيِ بيني قومي شناخته شود [...] كه به وسيله تحليل روشآنكه سرانجام جهان
اي كه آن ملت براي خود فراهم آورده و در كلمات مفاهيم و تصورات فرهنگي عمده

، 1361ايزوتسو، »(گيرد كليدي آن ملت حالت تبلور پيدا كرده بوده است صورت مي
عبارت از آن است كه با تحقيق تحليلي و هدف ما « افزايد: ). وي سپس مي4ص

شناختي در مفاهيم عمده، يعني آن مفاهيم و تصورات كه نقشي قطعي در تشكيل روش
نگرش قرآني نسبت به جهان دارند، اين شكل از وجودشناسي زندة بالنده را استخراج 

  ). 5و4، ص 1361ايزوتسو، »(كنيم
سازي دقيق مراد او از ينكه روشنجا وجود دارد: نخست ادو نكته اساسي در اين

معناشناسي بسيار برجسته است. او تالش كرده كه به بيان تعاريف كلي و ابتدايي در 
معناشناسي نپرداخته و مستقيم به شاخه مورد نظر خود از معناشناسي اشاره كند. دوم 

ناسي، شزبان-اينكه بيان اختالفات در شاخه مورد نظرش از معناشناسي، يعني شاخه قوم
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را واگذارده و آنچه استنباط خود او از اين شاخه از معناشناسي است بيان كرده است. 
اش، موجب توجه به اين دو نكته و همچنين التزام او به اين تعريف تا آخر پژوهش

زدني شده است كه اين اثر در ارتباط با موضوع مورد بررسي ما بسيار شاخص و مثال
  باشد. 

دهد كه باري او دقيقاً منقّح شده است كه از  اثر ايزوتسو نشان مي مطالعه اين دو   
هاي معناشناسانه بايد براي رسيدن به مقصود خود بهره ببرد. اعتقاد او  يك از روش كدام

گيري از كه در بهره 21»نسبيت زباني«درباره زبان دو جنبه دارد، يكي اعتقاد او به نظريه 
داند. و مي» وايزگربرلئو«و نيز » ورف«، »سايپر«چون:  شناسانيآن خود را وامدار زبان
اند ها فقط با توجه به متني كه در آن بكار رفتهكه معناي واژهديگري اعتقاد او به اين

ي ويتكنشتاين »رابطه لفظ و معنا«شود. اين عقيده نيز ريشه در نظريه  معلوم مي
  ). 118و  117، ص 1390دارد(ر.ك: عباسي و پور افخم، 

به » درزماني«بر اساس معناشناسي » خدا و انسان در قرآن«ايزوتسو در كتاب 
گاه در كتاب پردازد. آن شناخت اوليه و معاني بعدي آن در طول تاريخ حيات لغت مي

زماني معناي واژه را با توجه به در بخش معناشناسي هم» ديني در قرآن-مفاهيم اخالقي«
از جمله بافت كالم، مشتقات آن در قرآن مجيد، وجوه معاني  هاارتباط واژه با ساير واژه

ها يا متضادهاي هر وجه و مفهومي را كه در قرآن به هر مشتق در كاربرد قرآني، مترادف
دهد(ر.ك: پورافخم و  واژه مورد نظر إسناد داده شده است مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  ). 61و  60، ص 1391عباسي، 
ها از روش  ظر دور داشت كه استفاده ايزوتسو در هر دوي اين كتابالبته نبايد از ن

همزماني و درزماني بسيار پر رنگ است. كاربرد اين دو روش در كنار معناشناسي 
اي اندازهرشتگيِ پويا و فعال كرده است. او بهاي از ميانفرهنگي، اثر او را نمونه-قومي

تواند هنرمندانه از هر يك از اين  ميبه مكاتب مختلف معناشناسي تسلط دارد كه 
توان گفت كه يكي از عوامل مهم ها در جاي خود استفاده نمايد. در مجموع مي روش

اش تنقيح درست و واضح او از ايرشتهموفقيت و تاثيرگذاري ايزوتسو در پژوهش ميان
اش نيز در روشي بوده است كه در معناشناسي برگزيده. البته التزام او به روش برگزيده

  اش بسيار موثر بوده است.تكميل موفقيت
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توان به آنها اشاره كرد عبارتند از: هاي ديگري كه در اين زمينه ميبرخي نمونه   
مطيع، »(معناشناسي زيبايي در قرآن«)؛ 1390نيا، قائمي»(معناشناسي شناختي قرآن«

شناسي و تاريخ هشناسي تدبر در قرآن با سه رويكرد ساختاري، ريشمعنا«)؛ 1387
(شريعتي،  »معناشناسي درزماني واژه كتاب در قرآن«)؛ 1391(سلمان نژاد،  »انگاري
 »شناسي نمادهاي بهشت در قرآننشانه«)؛ 1389نيا، (قائمي» بيولوژي نص«)؛ 1390

  )1382(محصل،  »شناسي ادبي در كاربرد قرآن و حديثنشانه«)؛ 1390(سوزنچي، 
ها به شكل برخي از اين پژوهش» نقيح دقيق روش مورد نظرت«در ارتباط با    

اند و در طول تحقيق نيز به آن التزام تخصصي و جزئي به بيان روش خود پرداخته
؛ سوزنچي، 11؛ سلمان نژاد، ص65و  61، 50، صص 1387اند(ر.ك: مطيع، عملي داشته

وش مورد نظر ). مراد ما از تخصصي و جزئي بودن در بيان ر81و  80صص  ،1390
گر به جاي إطناب و تفصيل در بيان تعاريف، رويكردها و مكاتب آنست كه پژوهش

علمِ مورد نظرش، به شكلي مختصر، دقيق و رسا به بخشي از علم مورد نظرش اشاره 
خواهد از آن بهره جويد. اين امر بدين جهت ضروري است كه موجب  كند كه مي

ي در تحقيق فاصله بگيرد و با تنقيح دقيق موضع شود محقق ملزَم شود از پراكندگ مي
  نزاع به حل آن بپردازد. 

» معناشناسي زيبايي قرآن«به عنوان مثال مهدي مطيع در بيان روش خود در كشف 
ها و مكاتب معناشناسي، معناشناسي مكتب بن، كه معناشناسي  در ميان روش«گويد: مي

اي و معناشناسي شناختي اسي اليهزباني است و معناشناسي فلسفي، معناشن-قومي
) 2، ص1387مطيع، »(توانند راهكارهايي براي بررسي معناي زيبايي در قرآن باشند. يم

، 1387پردازد(نك: مطيع،  اش ميهاي مورد استفاده وي سپس به توجيه تكثر روش
دهد كه از هر دري سخن بگويد ). دقت و جزئيت اين تعريف به محقق اجازه نمي3ص

  هاي معناشناسي ببيند و حركت كند. ار است خود را در حصار اين شاخهو ناچ
سلمان نژاد با جزئيات بيشتري به بيان روش خود پرداخته به شكلي كه حتي روش 

رو به منظور واكاوي جستار پيش«مورد نظر خود در هر فصل را نيز معين كرده است: 
شناسي تاريخي حداكثر معناشناسي و زباناز علم » تدبر در قرآن«هاي معنايي مولفه

استفاده را برده است. آنچه در فصل دوم ارائه شده است مبتني بر رويكرد ساختاري در 
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علم معناشناسي و با تاكيد بر روابط همنشيني و جانشيني است. در فصل سوم نيز معناي 
ست و سرانجام شناسي مورد تحليل قرار گرفته ابا تمركز بر روش ريشه» تدبر«واژة 

با رويكرد مطالعات تاريخ انگاره به » تدبر در قرآن«فصل چهارم نيز در ارتباط با انگاره 
  ). 11، ص 1390سلمان نژاد، »( بحث نشسته است

شناسي بر چي نيز بسيار تخصصي و با انتخاب الگوي ياكوبسن در نشانهسوزن
دليل انتخاب شد كه مشابهت  الگوي ياكوبسن به اين«اش افزوده است: انسجام پژوهش

» معاني بيان«فراواني ميان كاربردهاي زباني مورد اشارة او با تاكيدات بالغي قديم 
شده است كه كالم فصيح شود. در علم بالغت همواره بر اين نكته تاكيد مي مشاهده مي

شناسي ياكوبسن ارتباط كالمي است كه موافق حال مخاطب باشد [...] الگوي كاربرد
  ). 80،ص 1391هاي قديم بالغي دارد(سوزنچي، يادي با نظريهز

البته بايد توجه داشت كه صرف بيان روش مورد استفاده دليلي بر تسلّط محقق و 
- كاربرد درست روش توسط او نيست. آنچه مورد نظر ماست اين است كه پژهشگر به

اي مورد رشتهنخوبي به شيوة كاربست و چراييِ كاربست روش در حل مسئله ميا
نظرش تسلط داشته باشد. در بسياري از پژوهشها شاهد آن هستيم كه چرايي استفاده از 

اي براي حل مسئله تبيين نشده است. پژوهشگر بايد بتواند اين موضوع رشتهروشِ ميان
اي آورد قابل مالحظهاي به دسترشتهتواند با روش ميان خوبي تبيين كند كه ميرا به

اي ميسر نبوده است. در اين صورت است كه رشتهبد كه از طريقِ پژوهشي تكدست يا
  خوبي براي تنقيح و تبيين گشته است.اش بهروشِ مورد استفاده

كه به تفصيل به توضيح با اين وصف در برخي ديگر از تحقيقات، با وجودي   
شان ورد استفادهتوان متوجه شد كه روش ماند، با اين وجود نميعلم خادم پرداخته

تواند به حل مسائل و قضاياي قرآني منجر شود؟ به عنوان  دقيقاً چيست و چگونه مي
فصل اول خود را به طور  "معناشناسي شناختي قرآن"مثال با وجودي كه مولف كتاب 

پرداخته ليكن در انتهاي اين بخش مشخص » شناسي شناختيزبان«كامل به توضيح 
چيست؟ همچنين » شناسي شناختيزبان«با » اشناسي شناختيمعن«كند كه رابطه  نمي

كند.  و نسبت آن با ديگر مكاتب معناشناسي را معين نمي» معناشناسي شناختي«معناي 
توان انگيزه اصلي از پرداختن به چنين علمي در مباحث قرآني را يافت. كما اينكه نمي
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اين كتاب از بين برود و  هاي مختلفهمين امر موجب شده است كه ارتباط ميان فصل
انقطاعي ملموس ميان مباحث قرآني و معناشناسيِ كتاب وجود داشته باشد. ذيالً عناوين 

  ود تا به چنين انفصالي پي ببرند:ش فصول اين كتاب را براي خوانندگان متفتّن آورده مي
تعبيرهاي قرآني؛ فصل سوم:  شناسي شناختي؛ فصل دوم: اصالتفصل اول: زبان

ها و مقوالت معنايي در نمونهسازي قرآني و بافت آيات؛ فصل چهارم: پيشم مفهو
هاي شعاعي در قرآن؛ فصل ششم: حركت خيالي در ساختار قرآن؛ فصل پنجم: شبكه

معنايي قرآن؛ فصل هفتم: فضاهاي ذهني در قرآن؛ فصل هشتم: نقش تلفيق مفهومي در 
هاي آيات؛ فصل دهم: عليت و پنجره پوياييرآن؛ فصل نهم: ساختار نيرو معناشناسي ق

  ). 1391نيا، (قائمي علّي در معناشناسي قرآن
اي تشبيه كرد كه هر توان فصول مختلف اين كتاب را به جزاير پراكندهدر واقع مي

پردازد كه لزوماً در ارتباط با يكديگر  يك به بحثي مستقل از معناشناسيِ شناختي مي
بيان مطالب، از عدم تنقيح دقيق روش مورد نظر در فصل  اي درنيستند. چنين پراكندگي
اي را در شود. واضح است كه مولف  محترم، مزاياي كاربردي اول كتاب ناشي مي

بخشي از مياحث معناشناسي شناختي براي مطالعات قرآني يافته است و در قالب 
مبادرت كند. چنين هايي قرآني براي آن مزايا فصول مختلف بر آن است تا به بيان نمونه

رشتگي ترين جزء ميان، كه اساسي22»تلفيق«شود كه نتوانيم شاهد  چيزي موجب مي
  است، ميان معناشناسي و مطالعات قرآني باشيم. 

اين مولف محترم در كتاب ديگر خود، بيولوژي نص، به تطبيقي بودن روش    
مطالب اين كتاب نيز  ). البته مرور رئوس27، ص1389نيا، كند(قائمي خود تصريح مي

اي باشد رشتهحاكي از آن هست كه اين مجموعه بيش از آنكه يك پژوهش ميان
هاي مختلف در حداقل ممكن آن است. پژوهشي تطبيقي است و تلفيق ميان رشته

شناسي خواهد نتايج نشانه گويد كه ميمولف خود نيز به اين امر اشاره كرده است و مي
، 1389نيا، (قائمي هاي موجود در علوم قرآني فرابخوانرا براي حل اختالف نظر

  ). 28ص
اي و يا حتي تطبيقي حل اختالفات در يك علم رشتهگويا وظيفه مطالعات ميان

شناسي در مباحث قرآني به همين ميزان است؟ است! آيا فايده استفاده از روش نشانه
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قيق است. مسلماً چنين واضح است كه روش مورد نظر مولف به چه ميزان مبهم و ناد
ابهامي اجازه نخواهد داد كه پژوهش به حل مسئلة بارزي منجر شود و خواننده كتاب 

  اي دست يابد.بندي قابل مالحظهتواند به جمع در سرانجام سخن نمي
اي در شود اشكاالت اساسي تبيين ناقص روش مورد نظر در پژوهش موجب مي  

اي براي پژوهش پديد نيايد. دستاورد قابل مالحظهاي ايجاد شود و رشتهپژوهش ميان
جهت ، به»معناشناسي درزماني واژه كتاب در قرآن«اي با عنوان به عنوان مثال در مقاله

اينكه مولف نتوانسته در ابتداي پژوهش خود تبيينِ صحيحي از معناشناسي تاريخي و 
اي شده است. هاي جدي ار آسيبنتايجِ استفاده از آن در مطالعات قرآني ارائه نمايد، دچ

، 1390(شريعتي، "معناي قاموسي كتاب"هايي را با عنوانِ  به عنوان مثال قسمت
تعدد معنايي ماده كتب و ") و 129، 1390(شريعتي، "ساختار واژة كتاب")، 129ص

  ) نامگذاري كرده است. 130، 1390(شريعتي، "مشتقات آن
صلي پژوهشگر بيانِ تحوالت معناييِ حال آنكه در يك پژوهشِ تاريخي وظيفة ا

يك واژه در طول تاريخي مشخص است. لذا اساساً طرح معناي قاموسي، ساختار واژه 
معناست، بلكه با هدف پژوهش منافات دارد. يعني و تعدد معنايي مادة لفظ نه تنها بي

ست دانست كه معناي قاموسيِ واژه چيست، چه نيازي به كارب اگر مولف از ابتدا مي
  معناشناسي تاريخي براي تبيين معناي واژه بود؟ 

همچنين عدم تنقيح درست روش معناشناسي تاريخي براي مولف موجب شده 
آورد قابل مالحظه و شاخصي نباشد. مرور مباحث است پژوهش او حاوي دست

دهد كه به غير از بررسيِ ناقصي از آنچه از زمان جاهليت تا  مختلف اين مقاله نشان مي
اي پاسخ داده نشده است. صر نزول بر واژه كتاب گذشته است، مسئله قابل مالحظهع

هاي واژه«علت ناقص بودنِ اين بررسيِ تاريخي آن است كه به غير از دو منبعِ مهم 
هيچ منبع معتبر ديگري در حوزة زبان » المفصل في تاريخ العرب«و » دخيل در قرآن

  وده است. شناسي تاريخي مورد استناد مولف نب
بنابراين در اين مقاله چيزي بيش از آنچه آرتور جفري و جواد علي پيرامون 

اند مواجه نخواهيم شد. حال آنكه در يك پژوهش گفته» كتب«تحوالت تاريخي ماده 
هاي مورد استفاده  تاريخي بايد دليل انتخاب يك دورة زماني و همچنين گسترة زبان
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ايد بيان كند كه چرا فقط دورة جاهلي را مد نظر قرار شده بيان شود. بنابراين مولف ب
هاي سامي و حامي را براي رصد چگونگي نقل و انتقاالت  داده و چرا نبايد ديگر زبان

واژه هست يا خير؟ تاريخي ميان آنها در نظر گرفت؟ آيا اين واژه در زبان عربي وام
از بررسي تحوالت  ضمن آنكه اساساً مشخص نيست پژوهشگر محترم با استفاده

خواهد چه مطلبي را به اثبات برساند كه تاكنون ناشناخته بوده  مي» كتب«تاريخي  ماده 
، »حفظ«، »فرض«، »امر«اي چون: در قرآن در معاني "كتب"است؟ اينكه معناي مادة 

و ... به كار رفته است، مطلب جديد و مورد ابهامي نيست كه پژوهشگر بخواهد » قضي«
  ريخي آنرا تبيين كند. با روش تا

تر از آنچه كه اي  متفاوتمعناشناسي تاريخي جايي راهگشاست كه بتوان به معاني
گيرد دست يافت. اگر اين روش نيز بخواهد ما را به  غالباً براي واژگان مد نظر قرار مي

آوردهاي غالب و رايج برساند استفاده از آن بيهوده و عقيم است. واضح همان دست
ه منقّح نبودنِ وجه استفاده از روش معناشناسي تاريخي براي مولف پژوهش او است ك

  هاي مهمي روبرو كرده است. را با آسيب
در ارتباط با نقطه عزيمت، غايت و همچنين روند اجراي پژوهش نيز بايد    

بگوييم: مسلماً ايزوتسو در هر سه مرحله، شيوة تلفيقي را پِي گرفته؛ وي مباحث قرآني 
ها در آميخته است كه امكان بيان مستقل هر يك از آنهماي در گونه شناسي را بهزبانو 

هاي  گانة پژوهش وجود ندارد. ضمن آنكه در استفاده از روشهريك از مراحل سه
اش جاي پژوهشمختلف معناشناسانه نيز كامالً تلفيقي عمل كرده است؛ يعني در جاي

فرهنگي استفاده نمايد. -اريخي، ساختاري و قوميهاي مختلف: ت تالش كرده از روش
اي كه موجب شده است پژوهش او بسيار متمايز با ديگر تحقيقات همسان او شيوه

) غالباً نقطة عزيمت پژوهش با علم خادم (در 1390و  1389نيا (باشد. در آثار قائمي
و سرانجام آن شناسي) و روند اجراي پژوهش نمونه مورد بحث ما، معناشناسي و نشانه

  پذيرد.  نيز با تطبيق علوم خادم به مخدوم صورت مي
استفاده كرديم چرا كه تلفيق علم خادم و مخدوم به قدري ضعيف است » تطبيق«از 

اي به دو صورت وجود ندارد. البته چنين شيوه» تلفيق«و » تركيب«كه امكان اطالق 
ر زمينه علم خادم پرداخته شود: يا در ابتداي كتاب به توضيحات الزم د محقق مي
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). و يا در 1390نيا، پذيرد(نك: قائمي ها تطبيق صورت ميشود و در ديگر فصل مي
شود و سپس در ابتداي هر فصل مختصري  ابتداي كتاب توضيحات مختصري آورده مي
پذيرد(نك:  شود و در ادامه تطبيق صورت مي از قسمت مورد نظر از علم خادم آورده مي

كه شروع پژوهش با روش با وجودي» معناشناسي زيبايي«). در كتاب 1389 نيا،قائمي
علم خادم است ليكن در جريان و سرانجام پژوهش تلفيق خوبي صورت گرفته است و 

  هاي علم خادم و مخدوم به همراه هم استفاده شده است.  از روش
وم ناظر شناسي كه به علم مخدپژوهش با ريشه» معناشناسي تدبر در قرآن«در 

شود ليكن در ادامه تلفيق خوبي ميان روش علم خادم و مخدوم صورت  است شروع مي
چي نيز با شيوه نوين و علم خادم رسد. سوزنگيرد و به همين شيوه به سرانجام مي مي

  رساند.كند و با تلفيق روشي آنرا به سرانجام مي پژوهش خود را شروع مي
ها در معناشناسي و موردي بسياري پژوهش چه گفتيم، مطالعةدر نتيجه آن   
اي رشتهدهد كه محقَّق شدن يك پژوهش صحيح و كاملِ ميان شناسي نشان مينشانه

ترين نيازمند تنقيح دقيق و جزئي معناي مورد نظر از روش است. ايزوتسو كه شاخص
اخته پژوهشگر در زمينه معناشناسي است به شيوة مناسبي به بيان روش مورد نظرش پرد

اش التزام عملي داشته است. در است و به اين تعريف نيز تا انتهاي پژوهش
هاي موفق ديگر نيز رابطة مستقيمي ميان ميزان تنقيح دقيق معناي مورد نظر از  پژوهش

اي وجود داشته است. در  رشتهروش مورد استفاده، و ميزان موفقيت پژوهش ميان
گر از روش مورد استفاده، در ذهن پژوهشتري حقيقت هر چه قدر كه تصور دقيق

  كند. تري پيدا مياي او نيز تركيب بهتر و كاملرشتهوجود داشته باشد، ميان
  
  تلفيق ارگانيكي يا مكانيكي؟ .3

اي، روشي مقبول كه حد و مرزهاي خود را رشتهپس از اينكه پژوهشگرِ مطالعات ميان
توانست تبييني دقيق و تفصيلي از آنچه مد يافته است انتخاب كرد و پس از آن نيز 

نظرش هست ارائه نمايد، بايد بتواند با استفاده از روش مورد نظرش، تلفيقِ مناسبي 
كثرت "هاي خادم و مخدوم برقرار نمايد. ميتوان از چنين تلفيقي با عبارت ميانِ رشته

تعبير كرد.  23"شناختي مبتني بر برنامة پژوهشي مكانيكي و ارگانيكيگرايي روش
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اي آن است كه پژوهشگر بتواند رشتهشناختي در مطالعة ميانبنابراين آخرين گام روش
هاي درگير در هاي مورد نظرش، تلفيق مناسبي ميان رشته با استفاده از روش و يا روش

خواهيم به تبيين اين مطلب بپردازيم كه اي برقرار كند. در اين بخش ميرشتهمطالعة ميان
اي رشتهتري در مطالعه ميانم يك از اين دو شيوه، تركيب و انسجام قابل قبولدر كدا

شود و اساساً برنامة پژوهشي معيار در اين گونه از مطالعات كدام است؟ براي  محقق مي
هاي اصليِ ساختارهاي ارگانيكي و مكانيكي را ذكر كرده و بيانِ اين مهم، ابتدا مولفه
هاي پژوهشي ارگانيكي و مكانيكي را اي مبتني بر برنامهرشتهسپس تمايزِ مطالعات ميان

  بيان خواهيم كرد.
   

  پژوهان  ارگانيك و مكانيك نزد لغت .3-1

ساخته شده بدون استفاده از  -1اند: را اينگونه آورده 25، اجزاي اصلي ارگانيك24برخي
داراي  -3زنده؛ در ارتباط و بدست آورده شده از چيزهاي  - 2مواد شيميايي مصنوعي 

در ارتباط با اعضاي بدنِ [موجود  -4كنند؛  خوبي كار مي اجزاي مختلف كه با يكديگر به
افزايد كه تغيير و توسعه ارگانيكي از راه طبيعي و بدون نقشه از پيش زنده]. ديگري مي

چنين در يك سيستم و . هم26آيدتعيين شده و يا وادار كردن به تحقق، به وجود مي
ارگانيكي، اعضاء و افراد به شكلي متناسب و مناسب با يكديگر قرار دارند.  ارتباط

طبيعي -1توان اجزاء اصلي يك پديده ارگانيكي را چنين توصيف كرد: بنابراين مي
بدون نقشه  -4داراي اجزاي مناسب و متناسب بودن؛  -3زنده و پويا بودن؛  -2بودن؛ 

  از پيش تعيين شده به وجود آمدن.
مقابل، يك عمل يا پديدة مكانيكي به وسيله نيروهاي فيزيكي و مصنوعي در    
با  27شوند و تكراري هستند.شود. همچنين چنين اعمالي بدون تفكر انجام مي توليد مي

-توجه به اين تعريف و همچنين تقابلي كه ميان مكانيك و ارگانيك وجود دارد، ويژگي

 - 3عدم پويايي؛ و  -2مصنوعي بودن؛  -1هاي اصلي يك فرآيند مكانيكي عبارتند از: 
  وجود آمدن با نقشة از پيش تعيين شده.به
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  شناسيارگانيك و مكانيك در علم مديريت و جامعه .3-2

شناسي نيز وام اهميت اين دو ويژگي موجب شده است كه در علوم مديريت و جامعه
وجودات زنده، از اين دو ها به مگرفته شوند. دانشمندان علم مديريت با تشبيه سازمان

هاي ارگانيكي داراي انعطاف  ازماناند. سها بهره بردهشناسي سازمانويژگي براي گونه
هاي مكانيكي به بروكراسي و  پذيري و انطباق پذيري بااليي هستند اما در مقابل سازمان

هاي اعضاء اعتقاد دارند(برنز و هاي وظايف االعضايي متناسب با تخصص تقسيم
  ). 6و  5، ص 1961، 28الكراست

پذيري بسيار بيشتري در برابر تغييرات دارند  هاي ارگانيك انطباق همچنين سازمان
هاي  پذيرد. اما در مقابل سازمان ها نيز به شكل غير متمركز صورت مي گيري تصميم

كنند فاقد چنين انعطافي بوده و مديريت  تبعيت مي 29مكانيكي كه از ساختارهاي وبري
هاي ). با اين وصف اهم ويژگي6، ص1961متمركز بر آنها حاكم است(برنز و استالكر، 

هاي چندگانه هاي مكانيكي عبارتند از: فقدان عواطف بشري و نياز به اليه سازمان
د نسبت به رويدادهاي مديريت؛ مشاغل ساده، روزمره، استاندارد و تكراري؛ واكنش كُن

هاي  هاي سازمان). در مقابل، مهمترين ويژگي141، ص1389نشده(كفاش،  بيني پيش
ارگانيكي عبارت است از: بسيار انطباق پذير و منعطف هستند؛ كارهاي افراد، 

- گيريهاي رسمي وجود دارد؛ و از تصميمنامهاستانداردشده نيستند؛ نيازِ كمي به آيين

  ).142و  141، صص 1389(كفاش،  كنند تبعيت مي هاي غير متمركز
دو گونه همبستگي اجتماعي را براي هر اجتماعي  30شناسي نيز دوركيمدر جامعه   

). از 88-31، ص 1984(دوركيم، 32و ارگانيكي 31داند: همبستگي مكانيكيمفروض مي
بوسيلة اي ديدگاه او وصف همبستگي به مكانيكي به اين معنا نيست كه چنين همبستگي

ابزاهاي مصنوعي و مكانيكي به وجود آمده است، بلكه تنها مبتني بر اين است كه آن 
كند شبيه است به آن چيزي كه اتصال و  چيزي كه اتصال فرد را با جامعه برقرار مي
). همبستگيِ 84، ص1984نمايد(دوركيم،  ارتباط يك شيء را با يك فرد برقرار مي

ست كه افراد با يكديگر مشابه هستند، حال آنكه مكانيكي مبتني بر اين فرض ا
  ). 85،ص 1984همبستگي ارگانيكي مبتني بر تمايزهاست(دوركيم، 
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شود كه شخصيت فردي افراد در  همبستگي مكانيكي در صورتي محقق مي
شخصيت اجتماع حل شده باشد، اما همبستگي ارگانيكي زماني است كه حوزة عمل 

يت مستقلي براي افراد در نظر گرفته شده فرديِ مستقل و در پي آن شخص
رسد علت آنكه جوامع مبتني بر تمايز، ). به نظر مي85،ص 1984باشد(دوركيم، 

هاي بدن كه هر كدام وظيفه خاصي اند آن است كه همچون اندامارگانيكي خوانده شده
ز اعضاء دارند ولي شبيه به يكديگر نيستند، اين جوامع نيز با وجود تمايزي كه هر يك ا

با يكديگر دارند، وظايف مخصوص به خود را داشته و در مجموع يك اجتماع را به 
آورند. به عكس در اجتماع مكانيكي حداقل تمايزات فردي وجود دارد و  حركت درمي

  اعضاي جامعه به شكلي حداكثري با يكديگر شباهت دارند.
  

  انيكي و ارگانيكياي مبتني بر برنامه پژوهشي مكرشتهمطالعه ميان  .3-3

شود كه تاكيد دوركيم در تمايز  بنابر آنچه  كه در قسمت پيشين گفتيم مشخص مي
هاست؛ تمايزهايي كه با وظايفي مكمل ارگانيك و مكانيك بر تمايزها و مشابهت

ها هستند  يابند. اما در همبستگي مكانيكي، اين شباهتهمديگر به همبستگي دست مي
اند بنابراين با ظهور اندك تمايز و تفاوتي همبستگي نيز آورده كه همبستگي را به وجود

كند،  كاهش پيدا خواهد كرد. آنچه كه دوركيم در تبيين ارگانيك و مكانيك مطرح مي
كند؛ يعني  هايي كه برنز و استالكر بيان كرده بودند نزديك مي اذهان را به ويژگي

ها انعطاف بسيار  د، در برابر چالشجوامعي كه داراي همبستگي مبتني بر تمايزها هستن
نشده را به پيش ببرند. اما در مقابل جوامعي  بيني اي پيشتوانند برنامه بيشتري داشته و مي

اي از پذيريتوانند چنين انعطاف ها هستند، نمي كه داراي همبستگي مبتني بر شباهت
يش تعيين شده به پيش توانند با دستورالعمل و برنامه از پ خود بروز دهند لذا تنها مي

  روند.
اي از اي نيز بستري است براي همكاري و مشاركت مجموعهرشتهمطالعات ميان

هم براي حل يك يابي به يك سيستم منسجم آنمنظور دستكاري بهها. اين همرشته
تواند مبتني بر يك برنامه  اي ميمسئله و يا فهم بهتر يك پديده است. چنين همكاري

اي مبتني بر برنامه پژوهشي رشتهگانيكي و يا مكانيكي باشد. مطالعات ميانپژوهشي ار
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اي دانست هاي از پيش تعيين شدهمكانيكي را پژوهشي غير منعطف و تابعِ دستورالعمل
هاي درستي را اتخاذ كند. اما در  تواند در مقابل مسائل جديد و بديع، واكنش كه نمي

پذيري ني بر برنامه پژوهشي ارگانيكي، داراي انعطافاي مبترشتهمقابل، مطالعات ميان
ترين زمان  تواند مسائل جديد و بديع را در سريع بااليي در مقابل تغييرات بوده و مي

ممكن مديريت كرده و به سرانجام برساند. همچنين مطالعات مكانيكي از قواعد و 
د حال آنكه مطالعات برناصول يكسان و شبيه به هم در فرآيند پژوهش خود بهره مي

ارگانيك، تمايزِ روشي را به كار برده و از ايجاد تغييرهاي اساسي در فرآيند پژوهش 
  ابايي ندارند.

گر هر يك از آراء را با به عبارت ديگر، در يك برنامة پژوهشي مكانيكي، پژوهش
). 390، ص1385دهد (قراملكي،  يطرح و برنامة پيشين در نظام معرفتي جاي م

ردار نبوده، شكننده و متزلزل هاي مورد استفاده، از پويايي الزم برخو چنين روشهم
كانيكي آن است كه بر اساس رشتگي مهاي يك ميانباشند. از ديگر ويژگي مي

اند از تمايزها براي پيوند ميان تو پردازد و نمي هاي دو علم به پيوند آنها مي مشابهت
هاي مختلف علم خادم را با حداقل نه، محقق قسمتاي بهره ببرد. لذا در اين گورشته

ها در اختيار علم مخدوم قرار داده تا به اين طريق به نتايجي عملي ها و ارتباطشباهت
  دست يابد. 

اي هاي اتميك و جزيرهها، نگاهاي بر اساس مشابهترشتهيكي از نتايجِ تلفيق ميان
ها، به تطبيق و يابي به حداقلِ مشابهتتبه علوم است. به اين معنا كه پژوهشگر با دس

كند. چنين كاربستي بدون در نظر گرفتن ديگر  كاربست آنها در رشته مقصد مبادرت مي
شود ميزان تلفيق ميانِ علم خادم  ها موجب مياجزاء رشته مبدأ است. تمامي اين ويژگي

ت از هم گسسته سهولاي بهرشتهو مخدوم در كمترين حد خود باشد و همبستگيِ ميان
قدري متزلزل است كه بدون در نظر رشتگي مكانيكي، گاهي بهشود. همبستگي در ميان

توان به نتايجي هاي آن ميداشتنِ علم خادم و تنها با توجه به علم مخدوم و قابليت
  دست يافت كه پژوهشگر با تركيب اين دو بدان دست يافته است. 

، آراء مختلف را »ارگانيكي«اي مبتني بر برنامة رشتهدر مقابل، يك پژوهش ميان   
تر برسد(قراملكي، دهد تا به ديدگاهي ژرف به طريقي پويا، در تصرّف و تركيب قرار مي
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وگوي موثر ميان مباحث مختلف برقرار ). در اين گونه، گفت390، ص1385
 ). ارگانيك بودن چنين پژوهشي متضمن آن است كه391، 1385شود(قراملكي،  مي

اي وجود داشته باشد: يعني رشتهارتباط وظايف األعضايي ميان اجزاء سيستم ميان
اي است كه با وجود تمايزهاي فراواني كه ميان دو روش و مباحث آن  گونه تركيب به

ها اند كه انفكاك آنوجود دارد، به شكلي متناسب و مناسب در كنار يكديگر قرار گرفته
  ز اعضاء، كامل دانست.اين مجموعه را بدون هر يك ا تواناز هم ميسر نيست و نمي

نتايج بدست آمده نيز حاصلِ چنين ارتباط و تعاملي است و بدون مشاركت همه 
جهت كه اين گونه، تمايزهاي رشتگي را در جهت ايجاد پذير نيست. ازآناعضاء امكان
رشتگي بسيار پايدارتر و اي مورد استفاده قرار داده است، همبستگيِ ميانرشتهتعامل ميان

اي جريان در برابر تغييرات نيز استوارتر است.  زندگي و پويايي در متنِ چنين برنامه
  هايي جديد نتيجه الينفك چنين فرآيندي است.دارد و حل مسائل و ايجاد پديده

بر برنامة مكانيكي را ميان  شناختي مبتنيشناسان، كثرت روشبرخي روش   
) ليكن ما اين گونه را نيز در قلمرو مطالعات 391، 1385انند (قراملكي، داي نمي رشته
اي آوريم. البته با اين توضيح كه نتايج بدست آمده از برنامهاي به حساب ميرشتهميان

هايي قدرت ايجاد حركت علمي مكانيكي بسيار ساده و غير پايدار هستند و چنين برنامه
روي لت تنها پيشنهادهاي جديدي را پيشدر بهترين حا و حل مسائل پيچيده را ندارند و

اي نشان از آن دارد كه رشتهدهد.  مطالعة مورديِ اهم آثار ميان گر قرار ميپژوهش
هايي كه دو اي همين مرحله است و بسياري از پژوهشرشتهچالش اصلي مطالعات ميان

پژوهش را از دست داده و  اند، ارگانيكي بودنخوبي پشت سر گذاشتهمرحله اول را به
گران نيز اند. اما در مقابل، برخي پژوهشهاي مختلف نيافتهتوفيق الزم را در جمع رشته

تا حد زيادي در ارائه يك پژوهش ارگانيك موفق بوده اند. ايزوتسو يكي از اين 
گران است. شايد مرور برخي از داليل موفقيت ايزوتسو بتواند كمك بيشتري به پژوهش

  م ارگانيكي بودن پژوهش او نمايد. اين داليل عبارتند از:فه
هاي متمايز و همبسته كردن آنها بسيار موفق بوده  ايزوتسو در استفاده از روش -1

شناسي شناسي، فلسفة زبان، مردمهاي متمايزي چون: زباناست. او توانسته است رشته
داده و در راستاي ترسيم  خوبي در گفتگوي با يكديگر قرارفرهنگي و عرفان را به
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بيني قرآن از آنها بهره ببرد. پويايي كاربرد او بقدري قابل مالحظه است كه امكان جهان
هاي متفاوت بسيار سخت است. او در مباني  تشخيص نحوة استفاده او از اين روش
  زباني خود از دو مكتب متأثر بوده است:

شناسيِ ورف و زبانكتب قوم م -و به طور خاص سوسور؛ بمكتب فرانسه  -الف
  ورف. ـ وايزگربر معروف به سايپر

زماني را به صورت شناسي سوسور، او دو روش درزماني و همدر مورد زبان
تحليلي تلفيق نموده است و برخالف سوسور كه به تفكيك اين دو مرحله معتقد بود، 

- با نظرية سايپر). در ارتباط 90، ص 1391عمل كرده است(نك: پورافخم و عباسي، 
هاي خاص در اين نظريه را مد نظر قرار داده و با توجه به ورف نيز، ايزوتسو قرائت

اي جديد كه خاص خود اوست دست يافته ها، به نظريهها و تلفيق آنمشتركات آن
  ). 172، ص1392است(نك: شريفي، 

ويتكنشتاين است، كه بسيار متأثر از در زمينة مباحث فلسفة زبان نيز با وجودي
كند تا نظرية فلسفي ويتكنشتاين را به  با او دارد و تالش بسياري مي هاي اساسيتفاوت

). 32و  31، ص 1361اي دربارة واقعيت برساند(نك: معصومي همداني، مرتبة نظريه
ها، همانگونه كه اي از دانشاي از مجموعهرشتهواضح است كه ايزوتسو با استفادة ميان

هايي كه در مورد معناي معناشناسي ، صرف نظر از اختالف33يز معترف استخود ن
ناپذيري مباحث كند. همين انفكاك وجود دارد، معناي مورد نظر خود را ارائه مي

مختلف مورد نظر ايزوتسو يكي از موجبات اصليِ موفقيت او در ارگانيك بودن 
  او است. پژوهش
كند كه رويكرد معناشاسانة ايزوتسو، به  ن مينكتة پيشين ما را به اين رهنمو -2

هاي مختلف به وجود آورده است، رويكردي مختص جهت تركيب خوبي كه بين رشته
 4، ص1361بيني قرآن (نك: ايزوتسو، يابي به جهانبه اوست و ابزاري است براي دست

قيت اين ). موف1، ص1360اي است براي استنطاق از قرآن(نك: ايزوتسو، ) و وسيله5و 
روش موجب شده برخي معتقد شوند كه آن، تنها راهي است كه بتوان معناي مورد 
اعتماد و واقعي را از قرآن يافت و ايزوتسو تنها كسي بوده است كه توانسته اجازه بدهد 

). مسلماً چنين موفقيتي به جهت 81، ص2012، 34قرآن خود سخن بگويد(البايرك
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هاي مختلف برقرار كرده و توانسته توسط سو بين رشتهتركيبِ ارگانيكي است كه ايزوت
 خوبي به آن دست يابد. بيني قرآن، بهايجاد روشي يكپارچه براي فهم جهان

هاي مكانيكي، با طرح و  پژوهش ايزوتسو، اينگونه نيست كه مانند روش -3
اي مختلف هها ميانِ رشتهريزيِ از پيش تعيين شده به كنار هم قرار دادن دادهبرنامه

خوبي بيني قرآن، بهپرداخته باشد. توجه به مسئله و دغدغه او، يعني استخراج جهان
حاكي از اين مطلب است. واضح است كه او با نگاهي اكتشافي بر آن است تا زواياي 
فرهنگي و تاريخي قرآن را تبيين كرده و با همسو كردنِ اين زوايا، نگاهي جامع را براي 

فهم  -1هاي زير را برداشته است: يابي به اين هدف گاماو براي دست قرآن ترسيم كند.
پيدا  -3پيدا كردن كلمات كليدي در متن و يا شناخت كلمة كانوني؛  -2ابتدايي كلمه؛ 

شناخت فرآيند  -4كردن شبكة تصويري يا مجموعة كلي با كمك چينش معنادار؛ 
يافتن  -6يك معناي نسبي از اساسي؛ تفك -5بيني قديم به جديد؛ انتقالي معنا از جهان

  ).196، ص1392هاي فرازباني(ر.ك: شريفي، ساحت
ها، نمايشگر تقسيم كارِ وظايف االعضاييِ مناسبي است كه ميانِ دقت در اين گام

رويكردهاي مختلف معناشناسي و مطالعات قرآني صورت پذيرفته است. عدم امكانِ 
خوبي قابل رصد است. انه در اين پژوهش بهتفكيك ميان مباحث قرآني و معناشناس

اي ارگانيك روبرو رشتهتمام اين عوامل موجب شده است كه در اينجا با يك ميان
 باشيم.

عيب بودن البته بايد توجه داشت كه ارگانيك بودن پژوهش ايزوتسو به معناي بي
 كنيم:آن نيست. اينك به برخي از اهم نقايص روشي او اشاره مي

كه ايزوتسو در معناشناسي بين تئوري مقتبس از وايزگربر و ديگر  تركيبي -1
هاي حوزة ساختاري هميشه كامل نبوده و در مواردي خصوص تئوريها، بهتئوري

توان به مفاهيم مبهمي ناقص صورت گرفته است. از نتايج چنين تركيب ناقصي مي
  )؛180، ص1389ي، چون: حوزة معنايي، شبكة معنايي و ... اشاره كرد(نك: پاكتچ

زمان مورد بحث قرار ايزوتسو روابط ميان مفاهيم قرآني را در چارچوبي بي -2
هاي اند. فرآيند تفسيري ايزوتسو بافتمند وجود نداشتهدهد، گويي در فرآيندي زمان مي
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ها را به عنوان موانعي براي فهم در نظر گيرد و آن بيرون از قرآن را ناديده مي
 )؛180،ص1389گيرد(پاكتچي،  مي

از منظر ايزوتسو قرآن يك متن منفعل است كه منتظر است تا كشف و  -3
بازشناسي شود. حال آنكه به اعتقاد مسلمانان قرآن چنين نيست و عالوه بر اينكه يك 

ها را در زندگي نيز بر عهده شناسي است، نقش هدايت و راهنمايي آنمنبع معرفت
توجه روش ايزوتسو به زمينة بيرون قرآن بي). همچنين 84، ص2012دارد(البايرك، 
 )؛84، ص2012كند(البايرك،  ها به عنوان موانع ياد مياست و از آن

شناختي متعددي گرايي ايزوتسو داراي اشكاالت فلسفي و زباننظرية متن -4
است: اين نظريه از لحاظ تاريخي با مكاتب فلسفي اصالت تجربه و رفتارگرايي پيوند 

هاي توان بدست آورد از قدرت فرضقوت نتايجي كه از اين نظريه ميدارد و طبعاً 
 )؛34و 33، پاورقي، ص1361اصلي اين مكتب بيشتر نيست(ر.ك: معصومي همداني، 

هاي مختلف روش ايزوتسو وارد تذكر و يادآوري اشكاالت متعددي كه به قسمت
اي رشتهدن ميانشده است بدان خاطر بود كه نشان دهيم اعتقاد ما به ارگانيك بو

نقص بودن آن نيست و مالك ارگانيك بودن موارد ديگري از قبيل: ايزوتسو به معناي بي
نگر و نه جزئي نگر و اتميك به هاي خادم و مخدوم، نگاه كلارتباط روشي عميق رشته

روشِ هر يك از علوم مورد استفاده، عدم امكان انفكاك و جدا كردن مباحث مختلف 
آوردي جديد از مجموعه دو علم كه امكان برنامة پژوهشي، ايجاد دستمطرح شده در 

 باشد. يابي به آن توسط هر يك از آن علوم به طور مستقل وجود ندارد و ... ميدست

هاي قرآني ديگري نيز وجود دارد كه بر پاية روش ايزوتسو صورت  پژوهش   
مطيع، »(سي زيبايي در قرآن كريممعناشنا«توان به ها ميگرفته است، از اهم اين پژوهش

) اشاره كرد. اين پژوهش نيز تا حدي توانسته است رويكرد ارگانيكي داشته باشد 1389
ليكن تركيب ميان مكاتب مختلف معناشناسي و قرآني به آن شدتي كه در آثار ايزوتسو 

بديهي بودن «شود. به عنوان مثال مباحث مختلفي چون: موجود است ديده نمي
)، 100، ص1389(مطيع،  »نسبي يا مطلق بودن زيبايي«)، 97، ص1389مطيع، »(يزيباي

(مطيع،  »مشكك بودن زيبايي«)، 109، ص 1389مطيع، » (عيني يا ذهني بودن زيبايي«
(مطيع،  »تحقق زيبايي«)، 120، ص 1389مطيع، ( »تعميم زيبايي«)، 114، ص1389
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شناسي و معناشناسي آورده زيبايي ها ابتدا مطالبي از) و... كه در آن123، ص1389
گيرد، حاكي از انفكاك و عدم تركيب الزم  هاي قرآني صورت ميشود و سپس تطبيق مي

  در اين مجموعه است. 
بايست نقشي فعال و برجسته داشته باشد گر مياي، پژوهشرشتهدر پژوهش ميان

ود داشته باشد. و چيزي بيش از قرار گرفتن دو علم در كنار يكديگر در پژوهش وج
هايي كه در معناشناسي وجود دارد به كه ديديم ايزوتسو فارغ از اختالفنكتة ديگر آن

برداشت خود از معناشناسي پرداخت و به همين شيوه نيز به سراغ قرآن رفته و 
هاي مختلف در اين رساله به حدي است كه اي را مدون كرد ليكن نقلمجموعه

چه مد نظر او است دست يابد. اين امر نيز اي از آنصور يكپارچهتواند به ت خواننده نمي
  شود پويايي آن مورد مناقشه قرار بگيرد. موجب مي

هاي مكملِ شناسياند با استفاده از روشگران توانستهبرخي ديگر از پژوهش   
است  و ديگران شهرت يافته» امبرتو اكو«شناسي كه غالباً در آثار ساختارگرايي و نشانه

  هايي ارگانيك در زمينه قرآن دست يابند. به پژوهش
-تفسير مدرن از سورة كهف؛ ساختار و نشانه«اي با عنوان در مقاله

شناسي و استفاده از ) با استفاده از ديدگاه ساختاري و نشانه1392ريچاردنتون، »(شناسي
» آشوب«ان موارد مختلفي در اين سوره به عنو» مضمون هارموني در برابر آشوب«

، 1392شوند(نك: ريچاردنتون، شوند كه در نهايت به هارموني و نظم بدل ميمطرح مي
شناسي به است بخوبي با استفاده از مفهومي كاربردي در نشانه ). مولّف توانسته22ص 

شناسي و الگويي جديد در سورة كهف دست يابد و تركيبي خوب ميان مباحث نشانه
بسياري از مقومات تلفيقِ ارگانيك از قبيل: پوياييِ تلفيق، غير قابل قرآني برقرار نمايد. 

نگر و غير اتميك، و استفاده از تمايزها براي بيني بودن نتايج تحقيق، نگاه كلپيش
  شود. يابي به همبستگي در اين پژوهش ديده ميدست

ست ها، ارتباط ميان علم خادم و مخدوم به قدري سبرعكس، در برخي پژوهش   
توان بدون در نظر گرفتن مفاهيمِ مندرج در علم خادم و تنها با توجه با علم است كه مي

شناسي نشانه«اي با عنوان مخدوم به نتايجي كه بدست آمده است رسيد. در مقاله
مصطفوي و همكاران، »(در قرآن با تأكيد بر الگوي تنشي» كرامت«فرآيندهاي گفتمان 
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در «گونه ترسيم شده است: ستيم. نتايج اين تحقيق اين) شاهد چنين آسيبي ه1392
توان كرامت را به دو نوع عام و خاص تقسيم زمينة كرامت انساني با بررسي قرآن مي

كرد: كرامت عام به دليل انتساب انسان به حضرت آدم(ع) و مقام خليفه االّهي و كرامت 
مصطفوي و همكاران، »(شود. خاص او در پيوند او با ايمان و عمل صالح حاصل مي

  ،  با تصرف و تلخيص). 1392
شناسي و الگوي تنشي آوردي بدون ياري و استعانت از نشانهآيا چنين دست

شناسي و الگوي تنشي در نتايج اين مقاله به چه ميزان آيد؟ نقش نشانهبدست نمي
كرد و جا نقش فعالي براي علم خادم بتوان تصور رسد كه در ايناست؟ به نظر نمي

رشتگيِ كند. مهمترينِ ويژگيِ ميان همين امر نيز ارگانيكي بودن آنرا مخدوش مي
آوردها، در اينجا بيني بودن دستمكانيك، يعني: وجود برنامه ريزي قبلي و قابل پيش

شود حدس زد كه نگاه قرآن كريم به  وضوح قابل مشاهده است. از همان ابتدا ميبه
باشد. نمايش چنين چيزي از طريق  حِ عام و خاص ميكرامت انساني داراي دو سط

  تواند كاري بديع و نوآورانه باشد. اي نميرشتهپژوهشي ميان
هاي پژوهشي ارگانيكي و مكانيكي بايد نكتة مهم ديگري كه در ارتباط با برنامه   

هاي پژوهشي ارگانيكي به جاي توجه به آن اشاره نماييم اين است كه: در برنامه
نگر و جامع نسبت به علم مورد نظر وجود دارد و ، توجهي سيستماتيك، كل35ّكاتمي

اي ديگر شود كه روح حاكم به يك نظريه، مبنايي براي توسعة فهم در رشته تالش مي
آنكه در رويكردهاي اتميك، تنها قسمتي از نظريه در فهم مورد استفاده قرار بگيرد. حال

اي بودن و نگاه هايي از اين دست به خاطر جزيرهوهشگيرد. مكانيكي بودن پژ قرار مي
اي، اصالح رسد كه حداكثر فايدة رويكردي اتميك و جزيرههاست. به نظر مياتميك آن

  و يا تكميل نظرات موجود در علم مخدوم است. 
ها اي است كه برخي از آنهاي جدي چنين نگرشي موجب پديد آمدن آسيب

ايجاد نشدن  -2اي؛ رشتهعيت منظَر در پژوهش مياننبود جام -1عبارت است از: 
  عدم تاثير عميق در جريان علمي. -3اي جديد؛ فرآورده
ها اشاره كرد.(ر.ك: توان به برخي از پژوهشالذكر ميدر ارتباط با آسيب فوق   
) در غالب اين آثار شاهد آن هستيم كه مباحث مختلف 1390و1389، 1388نيا، قائمي
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گيرند و  اي مورد بحث قرار ميشناسي به طور كامالً مجزا و جزيرهو نشانهمعناشناسي 
شود. پيش از  سپس به تأييد و يا اصالح استنباطات مفسران در آيات قرآن پرداخته مي

اي از پيش تعيين شده هستند و نتايج هاي مكانيكي، برنامهاين نيز گفتيم كه برنامه
بيني است. چنين خصوصيتي به وضوح در پيشبدست آمده از تركيب دو رشته قابل 

قواعدي كه از معناشناسي و  اين آثار  قابل رصد است. كامالً آشكار است كه
ها در مباحث قرآني اي از آنگيرند قرار است چه نتيجه شناسي مورد بحث قرار مي نشانه

  شود.  گرفته شود. مطلبي كه برخي اوقات با تحميل به قرآن مواجه مي
در » في«)، كاربرد 71:طه»(ألصلَبنَّکم فی جذوع النَّخل«عنوان مثال در مورد عبارت به 

جا دانند به اين معنا كه در ايناين آيه را برخالف نظر غالب مفسران، حقيقي مي
ها را در ميان اي در حال رخ دادن است به شكلي كه گوئيا فرعون، آنتصويرپردازي

). 134، ص1390نيا، كند(ر.ك: قائمي محصور مي هاي درختان همچون زندانيشاخه
تنه «را كه » جذوع«جا محقَق شود معناي براي اينكه معناي مورد نظر پژوهشگر در اين

تحويل برده است. نحوة اصالح نظر مفسران توسط » هاشاخه«است به » درختان
ين نتايج. ريزي شده بودن امعناشناسي شناختي در اين آيه مشهود است همچنين برنامه

اي مكانيكي قرار رشتههايي در زمرة ميانشود چنين پژوهش تمامي اين موارد موجب مي
چه كه بيشتر در ارتباط با اين آثار مد نظر ما است، نگرش اتميك و بگيرد. البته آن

شناسي آورده شود و سپس اي آن است؛ اينكه يك مبحث از معناشناسي و نشانهجزيره
تواند جامعيت  هيچ وجه نميبراي آنها آورده شود. چنين نگرشي بهشواهدي از قرآن 

ناچار آنرا به اثري با نگر مورد نياز تامين كند. بنابراين بهمنظر را كه براي يك نگرش كلّ
  كاهد.رويكرد مكانيكي فرو مي

گانة در حوزة مطالعات شناختيِ سهدر مجموع بايد گفت كه از ميان الزامات روش
روي اي مهمترين چالش پيشرشتهاي قرآن كريم، ارگانيكي بودن مطالعه ميانتهرشميان
اي مبتني بر برنامة رشتهباشد. در يك پژوهش ميان پژوهان قرآني ميرشتهميان

گيرند تا به  ، آراء مختلف به طريقي پويا، در تصرّف و تركيب قرار مي»ارگانيكي«
  تر برسيم. ديدگاهي ژرف



  65    (بررسي نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسي)  اي قرآن كريمالزامات روش شناختي مطالعات ميان رشته

چنين به شود. هم وگوي موثر ميان مباحث مختلف برقرار ميگفتدر اين گونه، 
نگر و جامع نسبت به علم اي، توجهي سيستماتيك، كلّجاي توجه اتميك و جزيره
توان به اين مجموعه اضافه كرد. هاي ديگري را نيز ميمورد نظر وجود دارد. ويژگي

شده در برنامة پژوهشي، مواردي چون: عدم امكان انفكاك ميان مباحث مختلف مطرح 
يابي به آن توسط هر يك آوردي جديد از مجموعه دو علم كه امكان دستايجاد دست

اي رشتهاز آن علوم به طور مستقل وجود ندارد و .... در مقابل، در يك پژوهش ميان
گر هر يك از آراء را با طرح و برنامة پيشين در نظام ، پژوهش»مكانيكي«مبتني بر برنامة 

هاي مورد استفاده، از پويايي الزم برخوردار نبوده و  دهد و روش عرفتي جاي ميم
  باشند.شكننده و متزلزل مي

ها در رابطه ميان علم خادم و مخدوم بسيار ساده و بسيط است و تركيب ميان آن
توان آن دو را از يكديگر جدا كرد. حتي در كمترين حد ممكن است و به راحتي مي

هاي آن ابليتاستفاده از علم خادم و تنها با توجه به علم مخدوم و قمواردي بدون 
  توان به نتايجي دست يافت كه پژوهشگر با تركيب اين دو بدان دست يافته است. مي

  
  نتيجه گيري

اي در گرو رشتهها در مطالعة ميانگرايي ميانِ رشتهيابي به تركيب و همدست -1
شناختيِ باني و مباني معرفتروشي، ز سنخي و مجانست در سه جهتايجاد هم

  اي است؛رشتههاي درگيرِ در پژوهش ميان رشته
اي در حوزة مطالعات رشتههاي ميان بررسي نمونه محور برخي از پژوهش -2

استفاده از  -نمايد: الف قرآني، سه ويژگيِ مهم را براي اين گونه مطالعات ضروري مي
واقع شده و حد و مرز و استقالل خود را  هايي كه در گفتمان علمي خود مقبول روش

تنقيح دقيق معناي مورد نظر از روش مورد استفاده و بيان تمايز روش  -يافته باشند؛ ب
استفادة ارگانيكي از روش  -هاي مشابه و بيان ضرورت استفاده؛ ج مورد نظر با روش

 مورد نظر به جاي استفادة مكانيكي از آن؛

هايي  اي بايد از روشرشتهكه در مطالعات ميانويژگي اول حاكي از آن است  -3
اند و نقاط قوت و ضعف استفاده شود كه پيش از اين حدود و مرزهاي خود را يافته
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هايي را  گونه نباشد بهتر است كه ابتدا چنين روشها مشخص شده است. اگر اينآن
اي رشتهو ماهرانه مياناي مورد استفاده قرار داد. البته كاربرد خالقانه رشتهمستقل و تك

سازي و ايجاد گر پديد آورد كه بتواند به موجهتواند اين امكان را براي پژوهش مي
. ولي چنين چيزي تاكنون بسيار به هاي غير مقبول بپردازد مقبوليت عمومي براي روش

 ندرت اتفاق افتاده است؛

ايِ صحيح و رشتهويژگي دوم مبين آن است كه محقَّق شدن يك پژوهش ميان -4
چنين رابطة كامل، نيازمند تنقيح دقيق و جزئي معناي مورد نظر از روش است. هم

مستقيمي ميان ميزان تنقيح دقيق معناي مورد نظر از روش مورد استفاده، و ميزان 
تري از اي وجود دارد. بنابراين هر چه قدر كه تصور دقيقرشتهموفقيت پژوهش ميان

اي او نيز تركيب رشتهگر وجود داشته باشد، ميانذهن پژوهشروش مورد استفاده، در 
 تري خواهد داشت؛بهتر و كامل

اي، زماني است كه رشتهويژگي سوم، يعني ارگانيك بودن پژوهش ميان -5
رويكردهاي مختلف، مبتني بر تمايزهاي آنها و به شكلي پويا و سيستماتيك و با 

اي مبتني بر رشتهد. در مقابل اگر رويكرد ميانهمبستگي باال در كنار يكديگر قرار بگيرن
اي براي ريزي قبلي تبعيت كند و نگاهي اتميك و جزيرهها بوده، از برنامهشباهت

تواند  ها داشته باشد، مكانيكي خواهد بود. پژوهشِ ارگانيكي است كه ميتركيب رشته
مكانيكي در  اي گردد و پژوهشرشتهدر مطالعات ميان آوردهاي نومنجر به دست

 تواند به تأييد و يا تصحيح مطالعات پيشين منجر شود. بهترين حالت تنها مي

اي  رشته اي كه به عنوان الزامات روش شناختي مطالعات مياناز بينِ سه ويژگي -6
رد زياد آن در متنِ مطالعه قرآن كريم به آن اشاره كرديم، الزمة سوم، به جهت كارب

 بيشتري نسبت به دو ويژگي ديگر برخوردار است؛ اي، از اهميترشته ميان

يابي به پژوهش ه است كه دستگانهاي سهدر نظر گرفتن اين ويژگي -7
اي ممكن نخواهد بود رشتهصورت تحقق ميانسازد. در غير ايناي را ميسر ميرشته ميان

كه  و در بهترين حالت شاهد تحقق يك مطالعة تطبيقي خواهيم بود. كما اينكه نتايجي
اي انتظار آنرا داريم، بدون در نظر داشتن اين الزامات رخ رشتهدر يك مطالعة ميان

اي را از رشتهتواند پژوهش ميان كارگيري درست اين لوازم مي به چنيننخواهد داد. هم
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آوردهاي جديد را افزون يابي به دستهاي احتمالي مصون دارد و امكان دست آسيب
  نمايد

   

   ها    يادداشت

                                                 
 به سرانجام رسيده است.  بنياد ملي نخبگاناين پژوهش با پشتيباني مالي  -1

  . 1393براي مطالعه تفصيلي اين الزامات نك: درزي،  -2
3 -Newell. 

هاي آن است؛ بنـابراين  هاي مختلف به تمايزِ روشاين تعريف بنابر آن است كه تمايزِ رشته -4
 اي است. تكثر رشتهاستفاده از تكثر روشي مستلزم استفاده از 

اي بنگريـد بـه: درزي و   شناختي مطالعات ميان رشـته براي آشنايي با برخي از الزامات زبان -5
  . 1393پاكتچي، 

6 - Discipline. 
7 - Knowledge. 
8- justification.  

البته بايد توجـه داشـت كـه در دوران معاصـر      »باور صادق موجه«عبارت است از  معرفت -9
 اند. نك:اند و جايگاه آنرا متزلزل ساختههاي جدي داشتهبرخي در صحت چنين تعريفي مناقشه

)Gettier, 1963, pp. 121-123  ( 

10 - Rderick. 
11 - Floridi. 

ه يك گزاره گويند مواردي است كشناسان در ارتباط با آنها سخن ميآنچه كه غالباً معرفت -12
نگـري و  بوسيلة آنها براي شخص موجه و مقبول ميگردد. مواردي چون: مشاهده، قياس، درون

 ... . تمام اين موارد ناظر به اشخاص است و نه يك چامعه علمي.

13- http://www.eigenfactor.org/projects/journalrank/journa;search.php. .  
14 - AI. 
15- http://www.journalmetrics.co.   
16 - SJR. 

هاي بعدي به در بخش» ايرشتهپيوند ارگانيكي و مكانيكي در مطالعات ميان«در ارتباط با  -17
 يل سخن خواهيم گفت. تفص
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تر در ارتباط با داليـل نبـود پيونـد مناسـب در ايـن دو اثـر       براي آگاهي از نكات تفصيلي -18
  در همين مقاله.» ايرشتهپيوند ارگانيكي و مكانيكي در مطالعات ميان«بنگريد به: مبحث 

19 - Ethno-Linguistics. 

حالت متصور خواهد بـود   9پذيرد،  اي با دو علم صورترشتهدر صورتي كه مطالعه ميان -20
و اگر علوم مورد استفاده بيشتر از دو تا باشند آشكار است كه حاالت مورد نظـر بسـيار بيشـتر    

 خواهند بود.

21 - Linquistic Relativity. 
22 - Integration. 

شناسـي  روش«ام از عنوان مشابهي كه استاد قراملكي در كتاب در اين نامگذاري وام گرفته -23
جـا بـه   ) با اين تمايز كه ما در اين390ص، 1385 قراملكي، اند (ر.ك:بيان كرده» مطالعات ديني
 كنيم.استفاده مي» ارگانيكي«از » ديناميكي«جاي اصطالح 

  نك: وبستر، ذيل واژه. موجود در: -24
 http://www.learnersdictionary.com/definition/organic  
25- Organic.  

  من، ذيل واژه. موجود در:نك: النگ -26
 http://www.ldoceonline.com/dictionary/organic  

  من، ذيل واژه. موجود در:نك: النگ -27
 http://www.ldoceonline.com/dictionary/mechanical  
28 - Burns and Stalker. 
29 - Weberian Structures. 
30 - Durkheim. 
31 - Mechanical Solidarity. 
32 - Organic Solidarity. 

(ر.ك: ايزوتسـو،   ...»فهمـم مـن آنـرا مـي   معناشناسي بدان صورت كـه  «كند: او تصريح مي -33
 )4ص، 1361

34 - Ismail Albayrak. 

فرض و تـوجهي كـه فاعـل    مراد از توجه اتميك توجه به بخشي از يك علم آنهم با پيش -35
  شناسا بسيار بدان تعلّق خاطر دارد. 
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