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ريش ضىاسٓ قزآن پژيَان معاصز
(مطالعّ مًردْ :محمذ ارکًن)
سٕذ حسٕه سٕذْ

1

چکٕذٌ

معمؿ اقکىن قوٌىفکك الصمایكی و لكآن پژوه مؼاِك بهوان ؾیگرك قوٌرىفکكان مىرامان ؾغؿغر اِرحض و

اوحىباٖ مفاهیم ؾیىی قا ؾاٌحه اوث .ال شما ایه ؾغؿغهها قوي فهم مفاهیم ؾیىی و لكآوی به ٌماق میآیؿ .ایره
قویکكؾ وؽىث با جصؿیؿ وظك و بالؼىاوی میكاخ کهه ؾق ایه گىحكه آغال میگكؾؾ وپه با اذكپفیكی ال مٙالؼات

وىیه ػاىم اوىاوی مكجبٗ با لكآن پژوهی به اومحب فکكی و اِحظات واؼحاقی ؾق بكؾاٌرثهای جصؿؾگكایاوره و
گكایً به ؾوحاوقؾهای مؿقویحه و ؾؼالث آن ؾق فهم جفىیك و ػاىم لكآوی میاوصامؿ .اقکىن ؾق بكقوریهای ؼرىؾ

به ؼىاوً های لیك ؾق فهم لكآن جأ کیؿ ؾاٌحه اوث .1 .ؼىاوً ایمان گكایاوه  .2ؼىاوً جاقیؽی  .3ؼىاوً لبان
ٌىاؼحی  .4ؼىاوً وٍاوه ٌىاؼحی .وىٌحاق ظأك میکىٌؿ جا با قوي جىِیفی-جعایای ،قوي ٌىاوی اقکىن قا ؾق

مٙالؼات لكآوی بكقوی ومایؿ .ؾوحاوقؾ مهم پژوهً بك ایه وکحه جأ کیؿ میوقلؾ که جرحي میکىرؿ جرا میران قوي

های مىشىؾ ؾق ؾویای شؿیؿ ؾق فهم قوٌمىؿ لكآن و قوٌه الهیاجی پیىوؿ بكلركاق ومایرؿ .هكچىرؿ ایره کىٌرً ؾق
فكشام به اقای واؼحاقی مىىصم ؾق ایه قاوحا کامیاب ومیگكؾؾ.

ياژگان کلٕذْ :اقکىن ،لكآن پژوهی ،مؼاِك ،قوي ٌىاوی ،ؼىاوً.
 -1استاد سبان و ادبیات عزبی دانشگاه فزدوسی مشهد seyedi@um.ac.ir
تاریخ دریافت1322/80/92 :

تاریخ پذیزش1322/82/80 :
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مقذمٍ

ؾق ؾوقان شؿیؿ لكآن پژوهان -چه مىامان و چه غیك مىامان -به گفحمان لكآن پكؾاؼحره اورؿ .ایره مٙالؼرات ؾق

ظىلههای مؽحاف جفىیك ،جعایل ،ؼىاوً و قوي بىؾه اوث٘ .بیؼی اوث که قوي بكقوی مرحه لركآن برا جىشره بره

په لمیىه هرای فكهىگری و مؼكفحری ایره پژوهٍرگكان محفراوت باٌرؿ .لاویر ؾیرؿ ایره پژوهٍرگكان بىرا برك جفراوت

لمیىههای پیًگفحه محؼؿؾ و ؾق وحیصه قوي و ؾقیافث آوان ویم محىىع ؼىاهؿ بىؾ .ؾق میان لكآن پژوهان مؼاِرك کره

با بهكه گیكی ال قوي های شؿیؿ ،مرل لبانٌىاوی ،وٍاوه ٌىاوی و مؼىا ٌىاوی به محه لكآن پكؾاؼحهاوؿ ،میجرىان ال
اقکىن یاؾ کكؾ .اقکىن ویم با جىشه بره گفحمران و پراقاؾایم غالر قولگراقي و اذك پرفیكی ال آن بره بكقوری مرحه لركآن

میپكؾالؾ .قوي های بكقوی وی هم بك مباوی شامؼه ٌىاؼحی و پژوهًهرای ػارىم اوىراوی و هرم جعایرل گفحمران و
واؼحاقگكایی و پىا واؼحاقگكایی اوحىاق بىؾه اوثٌ .ایؿ بحىان گفث اقکىن بكای وؽىحیه باق ؾق میران لركآن پژوهران

به اوصام چىیه مٙالؼاجی ال شىه پژوهًهای میان قٌحه ای با قویکكؾ وىیه ؾقباقۀ محه لكآن پكؾاؼحه اوث.
 .1ادبٕات وظزْ پژيَص
 .1-1پٕطٕىّ پژيَص

افمون بك آذاق مؼكفی و بكقوی ٌؿۀ اقکىن ؾق مماله به کحاب ها و مماالجی هم کره بره گىوره ای برا شىرحاق ظأرك

مكجبٗ میگكؾوؿ ،به جكجی اٌاقه میٌىؾ.

الف -کتاب ها :فهم المكآن الکكیم :الحفىریك الىأرط ظىر جكجیر الىرمو  ،معمرؿ ػابرؿ الصرابكی (،)2008

مؿؼل الی المكآن الکكیم ،معمؿ ػابؿ الصابكی ،)2004( ،االجصاه الؼماری فری جفىریك ،ؾقاورة فری لٕریة المصرال فری

المكآن ػىؿ المؼحملة ،وّك ظامؿ ابىلیؿ ( ،)1998فاىفة الحأویل ،ؾقاوة فی جأویل المكآن ػىؿ معی الؿیه بره ػكبری،

وّك ظامؿ ابىلیؿ ( ،)1998اإلجصاه الؼمای فی جفىیك ،وّك ظامؿ ابىلیؿ ( ،)1996مه الىمل الی الؼمل ،ظىره ظىفری
( ،)2013الحكاخ والحصؿیؿ ،مىلفىا فی الحكاخ المؿیم ،ظىه ظىفی (.)2002

ب -مقاالت دربارۀ ارکون -1 :اوحم ٌىاوی کاقبكؾی معمؿ اقکىن ،ػای قفیغ فحض و مصیرؿ مىهراشی ،فّراىامه

قهیافث جاقیؽی ،پاییمٌ ،1397ماقۀ  -2 ،70-51 ُِ ،24اوحم و وکىالقیىم ؾق اوؿیٍره معمرؿ اقکرىن ،وىیىرىؿه

لواوی بغىقه ،جكشم ػای مىهاشی ،جاقیؽىامه ؼرىاقلمی ،لمىرحان ٌ ،1398رماقۀ ِ ،28رُ  -4 ،25-15وگراهی بره
آقای معمؿ اقکىن ،مكجٕی بعكاوی ،فّاىامه مٙالؼات ؼاوقمیاوره ،پراییمٌ ،1390رماقۀ ( 66ػامری ،جكویصری)CSI ،

ُِ  87-77ؾق اؾامه به بكقوری اشمرالی ممراالجی کره ال ؾیگرك وىیىرىؿگان و مركجبٗ برا مىٔرىع پرژوهً اورث،

پكؾاؼحه میٌىؾ.

وىٌحاق کىجاه ٦اقکىن ؾق لیان با شابكی واقکىن ٥ظىه اوّاقی لمی ( ،1389کحاب ماه ؾیره ،آـقٌ ،رماقۀ ،158

َ )67-66اذكگفاقی اقکىن ظحی ؾق شهان ػكب بىیاق کم جك ال ابىلیؿ بىؾ که بیً جك ال او ال ػمرك مٙالؼراجی ؾق
ظىلۀ محىن کهه بكؼىقؾاق بىؾ و وىٌحه هایً ؾق غكب البحه به ؾالیل محؼرؿؾ افمونجرك معرل ػىایرث لركاق گكفرث و
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ً
٘بؼا ٌهكجی بیًجك ال اقکىن یافث .بك پای مٙالؼ وىیىىؿگان ػكب به ویژه مغكب ػكبی ،ممایىه ای اوحمراؾی میران

ؾو پكوژۀ اقکىن و شابكی به فكشام قویؿه اوث .ایه ؾو اوؿیٍمىؿ به ممىله های وکىالقیىم و مىاوبات میان ورىث
و جصؿؾ و اوحم و غكب جىشه وٍان میؾاؾوؿ ،اما قویکكؾها و وحایس بعد ها البحه محفاوت بىؾ .ؾق ایره میران شرابكی

به وىػی وىوالی فکك ػكبی /اوحمی بك پای جصكبه ایه قٌرؿ جکیره ؾاٌرث ؾق ظرالی کره اقکرىن اگكچره بره ممایىر

غمالی و ابه قٌؿ و جصكب هكیک ال ایه ؾو و پیامؿهای جفکك ایه ؾو ؾاوٍمىؿ بكشىح مىامان ػىایث وٍان میؾاؾ
ولی بكای او فاىفه بیًجك ؾق مؿ فاىفه مىکىیه و ػامكی و جىظیؿی جبارىق ؾاٌرث و بره برالؼىاوی جصكبر اوىران
ً
گكایی وؿۀ چهاقم ؾػىت کكؾ .قویکكؾ اقکىن وىبث به اوحم گكایی و شماػات اوحمی هم ٘بؼرا اوحمراؾی برىؾ و ال
ایه شهث ویم جرا اورؿاله ای برا شرابكی محفراوت برىؾ .شرابكی ال قویکركؾی واویىوالیىرحی و ال ؼاورحگاهی چر و

وىویالیىحی بكؼىقؾاق بىؾ ٧ؾق ظالی که اقکىن پایگاهی لیبكالی ؾاٌث.

ـ ممال ٦بكقوی قویکكؾ جأویای وّك ظامؿ ابىلیؿ ؾق ؼىاوً مٙالؼات ؾیىی ،٥مىام ٘اهكی کرل کٍرىوؿی و

یعیی بىـقی وژاؾ ،ؾو فّاىامه جؽّّی مٙالؼات اوؿیٍره مؼاِرك مىراماوان ،بهراق و جابىرحان ٌ ،1395رماقۀ ،3

ُِ  ،92-81وىیىىؿگان ؾق ایه شىحاق ٔمه بكقوی قوي جأویای ابىلیؿ ؾق ؼىاوً محىن ؾیىی به لباوٍىاوی و

مىئا ؼامث لكآن و مهم جكیه ویژگی گفحاقی آن پكؾاؼحه اوؿ.

ـ ممال ٦بكقوی و ومؿ مباوی وّك ظامؿ ابىلیؿ ؾق اذبات جاقیػ مىؿی لركآن کركیم ،٥ظىره لقوىٌره فكاهراوی،

ظىیه ِفكه ،ؾو فّاىامه ػامی ٦مٙالؼات لكآن و ظرؿید ،٥پراییم و لمىرحان ٌ ،1398رماقۀ او ( ،پیراپی ،)25
ُِ  22-1ایه وىٌحاق مباظد جأویای باجأ کیؿ بك جاقیػ مىؿی لركآن کركیم و ورمو آن ؾق بكهر لمراوی ؼراَ و
مبحىی بك وظام فكهىگی و لبان مكؾم آن لمان قا بكقوی کكؾه اوث.

ـ ممال ٦بكقوی وظك ظامؿ ابىلیؿ ؾق جأویل و ومؿ آن بك اوان ؾیرؿگاه ػحمره ٘با٘برایی ،٥ظىرىؼای مٙیؼری،

معمؿ معمؿقٔایی ،ػای الاه بؿاٌحی ،فّاىامه ػامی پژوهٍی فاىفه ؾیه ،بهراق ٌ ،1391رماقۀ ِ ،1رُ .22-1

وىیىىؿگان ؾق ایه شىحاق ؾیؿگاه ابىلیؿ ال محفکكان وى مؼحملی قا ؾقباقۀ جأویل لكآن بكاوان وظك ػحمه ٘با٘بایی

گماقي و ومؿ میومایىؿ.

ـ ممال ٦بكقوی و جعایل الگىهای اذكگفاق برك اوؿیٍره وّرك ظامرؿ ابىلیرؿ ،٥ظىره لقوىٌره فكاهراوی ،ظمیرؿ

ایماوؿاق ،ػایكٔا لقوىٌه فكاهاوی ،فّاىامه جؽّّی لكآن و ظؿید وفیىه ،پاییم ٌ ،1397ماقۀ -131 ُِ ،60
 .156ؾق ایه شىحاق ؾیؿگاه های ابىلیؿ فكاجك ال اوؿیٍه ها وىاػحمالی اي و با جأذیك ال الگىهای ٌىاؼحه ٌؿه بركای

او ،ماوىؿ مکح اؾبی امیه الؽىلی ؾق جفىیك ،اوؿیٍه های ػكفاوی ابه ػكبی ،وظكیرات هكمىرىجیکی اوؿیٍرمىؿان
غكبی و آقا و وظكیرات مٍرهىق اٌرؼكی لقکٍری و وریى٘ی و بكؼری ال اورحم ٌىاوران غیرك مىرامان هرم چرىن

جىٌیهیکى ایموجىى ؾق مٙالؼات لكآوی بكقوی گكؾیؿه اوث.
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ر ممال ٦اوؿیٍه های ابىلیؿ و بكؾاٌث ال لكآن ،٥ظىه ومی لاؾه ،فّاىامه ػامی پژوهٍی مٙالؼات اوحمی،

ٌ ،1384ماقۀ  .162-135 ُِ ،89وىیىىؿه ؾیؿگاه های ابىلیؿ قا که ال هكمىىجیک ،لبان ٌىاوی و مؼىا ٌىاوی
شؿیؿ جأذیك پفیكفحه و بكآیىؿ آن ؾوث کٍیؿن ال کاقآمؿی و اػحباق آیات لكآوی ؾق ممام ػكٔه و اذبرات بىریاقی

ال مؼاوی و مماِؿی میباٌؿ که ؾق جفىیك وىحی مؼحبك ٌىاؼحه میٌىوؿ ،جبییه ومىؾه اوث.
 .2-1پزسص َاْ پژيَص

 .1اقکىن چگىوه ؾق قوي پژوهٍی لكآن ؼىؾ ال ٌیىه ها و قویکكؾهای مٙالؼات وىیه ػاىم اوىاوی بهكه میگیكؾ؟

 .2ایه مٙالؼات ؾق ٌىاؼث و اوحما و کاقبىث قوي ؼاَ اقکرىن ؾق لركآن پژوهٍری الچره کراقآیی هرا و

جىاومىؿی هایی بكؼىقؾاق اوث؟

 .3قوي ٌىاوی اقکىن ؾق چه گىحكه هایی لابل بكقوی و ومؿ میباٌؿ؟

 .3-1فزضٍٕ َاْ پژيَص

 .1ویژگی های گفحمان لكآو ی اقکىن ؾق شىث و شىی قوي های لبان ٌىاؼحی جاقیؽی و لیك مصمىػه های

آن ؾق قاوحای جعایل محه لكآن اوث.

 .2قوي ٌىاوی اقکىن با وشىؾ بكؼىقؾاقی ال همه قویکكؾهای مٙالؼات لبان ٌرىاؼحی و قهرایی ال چرالً

های جاقیؽی ،اؾبی و اشحماػی به مىظىق جعایل گفحمان لكآن ؾچاق ؼاٗ قوٌری و ػرؿم اقایر وظرامی یکپاقچره و

مىىصم میگكؾؾ.

 .4-1اَمٕت ي ضزيرت پژيَص

لكآن پژوهی مؼاِك با جىشه به ومؿ ٌیىۀ وىحی و قویکكؾ به قوي ٌىاوی وىیه و بهكه گیكی ال مٙالؼات شؿیرؿ

ػاىم اوىاوی به ویژه ؾق گىحكه های لبان ٌىاؼحی ،مؼىرا ٌىاوری ،جاقیؽمىرؿی ؾق گفحمران ؼرىؾ ال یرک ورى هرم بره

جصؿیؿ وظك ؾق میكاخ پژوهً های لكآوی ؾق واله های فمه الاغة و جعایل محه و بكقوی اؾبی و جاقیؽی مریپركؾالؾ و

ال وىیی ؾیگك به چالً های شىصا بك اوگیم ؾق ػكِ ٌریىه هرای گفحمران لكآوری و ٌرىاؼث لبران وظری ؾامره

میلوؿ .بكقوی و ومؿ ایه قویکكؾهای وىیه و آ گاهی ال میمان کاقآیی آن ها ؾق پاوؽگىیی به همه پكوً هرایی کره
ال ؾیك بال جا کىىن مٙكض گٍحه اوث ،اهمیث و ٔكوقت بىیاؾی ایه پژوهً ها قا مىشه میگكؾاوؿ.
 .5-1ريش پژيَص

ایه پژوهً با قوي جىِیفی و جعایای قوي ٌىاوی اقکىن قا ؾق لكآن پژوهری مؼاِرك باجکیره برك مٙالؼرات

وىیه ػاىم اوىاوی و ؾق گىحكه ؼرىاوً هرای جراقیؽی و لبران ٌرىاؼحی و وٍراوه ٌىاوری و مكاشؼره بره آذراق ایره
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وىیىىؿه و ؾیگك مماالت و کحاب های مكجبٗ با ایه شىحاق ؾق ظىله های مؼكفث ٌىاوی ،اِحض جفکك جراقیؽی،
جعایل محه ،اوٙىقه ٌىاوی و واؼحاق گكایی و ؾوحه بىؿی آن ها پی میگیكؾ.
 .2وگآَ بٍ آثار محمذ ارکًن با تًجٍ بٍ ريشمىذْ پژيَص

ؾق یک وگاه کای ،آذاق اقکىن قا میجىان ؾق ظىلههای لیك ؾوحهبىؿی کكؾ:

 .1-2حًسِ اوذٔطّ عزبٓ -اسالمٓ

ِبغ ػمىمی ایه ؾوحه ال آذاق اوؿیٍه ػكبی اوحمی اوث ،اما ال محه لكآن و ومؿ به وگركي ورىحی ؾق فهرم

آن وؽه میگىیؿ .به ػىىان ومىوه ؾق کحاب الفکك الؼكبی ( )1985هك چىؿ به اوؿیٍر ػكبری مریپركؾالؾ ،امرا بره
جاقیػ اوحماؾی محه لكآن هرم جىشره ؾاقؾ .یرا ؾق الفکرك االورحمی -لركاة ػامیرة );٤٤١( -ؾق پیراؾه ورالی قوي
ٌىاوی واؼحاقٌکه بكای جبییه اوؿیٍ ػكبی -اوحمی بكای وقوؾ به ؾویای ػمل وىیه اوث .ؾق کحاب "جاقیؽیرة

الفکك الؼكبی االوحمی" ( );٤٤٣ؾق فّل های هٍث گاوه به مفهىم ػمل اوحمی ،بالوالی ؾق اوؿیٍ اوحمی و

ؾیه و شامؼه میپكؾالؾ .ؾق کحاب"الفکك االورحمی -ومرؿ و اشحهراؾ" ( )<::٢بره ؾیرؿگاه اوحمراؾی ؾق ظرىلۀ ػارىم
اوىاوی اٌاقه میومایؿ که ٘بك مؼمى و جفىیكهای قایس ؾق شهان ػكب فكاجك اوث
 .2-2حًسِ ريش ضىاسٓ

ؾق ظىلۀ قوي ٌىاوی به ویژه قوي ٌىاوی فهم لكآن وی بره ؾغؿغرههای قوي ؼرىؾ ؾق براب فهرم لركآن و

جعایل محه آن میپكؾالؾ ،ال شماه آذاق ایه ظىله میجىان به "المكآن مه الحفىریك المرىقوخ الری جعایرل الؽٙراب
الؿیىی" (; )<::اٌاقه کكؾ.

وی ؾق ایه اذك به قوي ٌىاوی های وىیه ،مرل لبانٌىاوی ،وٍاوه ٌىاوی و وراؼحاقگكایی قوی مریآوقؾ کره

هؿفً کٍف واؼحاق لباوی محه لكآن و جعایل ٌبک مؼىایی و ؾاللی آن اوث .ؾق ایه ظىله میجىان بره یکری ال
مهمجك یه آذاق اقکىن ،یؼىی کحاب ٦لٕایا فی ومؿ الؼمل الؿیىی )<:::( ٥اٌاقه کكؾ که آن قا میجرىان پایره و اوران
مؼكفثٌىاؼحی وظام اوؿیٍگاوی وی به ٌماق آوقؾ .اقکىن ؾق ایه کحراب بره چرالً هرای مؼكفرث ٌرىاؼحی میران

قوي ؼىؾ و مىاماوان وىث گكا میپكؾالؾ که ماوغ فهم پركوژۀ او ٌرؿه اورث .ال وظرك او ػارث ایره گىىرث ؾق

اقجباٖ ،مىاوغ مؼكفث ٌىاؼحی ٌمكؾه میٌرىؾ .البحره ؾق ایره اذرك ال مىرایای چرىن شهاویورالی ،جىرامط ،غركب
وحیمی و بىیاؾگكایی هم وؽه گفحه اوث.

ال مٙالؼ ایه آذاق میجىان ؾقیافث قوي ٌىاؼحی فهم محه به ویژه لكآن ؾغؿغ اِرای اقکرىن اورث .وی ؾق

قوي ٌىاوی ؼىؾ بك مىاقؾ ل یك جىش ویژه ؾاٌث که ایه امىق ال مباوی قويٌىاؼحی او به ٌماق میآیىؿ:
 -۱ومؿ پژوهً های وىحی یا بی قوٌی که به بكقوی و جعایل محىن ؾیىی میپكؾاؼحىؿ٧

 -۲ومؿ ػمحویث وىحی که ػمحویث آلاؾ و قها ویىث٧
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 -۳بالؼىاوی محه لكآن با بهكه گیكی ال ٌیىه های وىیه پژوهً.

وشه غال قويٌىاوی اقکىن ،قوي ٌىاوی مٙالؼات میان قٌحهای اوث ،بره ػبراقت ؾیگرك او برك شمرغ و

همگكایی قوي جأ کیؿ ؾاقؾ ،چىن بك هك پژوهٍگكی اللم اوث ٌیىۀ به کاقگیكی قويهرای مؽحارف پرژوهً و
چگىوگی پیىوؿ میان آنها قا بؿاوؿ جا به ایه وویاه قاه قا بكای کركت گكایی قوي همىاق ومایؿ .همگكایی وراركبك

شمغ و هماهىگی میان وه وٙط ال جعایل اوث :جعایل شامؼه ٌىاؼحی ،جعایل جاق یؽی و جعایل لبان ٌىاؼحی ...

( .اقکىن)45-44 :1997 ،

اقکىن با جىشه به ایه ورٙىض ال قويٌىاوری ،گفحمران قا ویرم برك اوران همریه مبراوی قوي ٌرىاؼحی جىِریف

میکىؿ ٧لفا گفحمان لكآوی ال وظك وی چىیه جىِیف میٌىؾ٦ :گفحمان لكآوی ال یک ورى گفحمران ؾیىری اورث و ال
یک وىی ؾیگك گفحمان وبىی ،لكآن با بحغث باٌکىه ؼىؾ ال مىٔىع های بىیاؾیه بٍكی مرل لوؿگی ،مكگ ،شهان
آؼكت ،وؽه میگىیؿ و ؾق ػیه ظا مباوی اؼحلی با ِبغ شهاوی و کیهاوی آن وشىؾ ؾاقؾ( .٥اقکىن 1998 ،الرف:
 .)91ال ایه قو اقکىن بك آن اوث که لكآن ،یکی ال محىن پك اهمیث کیهاوی به ٌماق میآیؿ( .اقکىن)107 :1986 ،
 .3ئژگَٓاْ گفتمان قزآوٓ اس دٔذگاٌ ارکًن

اقکىن گفحمان لكآوی قا با جىشه به قوٌی که اوحؽاب کكؾه اوث ؾاقای ویژگی های ل یك میؾاوؿ:

 .1-3يجٍ سبان ضىاختٓ گفتمان قزآوٓ

ال وظك او گفحمان لكآوی ال ظید ؾاؾههای واؼحی ،وعىی ،مؼىایی ،بحغی ،وبک ٌىاؼحی و ق یحم ویژۀ لكآن

با هك گفحماوی ؾق لبان ػكبی محفاوت اوث( .اقکىن )27 :1996 ،لكآن ال وظك اقکىن ٦ؾاقای یرک فٕرای لبراوی
بال و گٍىؾه و ؾاقای جؼؿؾ مؼراوی و گفحمران مصرالی و ومراؾیه و ؾق ػریه ظرا ؾاقای وراؼحی الهیراجی اورث٥.

(اقکىن 1998 ،الف)102 :

 .2-3يجٍ تارٔخٓ ي فزاتارٔخٓ گفتمان قزآوٓ

اقکىن بك آن اوث که گفحمان لكآن ،ظىاؾخ گفقای جاق یؽی قا با وصات بؽٍی آن شهاوی ،به هم پیىوؿ میلوؿ٧

یؼىی لمان ػاؾی فؼل بٍكی قا با لمان ابؿی پیىوؿ میؾهؿ و لوؿگی ایه شهاوی قا با لوؿگی ویژه ٧ؾق لركآن ِربغ
جاق یؽی ؾق آیات و وىقه هایی که به مىایل ویاوی اشحماػی و فكهىگی پیامبك

میپكؾالؾ ،آٌکاق اوث ،اما

لكآن وشه جاق یؽی آیات ،مرل اوامی مکانها ،اوم هرای ؼراَ ،قؼرؿاؾهای ٌؽّری قا ظرف مریکىرؿ جرا وشره

جاق یؽی به مؼىای مؼمى و مألى قا ال آن بمؾایؿ (اقکىن )72 :1996 ،ایه قویکكؾ ٧یؼىی فكا جراق یؽی برىؾن مرحه
لكآن ٧هكچىؿکه اقکىن به آن جّك یط وکكؾه اوث.
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 .3-3يجٍ معزفت ضىاختٓ گفتمان قزآوٓ

ال وظك مؼكفث ٌىاوی٦ ،گفحمان لكآن وظام مؼكفث ٌرىاؼحی بكگٍرىؾه برك اوىران و شهران اورث( .٥اقکرىن،

 1998ب)179 :

 .4ريشَاْ تحلٕل مته قزآن اس وظز ارکًن

اقکىن با جىشه به ویژگیهای گفحمان لكآوی که ؾق باال به آن اٌاقه قفث ؾق پی قويهایی اوث جا بحىان برا آن

به جعایل محه لكآن پكؾاؼث و ؾق وحیصه ال مؼاوی ژق آن آ گاهی یافث ٧لفا بركای ویرل بره ایره ممّرىؾ ال قوي

های ل یك بهكه میگیكؾ:

 .1-4ريش سبانضىاختٓ

ایه وکحه قوٌه اوث که لكآن لبل ال هك چیم یک محه میباٌؿ و فهم محه هم بایرؿ برك مبراوی لبانٌرىاؼحی

ِىقت گیكؾ و قال محه هم با به کاقگیكی والوکاقهای لباوی آٌکاق میگكؾؾ .لبان ؾقمحىن ؾیىی به ػىىان وماؾ و
وٍاوه به کاق میقوؾ و یافحه قاب ٙؾا و مؿلى و کٍف وٍاوه های محه و پیىوؿ ـهه و لبران ؾق مرحه ال مىرایل

لبانٌىاوی محه به ظىاب میآیىؿ .البحه اقکىن ال ایه وکحه غافل ویىث که ؾق ؾام جعمیل مباوی لبان ٌىاؼحی بك

محه لكآن ویفحؿ ،باکه با اػحكا به کاوحیهای ؼىاوً لبان ٌىاؼحی ؾق ؼّىَ کحاب ممؿوی چرىن لركآن برك
آن اوث که به هیچ مکح لبانٌىاؼحی وابىحه ویىث و آٌکاقا ارهاق میؾاقؾ "ؾق هك ظا ال همران آغرال بایرؿ

اػحم وماییم که ما جابغ هیچ مکح لبان ٌىاؼحی مٍؽّی ویىحیم( ".اقکىن.)112 :2005 ،

اقکىن ٔمه اػحم مىٔغ ؼىؾ وىبث به قوي لبان ٌىاؼحی ،قوي ؼىؾ ؾق ایه ظىله قا ویم جىٔیط میؾهرؿ.

ال وظك او کاقکكؾ قوي لبانٌىاؼحی ٦اکحٍا  ٥اوث .ؾق ایه باقه میگىیؿ ":جمام آنچه ؾق پی بیان آن هىحم ایه
اوث که ایه قوي جىها اقلي اکحٍافی یا فكٔیه والی ؾاقؾ و ؾق والغ هیچ مکحر لبانٌرىاؼحی قا برك ؾیگركی

جكشیط ومی ؾهم( ".همان.)121 ،

پكوً ایه اوث که چكا اقکىن ؼىاوً لبان ٌىاؼحی محه لكآن قا به ػىىان قوي او ؼىؾ بك میگمیىؿ؟ ػارث

ایه گمیىً آن اوث که ؼىاوً لبانٌىاؼحی افك هایی قا بكای ؼىاوٍگك میگٍایؿ که قويهای ؾیگك ایه کراقآیی
قا وؿاقوؿ هك چىؿ که اقکىن ؼىؾ اػحم کكؾه اوث کاقکكؾ ایه قوي اکحٍافی اوث ٧اما به وظك میآیؿ جىها ایه جىشیره

ال وظك او ؾق گمیىً ایه قوي و ؼىاوً کرافی وباٌرؿ ،باکره مرحه لركآن قا ؾاقای ویژگریهرای لبراوی لابرل بكقوری

میؾاوؿ ،ال شماه ایه که ال وظك اقکىن گفحمان لكآن "گفحماوی مؿون و مىىصم به ٌماق میقوؾ که مٙابك ٌكایٗ ػرام
گفحمان جىلیؿ ٌؿه اوث"( .همان .)114 ،به ػباقت ؾیگك"اوىصام و همگىی محه لركآن برك ٌربک واژگراوی یرا لبراوی

گىحكؾه و یا الگىی قوایی یا ومایٍی واظؿ ر غیك لابل جغییك ر محمكکم اوث( ".همان.)115 ،
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ال همیه قهگفق اقکىن به ایه وحیصه میقوؿ که "محه لكآوی به مراب ابرؿاع و آفرك یىً اورث و لایىرؿۀ محرىن

ؾقش ؾوم یا ؼىاوً هایی که ال ایه اذك کامل لاییؿه میٌىؾ"( .همان.)117 ،

البحه مكاؾ اقکىن ال محه ابؿاػی ٧یؼىی محه جأویىی و محه ؾقشه او  ،محىی اوث که جىان جىلیؿ و لایً محىن

ؾقشه ؾوم قا ؾاقؾ و به مراب ؼىاوً هایی بكآمؿه ال آن میباٌؿ جا ؾوباقه محىی جاله قا بىا کىؿ.
 .2-4ريش تارٔخٓ

ػحله و گكایً اقکىن به قوي جاق یؽی ؾق مٙالؼات لكآوی ؾق آذاق او آٌکاق اوث .اقکىن بك آن اوث که فهم

لكآن به مراب وظی و کحم ؼؿاووؿ با ظىاؾخ جاق یؽی گكه ؼىقؾه اوث و جعایل و جفىیكآن بؿون ؾق وظرك ؾاٌرحه
بافث جاق یؽی ظا کم بك آن چىؿان قه به ظمیمث ومی بكؾ .ؾق جفىیك و جعایل محىن لؿوی همیٍه با وه گاوه ای به
وام "وظی ،جاق یػ و ظمیمث "مىاشه هىحیم .بكهم کىٍی ایه وه بك هم مىش میٌىؾ جا پژوهٍگكان محه لكآوری
ؾق مٙالؼات ؼىؾ ایه وه ػىّك قا ؾق وظك ؾاٌحه باٌىؿ .اقکىن با ؾق وظك گكفحه قوي جاق یؽی یا ؼرىاوً جراق یؽی

محه لكآن ؾق بالؼىاوی لبان لكآن ،ؾق پی جمایم بؽٍی و جفکیرک ؾوگىوره اورحم اورث .اورحم ومراؾیه و اورحم
جاق یؽی( .اقکىن)10 :1981 ،

مكاؾ ال اوحم وماؾیه ،همان اوحم الگى یا اوحم واب اوث که ؾق لكآن و وىث لابل اػحمراؾ آمرؿه و مركاؾ ال

اوحم جاق یؽی ،آن اوث که ؾق کٍا کً ظىاؾخ و ؾقآمیؽحگی با ؾیؿگاه های محؼؿؾ ؾق ٘ى جاق یػ ٌرکل گكفحره

اوث .به وظك میقوؿ اقکىن با ایه جفکیک ؾق پی آن اوث جا بالؾوؾن غباق ایؿئىلىژ یک ال اوحم جاق یؽی به اوحم
الگى یا اوحم وماؾیه ؾوث یابؿ .وی ؾق همیه قاوحا ؾق جفکیک ؾاوٍی که جىوٗ اهل وىث و ٌریؼه جىلیرؿ ٌرؿه
اوث اٌاقه میومایؿ که چگىوه مىاوبات جاق یؽی ؾق جىلیؿ ؾاوً ایه ؾو وگركي مرفهبی جرأذیك گفاٌرحه اورث .ال
ً
وظك اقکىن" ؾوحاوقؾ ؾاوً اهل وىث به ؾلیل ایه که غالبا بك لؿقت جکیره لؾه بىؾورؿ معافظره کاقاوره جرك و والرغ

گكایاوه جك و ومؾیک به لؿقت ظا کم بىؾه اوث ،اما ؾق ممابلٌ ،یؼیان شم مؿت کىجاهی ،همیٍه جعث وحم و ؾوق
ال مىاوبات لؿقت بىؾه اوؿ و ؾق مىٔغ مؽالف لكاق ؾاٌحىؿ ،بىابكایه قوٌی که آنها پؿیؿ آوقؾهاوؿ ویژگریهرایی،

ماوىؿ مباقله ٘ابی و ؾق الایث بىؾن قا به همكاه ؾاٌحه اوث .ؾق ٔمه ٌیؼیان ؾیؿگاهی جكاژ یک به جاق یػ ؾاٌحىؿ
که ؾق آن لؿقت مٍكوػٍان غّ ٌؿه اوث( ".اقکىن)29-28 :1996 ،

ال وظك اقکىن ؼىاوً جاق یؽی ،یؼىی ؼىاوٍی بك مبىای رهرىق و بركول قؼرؿاؾ گفحمران ٧لرفا ال ؼرىاوً لبران

ٌىاؼحی به جعایل جاق یؽی و اوىانٌىاؼحی قوی میآوقؾ .بكقوی محه لكآن ال وظك او بایؿ به ؾو وگكي جاق یؽی و

اوىانٌىاؼحی ِىقت گیكؾ چىن محه لكآن ال وظك او بایىحه اوث ال وظك قوي به مراب یک پؿیؿه مكک شامؼره
ٌىاؼحی و لبان ٌىاؼحی مىقؾ وىصً و اقل یابی لكاق گیكؾ"( .اقکىن)252 :1998 ،
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اقکىن بك اهمیث بكقوی" جاقیػ لبان" و به ػباقجی لبان به مىمل یک امك جراقیؽی جأ کیرؿ ؾاقؾ ،چرىن لركآن ؾق ـات

ؼىؾ یک وظام مؼكفحی به ٌماق میقوؾ که ال لبان ٌکل گكفحه اوث " .لركآن لرامىن واژگراوی ویرژه یرا فٕرای واژگراوی
ؼاِی قا آفكیؿه اوث که ؾق کایث وظام فکكی یا مؼكفحی آن به کاق گكفحه ٌؿه اوث" (اقکىن.)129 :2013 ،

اقکىن با ٘كض پكوً مهمی ؾق باب ؼىاوً لبانٌىاؼحی محه لكآن میگىیؿ ":آیا لبان ػكبری لركن هفرؿهم

میحؾی همان لبان ػكبی ؾق لكن بیىحم یا بیىث و یکم اوث؟" (همان.)161 ،

او ؾق پاوػ به ایه پكوً میگىیؿ" ومیجىان به مؼىای جاق یؽی کامل ػباقات لباوی لكآن ؾورث یافرث ،چرىن

آن لامىن واژگاوی فكاگیك لبان کهه ػكبی ؾق ؾوحكن ویىث( " .اقکىن.)16 :2005 ،

با جىشه به ایه وگكي اوث که اقکىن اػحماؾ ؾاقؾ مؼىا ؾق لكآن بیًجك ال ٘ك یك مصال ،مرا  ،ظکمث و قمرم

بیان میٌىؾ جا اوحؿال مىٙمی( " .اقکىن ،بی جا.)283 :

به همیه شهث مؼاوی مىشىؾ ؾق لكآن بال هىحىؿ و لكآن هم به مراب یرک مرحه برال جامری مریٌرىؾ و قو برك

همگان گٍىؾه اوث .چىان که میگىیؿ ":لكآن جىاوایی و ٌایىحگی آن قا ؾاقؾ که قویکكؾ های اػحماؾی محىىػی
قا با جىشه به جىىع ٌكایٗ جاق یؽی که ؾق آن به پؿیؿ میآیؿ به وشىؾ آوقؾ"( .اقکىن.)241 :1996 ،

ال وظك اقکىن ایه ظالث واٌی ال ظٕىق ػىّك مصال میباٌؿ که ؼىؾ ومایراوگك یکری ال وره ورٙىض ظكکرث

اؾبی ؾق محه لكآن ٧یؼىی "وٙط مصالی ،وٙط قوایی و وٙط وبک ٌىاؼحی اوث( " .اقکىن.)34 :1998 ،

او ال همیه قهگفق بك آن اوث که لكآن ال ظید واؼث ،واؼث اوٙىقهای ؾاقؾ و گفحمان لكآن بك واؼث

اوٙىقهای بىا ٌؿه اوث .البحه اقکىن باوق ؾاقؾ که لكآن ؾاقای گفحمانهای ل یك هم میباٌؿ:
ـ گفحمان واؼحگكا٧
ـ گفحمان قوایی٧

ـ گفحمان جٍك یؼی٧

ـ گفحمان ظکمث٧

ـ گفحمان جىبیط و جىمیه٧
ـ گفحمان مىاوکی.

اما جمام ایه گفحمان ها ؾق آن واظؿ ؾق مرحه لركآن فؼرا هىرحىؿ( .اقکرىن .)114 :1996 ،اقکرىن برك گفحمران

واؼث اوٙىقهای جأ کیؿ میومایؿ و آن قا ویژگی جمایم بؽً میان آن و ؾیگك گفحمان هاؾق جمام گىوه های اؾبری

ؾق شهان به ٌماق میآوقؾ( .همان .)239 ،وکح مهم ؾق اوؿیٍه اقکىن ؾق باب گفحمان اورٙىقهای ایره اورث کره
وی اوٙىقه قا به ؾاوحان اقشاع میؾهؿ ولی وه ایه ؾاوحان های ؼكافی و ؾوق ال ظمیمث (همان .)114 ،و ؾق شای

ؾیگك واؼث اوٙىقهای قا به مصالی بىؾن و قممی بىؾن آن میؾاوؿ که ٦بك امك مٙاك و چىرؿ مؼىرایی قو گٍرىؾه
اوث( ٥.اقکىن 1998 ،الف.)167 :
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اقکىن ؾق ؼىاوً ػام گكایاوه به اوؿیٍ اوحمی بك آن اوث که لكآن پؿیؿه ای جاق یؽی اوث .یؼىی "اوحم ؾق

جاق یػ ظٕىق ؾاقؾ وه بیكون ال آن"( .همان .)61 ،به ػباقجی وی با ایه وؽه ؾق پی اوکراق شهران ٌرمىلی اوؿیٍر

اوحمی و فكالماوی و مکاوی بىؾن آن اوث .اقکىن ؾق ایه لمیىه محأذك ال قويهای ػامی ؾق فاىف مؿقن اوث و
همان قوي ومؿ فمه الاغه ای و جاق یؽی بك جىقات و اوصیل قا ؾق بكقوی محه لكآن اػما میومایؿ و فكاجرك ال ایره

بك آن اوث٦ ،جمام مؤلفه های ؾیىی ،مرل باوق به ؼؿاووؿ ،وبىت و امك ممؿن ،ذرىاب و پراؾاي و مىاورک بایرؿ ؾق

بىج بكقوی و ومؿ جاق یؽی لكاق گیكوؿ( .٥اقکىن)104 :2002 ،
 .5ارکًن ي ساس ي کار فُم قزآن

اقکىن ٔمه ومؿ وال و کاقهای فهم مؼىای محه لكآن جىوٗ مفىكان کحویک ؾق شهان اوحم بكؼی ال قويها

و وال کاقهای مىشىؾ جىوٗ ؼاوقٌىاوان قا ویم ومؿ میکىؿ .ال وظرك وی ٦قوي ؼاوقٌىاوران ؾق فهرم و جعایرل مرحه

لكآن ؾق واؾیؿه گكفحه شىبههای الهیاجی ،لؿوی ،قواوٍىاؼحی و ایؿئىلىژ یک وظی اوث( ٥اقکىن)42 :2005 ،

ال وظك او محه لكآن ؾاقای الیه های مؼىایی اوث ٧لفا قویکكؾ های واؼث گكایاوه معٓ و یا جفىیكهایی که

بك شىب جک مؼىایی محه لكآن جأ کیؿ میکىىؿ قویکكؾهای واؾقوث و بی قوظی هىحىؿ .به همریه شهرث اقکرىن
ؾق مىئا وال و کاقهای فهم لكآن بك ؾاوً هایی شؿیؿ ،مرل ػاىم اوىاوی ،لبان ٌىاوی و جاق یػ جمكکم ؾاقؾ .البحه
ً
اقکىن ؾق میان ایه قوي ها ؾوث به گمیىً میلوؿ و به بكجكی و اولىیث آنها اٌاقه ؾاقؾ .مررح قویکركؾ وٍراوه
ٌىاؼحی ال وظك او ال اولىیث بكؼىقؾاق میباٌؿ و ایه به آن شهث اوث که ؾق قویکكؾ وٍراوه ٌرىاؼحی مریجرىان
جمام وٙىض لباوی محه قا که ؾق ٌکلگیكی مؼىا اذكگفاق اوث ،مىقؾ بكقوی و جعایل لكاق ؾاؾ.

اقکىن ایه قوي قا ؾق کحاب "المكآن مه الحفىیك المىقوخ الی الؽٙاب الؿیىی" بك ورىقههای ظمرؿ ،جىبره و

کهف جٙبیك ؾاؾ و به وحایصی لابل محظظه ؾوث یافث ،به ػىىان ومىوه ؾق ؼىاوً ورىقۀ فاجعره بره وحرایصی مهرم

ؾوث یافحه اوث .وی ؾق ایه ؼىاوً به قویکكؾ لبانٌىاؼحی ،وٍاوه ٌىاؼحی و مؼىاٌىاؼحی قوی آوقؾه اوث .او
ؼىؾ ایه قویکكؾ و ؼىاوً قا پكوجىکل لبان ٌىاؼحی ر ومؿی میوامرؿ و آن قا ؾق بكابرك پكوجىکرل ؼرىاوً آییىری ر

مىاوکی لكاق میؾهؿ( " .همان.)123 ،

هؿ اقکىن ال ؼىاوً لبانٌىاؼحی ،جبییه اقلي های لبان ٌىاؼحی معٓ محه و مكاؾ وی ال "ومؿی" بیران

ایه مٙا اوث که هك آن چه او میگىیؿ جىها یک کاق اکحٍافی اوث( .همان)121 ،

اقکىن ؾق بكقوی لبان ٌىاؼحی ،مؤلفه های لباوی وىقه قا چىیه بكمیٌماقؾ :ظكو  ،واژگران ،افؼرا  ،اورما،

واؼث ِكفی و وعىی آن و مؤلفه های لابل بكقوی ،مرل اؾوات جّك یف و جىکیكِ ،فاتٔ ،مایك ،وظرام فؼاری،

وظام اومی ،واؼث های وعىی ،وظم و ق یحم (همان.)123 ،

اقکىن په ال جعایل ٔمایك و افؼا ؾق وىقۀ ظمؿ و واژگان اواوی یا اِای ؾق ایه وىقه ،یؼىری الاره ،ظمرؿ،

قبِ ،كاٖ ،ظىله مؼىایی ایه واژگان قا ؾق ؾو مكظاه بكقوی میکىؿ:
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 -۱اقجباٖ ایه واژگان با واؼث های ق یٍه ٌىاؼحی لامىن ػكبی ٧یؼىی واژگان لبان ػكبی٧

 -۲اقل یابی جعىالت مؼىایی آنها ؾق ؾقون وظام واژگاوی به کاق گكفحه ٌؿه ال شاو واژگان لكآوی( .همان)131 ،

اما وحیصهای که اقکىن ال ایه جعایل مؼىایی میگیكؾ ،ایه اوث که میان لركآن و ؾیگرك محرىن قایرس ػكبری آن

قولگاق هم جفاوت وشىؾ ؾاقؾ و هم همگىی ٧یؼىی واژگاوی یافث میٌىوؿ که ؾق ظصال قایس بىؾه و لكآن آنها قا به

کاق گكفحه ولی مؼىایی جاله به ایه واژگان ؾاؾه اوث که با وگكي ؾیىی جىاو و والگاقی ؾاقؾ (همان)

اقکىن ؾق پایان ؼىاوً لبان ٌىاؼحی ال وىقۀ ظمؿ به ایه وحیصه میقوؿ که ایه وىقه ؾاقای ق یحم ،وظم ،اوز و

فكوؾ ،آوا و جكاکم ؾق بیان اوث و بك ایه وکحه جأ کیؿ ؾاقؾ که اؾبیات وكٌاقی ؾق لبان ػكبی به ویژه ؾق ؾو ظىلۀ

وظم و ق یحم ؾق آن هىث و ؼىاوً وىحی ؾق ایه باب قا اهمیث میؾهؿ که ؾق ؾاوً جصىیؿ بك آن جکیه مریٌرؿه

اوث .اقکىن میگىیؿ ؾق ایه محه کىجاه ما با ؾو لافی (ایم) و لافی (ایه) وك و کاق ؾاق یم.
لافی (ایم) ؾق :بىم الاه الكظمه الكظیم ،اهؿوا الّكاٖ المىحمیم

لافی (ایه) ؾق:العمؿلاه قب الؼالمیه ،مالک یىم الؿیه ،ایا ک وؼبؿ و ایا ک وىحؼیه ،غیك المغٕرىب ػاریهم

وال الٕالیه.

وی ال غابه بكؼی ظكو ؾق ایه وىقه اٌاقه ؾاقؾ:

میم 15 :باق
الم 12 :باق

ػیه 5 :باق

ها 5 :باق

ؾق پایان ال ایه ؾاؾه ها وحیصه میگیكؾ که "ما میؾاویم که جفىیك وىحی به هك یک ال ایه واظرؿ هرای آوایری و

جکكاقها اقلي وماؾیه میؾهؿ ٧لفا جعایل وظمی و ق یحمیک ایه وٍاوه ها یا واژگان بایىحه اوث با بكقوی ومراؾیه

باٌؿ( ٥.همان)134 ،

 .6وقذ پزيژِ ارکًن

ؼاوحگاه های مؼكفث ٌىاؼحی اقکىن بىیاق اوث به ػباقجی او ال مىابغ محؼرؿؾ مؼكفحری چرىن لبرانٌىاوری،

قویکكؾهای جاق یؽی .اوىان ٌىاوی و فاىفی بهكه بكؾه اوث .هم ایه آبٍرؽىقهای مؼكفحری ؾق وظرام فکركی او

ظٕىق ؾاقوؿ.

به همیه شهث مٍکل ایه وظامهای چىؿگاو مؼكفحی آن اوث کره همگری ؾاقای قوي ،قویکركؾ ،اهرؿا و

وحایس ویژۀ ؼىؾ هىحىؿ .ال ایه قو ممکه اوث که ایهها ؾق امىقی با هم ؾق جىالٓ بیفحىؿ .او ؼىؾ ؾق آذراقي بره

مىقؼان جىِیه میکىؿ که ؾق ؾام ایه جىالٓ و پك یٍاوی ویافحىؿ ،جىالٕی که ؼىؾ ؾچاق آن ٌرؿه اورث .ؾق شرایی
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جفکك میؾهؿ که مىقغ وبایؿ ابماق فمه الاغه ای ،لبان ٌىاؼحی ،قوان ٌىاؼحی شامؼه ٌىاؼحی ،مؼىاٌرىاؼحی ،وٍراوه
ٌىاؼحی و اوىان ٌىاؼحی قا با هم اؾغام ومایؿ( .اقکىن)333 :2002 ،

اما ػصی اوث که اقکىن آن ومؿی قا که بك قويٌىاوی ؼاوقٌىاوان ؾق بكقوی اوحم و اوؿیٍ اوحمی قوا

میؾاوؿ ،بك ؼىؾ او ویم واقؾ اوث .ؾق شایی مریگىیرؿ" مٍرکل ؼاوقٌىاوران آن اورث کره برا پریً فركْ هرای
فاىفی ،الهیاجی و ایؿئىلىژ یک ویژۀ ؼىؾ ؾقباقۀ اوحم وؽه میگىیىؿ( ".اقکىن)37 :1996 ،

گاه اقکىن ال قويها چىان وؽه میگىیؿ که گىیی ال ؾاوًهای یمیىی هىحىؿ و یا قوي های ؾقوث و بؿون

اٌکا به ٌماق میقووؿ و ولحی ال مٙالؼات لبان ٌىاؼحی مؼاِك وؽه میگىیؿ گىیی ال ؾوحاوقؾهای غیك لابرل

جكؾیؿ بٍكی میباٌىؿ( .اقکىن 1996 ،الف)34 :
 .1-6جأگاٌ دٔه يحٓ در پزيژِ ارکًن

اقکىن هىگامی که ال ؾیه وؽه میگىیؿ آن قا امكی جاق یؽی میؾاوؿ ٧یؼىی ؾق ؾقون جاق یػ ٌکل گكفحه اوث

وه ؼاقز ال آن( .اقکىن )171 :1995 ،و ولحی ال وظی وؽه میگىیؿ آن قا به مؼاوی ل یك بكمی گیكؾ:
 -۱وظی قؼؿاؾ مؼىای شؿیؿی ؾق فٕای ؾقووی اوىان اوث٧

 -۲مؼىایی گٍایىؿۀ امکاوات بی وهایث اوث (اقکىن 1998 ،الف٧)79 :

 -۳پؿیؿهای ؼاقق الؼاؾه و ؼاقز ال چاقچىب اقاؾه ما اوث (اقکىن ،بی جا٧)239 :

 -۴وظی ال کاقکكؾ پیامبكی شؿا و کحمی جصىیمی ویىث که ال آومان وال ٌؿه باٌؿ جا آؾمیان قا وا ؾاقؾ جا

مىاوکی قا جکكاق ومایىؿ .وظی مؼىایی قا به هىحی پیٍرىهاؾ مریکىرؿ کره لابرل برالوگكی و جأویرل پرفیك ؾق ؾقون

پیماوی میباٌؿ که میان آلاؾی آؾمی و ؼؿاووؿ بىحه ٌؿه اوث (اقکىن٧)85 :2005 ،

 -۵میان لبان و وظی پیىوؿی بكلكاق اوث که با هك باق رهىق ،لبان جالهای قا ؾق ما به رهىق میقواوؿ (اقکىن،

٧)79 :2005

 -۶مفهىم جىمیل ؾق قابٙه باوظی ،مصال مكکمی و اِای محه ممؿن اوث( .اقکىن)74 :1991 ،
ً
ایه وگكي به وظی و ؾیگك وؽىاوی که اقکىن ؾق مىقؾ وظی ؾاقؾ مؼمرىال برك آمرؿه ال همران ؼارٗ قوٌری و

قویکرركؾی برره مىررئا اوؿیٍر ؾیىرری اوررث .ولحری ال وظ ری برره ػىرىان قؼررؿاؾی ؾق فٕررای ؾقووری آؾمری ٧یؼىری

پیامبك

وؽه میگىیؿ فكامىي میکىؿ که ؾق مٙالؼات لبان ٌىاؼحی یک اقجباٖ کحمی ؾاقای چهاق مؤلفره

اوث :فكوحىؿه ،گیكوؿه ،کاوا اقجبا٘ی و پیام .چگىوه ممکه اوث ؾق باقۀ وظی ایه گىوه وؽه گفث؟ ٧یؼىی جىها

اقجباٖ کحمی میان ؼؿا و ؾقون پیامبك باٌؿ؟ اقکىن ػحوه بك ایه که به مفاهیم اواوی ؾق اوؿیٍ اوحمی گكایً

وٍان میؾهؿ و آنها قا با قوي ؼىؾ جعایل میکىؿ و به وحایس مىقؾ وظك ؼىؾ میقوؿ ،به ومؿ اوؿیٍ اوحمی ٌکل
گكفحه ؾق جاق یػ اوؿیٍ اوحمی هم میپكؾالؾ.
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 .2-6واب ساسْ اوذٔطّ دٔىٓ ي وقذ اجتُاد سىتٓ

ال ؾغؿغههای مهم او واب والی اوؿیٍ اوحمی اوث ٧لفا به ومؿ اشحهاؾ وىحی میپكؾالؾ و بك آن اورث ایره

اشحهاؾ بك مؤلفه های مؼكفث ٌىاؼحی کهه جکیه ؾاقؾ و ؾاقای ویژگی های ل یك اوث:
 -۱ؼاٗ میان امك اوٙىقه ای و جاق یؽی٧

 -۲جمؿیه ؾگماجیک اقلي های اؼحلی و ؾیىی٧

 -۳جمكکم بك لؿویث مؼىایی که ال شاو ؼؿاووؿ آمؿه اوث (اقکىن 1998 ،ب.)80 :

اقکىن ؾق ایه وؽىان میان آنچه که اوؿیٍ اوحمی بكآمؿه ال کحاب و وىث ؾقوث اوث و میران آنچره کره

ؾق والؼیث شىامغ اوحمی رهىق و بكول پیؿا کكؾه ،ؼاٗ میومایؿ .ال ایه قو ،قوٌه ویىث که ال امرك اورٙىقه ای
چه چیمی قا مكاؾ میکىؿ و مىظىق وی ال ؼاٗ امك اوٙىقهای با امك جاق یؽی چیىث؟ چكا جأ کیرؿ برك اقليهرای

اؼحلی و ؾیىی به مؼىای گكفحاق ٌؿن ؾق ؾگماجیىم اوث؟ اقکىن ؼىؾ بك ایه باوق اورث کره وظری امركی لؿوری

اوث ولی جمكکم بك لؿویث مؼىای وظیاوی قا بكومیجابؿ.
 .3-6اَذاف پزيژِ ارکًن

په ال ایه مٙال بایىحه اوث به اهؿا اقکىن ؾق پكوژه ای که ؾاقؾ ،اٌاقه کىیم جا قوٌه ٌىؾ آیا با قوي ها

و قویکكؾهای وی جٙابك ؾاقؾ .اهؿا او قا میجىان چىیه بكٌمكؾ:
 -۱پاالیً اوؿیٍ اوحمی ال قویکكؾ ایؿئىلىژ یک٧

٘ -۲كض چالً های جاق یؽی ،اؾبی ،اشحماػی و لبان ٌىاؼحی٧

 -۳قهایی ال ؾگماجیىم وظام فکكی کحویک مىاماوان٧

 -۴کاهً ؼٍىوث وقلی ؾق شىامغ اوحمی و غیك اوحمی٧
 -۵کٍف ظمیمث ؾق گفٌحه و ظا ٧
 -۶جأ کیؿ بك گكایً اوىان گكایاوه٧

 -۷جبییه ویژگی های لبان ٌىاؼحی گفحمان وبىی.

با هم جحٌی که اقکىن ؾق قاوحای واب والی اوؿیٍ اوحمی و قویکكؾ به قوي ٌىاوی ویژۀ ؼىؾ ؾق لركآن

پكوهی مؼاِرك میومایرؿ و ؾق ایره مىریك برا بهكهگیركی ال مٙالؼرات ورىیه ػارىم اوىراوی همچرىن لبانٌىاوری،
مؼىاٌىاوی ،وٍاوهٌىاوی ،اوىانٌىاوی ،جراقیؽیگكی بره جصؿیرؿ وظرك ؾق میركاخ ورىحی و کهره ػارىم و اوؿیٍر

اوحمی میپكؾالؾ ،اما چىن ؼاوحگاهها ی چىؿگاو مؼكفحی اقکىن با قوي ،قویکكؾ و اهؿا و وحایس ؼاَ بىیاق
اوث ،به جىالٕی گكفحاق میآیؿ که ؾق آذاق ؼىؾ مىقؼان قا ال ؾقافحاؾن ؾق آن بكظفق میؾاقؾ .او با وشىؾ کامیرابی
ؾق شمغ میان ایه ؾو وگكي ،به واو ٙؼاٗ قوٌری وحىاوىرحه اورث ال مىظىمر فکركیاي وراؼحاقی مىىرصم و

هماهىگ اقایه ومایؿ.
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وتٕجٍ گٕزْ

 .1اقکىن می کىٌؿ جا با جکیه بك قوي ٌىاوی ؼىؾ میران قوي هرا و مٙالؼرات مىشرىؾ شهران مرؿقن ؾق فهرم

قوٌمىؿ لكآن و قوي الهیاجی پیىوؿ بكلكاق ومایؿ٧

 .2او ؾق ایه مىیك ال قوي ها و پژوهً های وىیه لبان ٌىاوی ،وٍاوه ٌىاوی و مؼىاٌىاوی و جاقیؽمىؿی و

واؼحاقگكایی و اوٙىقه ٌىاوی بهكه میگیكؾ٧

 .3ال مٙالؼ مصمىػ آذاق اقکىن میجىان ؾقیافث که قوي ٌىاوی فهم محه به ویرژه لركآن ؾغؿغر اِرای و

بىیاؾی او به ٌماق میآیؿ٧

 .4ومؿ پژوهً های وىحی و پكؾاؼحه به بكقوی و جعایل محرىن ؾیىری برا فمرؿان قوي مىاور کاقآمرؿ ،ومرؿ

ػمحویث وىحی و آلاؾ و قها وبىؾن آن ،بالؼىاوی محه لركآن برا بهركه گیركی ال ٌریىه هرای مرؿقن ال مبراوی قوي
ٌىاوی او ٌمكؾه میٌىوؿ٧

 .5گفحمان لكآن الؾیؿگاه اقکىن باجىشه به قوٌی که گمیىً ومىؾه ؾق وظك گكفحه کراقبكؾ و کاقبىرث آن ؾق

مىظىم فکكی و ٌیىۀ پژوهٍی او ؾاقای ویژگی هرا و وٍراوه هرای لیرك اورث :الرف -وشره ٌرىاؼحی ٧ب -وشره
جاقیؽی و فكاجاقیؽی گفحمان لكآن ٧ز -وشه مؼكفث ٌىاوی لكآن٧

 .6محه لكآن الوظك او بایىحه اوث ال ظید قوٌی به مراب یک پؿیؿۀ مكک شامؼه ٌىاؼحی و لبان ٌىاؼحی

ؾق مؼكْ وىصً و اقلیابی لكاق گیكؾ٧
ً
 .7وگكي اقکىن به وظی و ؾیگك وؽىاوی که ؾق ایه باقه ؾاقؾ مؼمىال بكآمؿه ال همان ؼاٗ قوٌی و قویکكؾ

به مىئا اوؿیٍ ؾیىی اوث .او بك ایه باوق اوث کره وظری امركی لؿوری اورث ولری جمكکرم برك لؿوریث مؼىرای
وظیاوی قا بكومیجابؿ٧

 .8ؾقباقۀ اوٙىقه قوٌه ویىث که ال آن چه چیمی قا لّؿ میکىؿ و مىظىق وی ال ؼاٗ امك اوٙىقهای با امك

جاقیؽی چیىث و چكا جأ کیؿ بك اقليهای اؼحلی و ؾیىی گكفحاق ٌؿن ؾق ؾام ؾگماجیىم اوث٧

 .9اقکىن جحي میکىؿ جا با اوحفاؾه ال ؾاوً شؿیؿ ؾق مغكب لمیه به جبییه و جعایل گفحمان لكآوی و به ٘ىق

ػام جك گفحمان اوحمی بپكؾالؾ .هكچىؿ ؾق ایه کىًٌ گاه کامیاب اوث ولی گراهی بره واور ٙؼارٗ قوٌری کره

ؾچاق آن ٌؿه ،وحىاوىحه اوث ال مىظىم فکكی اي واؼحاق و وظامی مىىصم اقایه ومایؿ.
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