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 روش معناشناسی ساختگرا با رویکرد به معناشناسی واژگان قرآن کریم 
 1میریونسیمعصومه السادات                                                                                  

 چکیده 

 بدون شک، .است اتیآ یمعان قیدق یافتن ،یپژوهش قرآنیک  بخشهای نیاز مهمتریکی       

 یراب اولین قدمبنابراین  .ستیواژگان ممکن ن یقرآن بدون شناخت و درک معان یمعان افتیدر

با رواج  ریاخ هایسال. در واژگان آن است یمعان قیشناخت دق ،میبه معارف قرآن کر یابیدست

 نیهدف ا. آمده است دیعرصه پد نینو در ا روشی ،یقرآن هایبررسیدر یمعناشناس کردیرو

تار ساخ قیمتن نهفته شده است تا بتوان از طر یهاهیاست که در ال ییاکتشاف معنا رویکرد،

 یها به عنوان عنصر اصلواژه .به دست آوردمورد نظر را کلمه و جامع  قیدق یالفاظ قرآن معنا

 یدر فهم متن قرآن را به معناشناس اولین پلهدر آن برخوردارند و  ایبرجسته گاهیاز جا ،کتاب قرآن

 یرا معرفساخت گرا  ینوشتار بر آن است که روش معنا شناسدهند.  این میخودشان اختصاص 

. کند نییواژگان قرآن تب یمعناشناس ندیروش را در فرآ نیا یریبه کارگ وهینموده و و سپس ش

مند ژاپنی دانش زوتسویا کویهیقرآن توشجدید  یمعناشناس نهیدانشمندان در زم نیاز موثرتر یکی

البته روش پیشنهادی صر نقد روش ایشان آورده شده است. است. در این مقاله بطور بسیار مخت

 رآنقال»مشهور  یتروا اساساست که بر  یمقرآن کر یردر تفس معمول یهااز روش یکی، ایزوتسو

چون نیازمند احاطه و تسلط کامل بر آیات است، همگان  و پذیردیانجام م« بعضه بعضاً یفسر

 ریروش عرضه شده، از تفس ینکه با ا یآثار یناز مشهورتر یابند.توفیق چنین پژوهشی را نمی

که  عالمه ـ یریبا روش تفس ی،معناشناس ین،نام برد. بنابرا توانیم ییعالمه طباطبا یزانالم

های معناشناس در این مسیر در خاتمه گام .ـ قرابت دارد اندیدهنام یاجتهاد یرا  عقلآن رخیب

برشمرده شده است و بدین ترتیب طلبه جوان در ابتدای مسیر معناشناسی قرآن تصویری از آنچه 

 ای انجام پذیرفته است.تحقیق از طریق داده های کتابخانه باید انجام گیرد در اختیار دارد.
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