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 معاصز پژيَان قزآن ضىاسٓ ريش

 ( محمذ ارکًن :مًردْ ّمطالع) 
 1سٕذ حسٕه سٕذْ

 چکٕذٌ
و  اِرحض ؾغؿغر  نقوٌرىفکكان مىراما ؾیگرك وان به مؼاِك پژوه لكآن و الصمایكی قوٌىفکك اقکىن معمؿ

ایره . آیؿ ٌماق میبه  یلكآو و ؾیىی مفاهیم فهم قوي ها شما  ایه ؾغؿغه ال. اوث ؾاٌحهقا  ؾیىی مفاهیماوحىباٖ 
گكؾؾ وپه با اذكپفیكی ال مٙالؼات  قویکكؾ وؽىث با جصؿیؿ وظك و بالؼىاوی میكاخ کهه ؾق ایه گىحكه آغال می

های جصؿؾگكایاوره و  اومحب فکكی و اِحظات واؼحاقی ؾق بكؾاٌرثبه پژوهی  لكآن وىیه ػاىم اوىاوی مكجبٗ با
 ؼرىؾ های بكقوری ؾق اقکىناوصامؿ.  ی میلكآو فهم جفىیك و ػاىمگكایً به ؾوحاوقؾهای مؿقویحه و ؾؼالث آن ؾق 

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

کیؿوکحه  ایهبك  پژوهً. ؾوحاوقؾ مهم ی بكقوی ومایؿلكآو مٙالؼات  قوي میران جراکىرؿ  جرحي می کهوقلؾ  می جأ
. هكچىرؿ ایره کىٌرً ؾق بكلركاق ومایرؿ پیىوؿ الهیاجی قوٌه و لكآن قوٌمىؿ فهم ؾق شؿیؿ ؾویای ؾق مىشىؾ های

 گكؾؾ.  فكشام به اقای  واؼحاقی مىىصم ؾق ایه قاوحا کامیاب ومی
 . ؼىاوً، ٌىاوی قويمؼاِك، ، پژوهی لكآن ،اقکىن: کلٕذْ ياژگان
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 مقذمٍ

 ؾق مٙالؼرات ایره. اورؿ پكؾاؼحره لكآن گفحمان به- مىامان غیك چه و مىامان چه -پژوهان لكآن شؿیؿ ؾوقان ؾق
 بره جىشره برا لركآن مرحه بكقوی قوي که اوث ٘بیؼی. اوث بىؾه قوي و ؼىاوً، جعایل، جفىیك مؽحاف های ظىله
 جفراوت برك بىرا پژوهٍرگكان ایره ؾیرؿ  لاویر. باٌرؿ محفراوت پژوهٍرگكان ایره مؼكفحری و فكهىگری هرای لمیىه په

 کره مؼاِرك پژوهان لكآن میان ؾق. بىؾ ؼىاهؿ محىىع ویم آوان ؾقیافث و قوي وحیصه ؾق و محؼؿؾ گفحه پیً های لمیىه
 ال جرىان می، اوؿ پكؾاؼحه لكآن محه به ٌىاوی مؼىا و ٌىاوی وٍاوه، ٌىاوی لبان مرل ،شؿیؿ های قوي ال گیكی بهكه با

 لركآن مرحه بكقوری بره آن ال پرفیكیاذك  و قولگراقي غالر  پراقاؾایم و گفحمران بره جىشه با ویم اقکىن. کكؾ یاؾ اقکىن
 و گفحمران جعایرل هرم و اوىراوی ػارىم هرای پژوهً و ٌىاؼحی شامؼه مباوی بك هم وی بكقوی قوي های. پكؾالؾ می

 پژوهران لركآن میران ؾق باق وؽىحیه بكای اقکىن گفث بحىان ٌایؿ. اوث اوحىاق بىؾه واؼحاقگكایی پىا و واؼحاقگكایی
حه میانهای  پژوهً شىه ال مٙالؼاجی چىیه اوصام به  . اوث پكؾاؼحه لكآن محهؾقباقۀ  وىیه قویکكؾ با ای ٌق

 ادبٕات وظزْ پژيَص. 1

 . پٕطٕىّ پژيَص1-1

اقکىن ؾق مماله به کحاب ها و مماالجی هم کره بره گىوره ای برا شىرحاق ظأرك  ۀمؼكفی و بكقوی ٌؿافمون بك آذاق 
 .ٌىؾ می به جكجی  اٌاقه، گكؾوؿ می مكجبٗ

(، 2008) معمرؿ ػابرؿ الصرابكی، فهم المكآن الکكیم: الحفىریك الىأرط ظىر  جكجیر  الىرمو  کتاب ها: -الف
المصرال فری  ةفری لٕری ةؾقاور، االجصاه الؼماری فری جفىریك(، 2004، )یمعمؿ ػابؿ الصابك، مؿؼل الی المكآن الکكیم

، المكآن ػىؿ معی الؿیه بره ػكبری جأویلفی  ةؾقاو، حأویلال فاىفة(، 1998) وّك ظامؿ ابىلیؿ، ةالمكآن ػىؿ المؼحمل
 ظىره ظىفری، مه الىمل الی الؼمل(، 1996) وّك ظامؿ ابىلیؿ، جصاه الؼمای فی جفىیكاإل(، 1998) وّك ظامؿ ابىلیؿ

 .(2002) ظىه ظىفی، مىلفىا فی الحكاخ المؿیم، الحكاخ والحصؿیؿ(، 2013)
فّراىامه ، ػای قفیغ فحض و مصیرؿ مىهراشی، اوحم ٌىاوی کاقبكؾی معمؿ اقکىن -1 ارکون: مقاالت دربارۀ -ب

وىیىرىؿه ، اقکرىناوحم و وکىالقیىم ؾق اوؿیٍره معمرؿ  -2، 70-51ُِ ، 24ٌماقۀ ، 1397پاییم، قهیافث جاقیؽی
وگراهی بره  -4، 25-15 ِرُ، 28ٌرماقۀ  ،1398لمىرحان ، جاقیؽىامه ؼرىاقلمی، ػای مىهاشی  جكشم، لواوی بغىقه

 (CSI، جكویصری، ػامری) 66ٌرماقۀ ، 1390پراییم، فّاىامه مٙالؼات ؼاوقمیاوره، مكجٕی بعكاوی، آقای معمؿ اقکىن
، وىیىرىؿگان و مركجبٗ برا مىٔرىع پرژوهً اورث ؾیگركؾق اؾامه به بكقوری اشمرالی ممراالجی کره ال  77-87 ُِ

 .  ٌىؾ می پكؾاؼحه
حاق کىجاه  ، 158، کحاب ماه ؾیره، آـق، ٌرماقۀ 1389ظىه اوّاقی لمی )٥ اقکىن ؾق لیان با شابكی واقکىن٦وٌى

 ( اذكگفاقی اقکىن ظحی ؾق شهان ػكب بىیاق کم جك ال ابىلیؿ بىؾ که بیً جك ال او ال ػمرك مٙالؼراجی ؾق66-67َ
حه هایً ؾق غكب البحه به ؾالیل محؼرؿؾ افمون جرك معرل ػىایرث لركاق گكفرث و  ظىلۀ محىن کهه بكؼىقؾاق بىؾ و وٌى
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جك ال اقکىن یافث. بك پای  مٙالؼ  وىیىىؿگان ػكب به ویژه مغكب ػكبی، ممایىه ای اوحمراؾی میران  ٘بؼًا ٌهكجی بیً
وؿیٍمىؿ به ممىله های وکىالقیىم و مىاوبات میان ورىث ؾو پكوژۀ اقکىن و شابكی به فكشام قویؿه اوث. ایه ؾو ا

ؾاؾوؿ، اما قویکكؾها و وحایس بعد ها البحه محفاوت بىؾ. ؾق ایره میران شرابكی  و جصؿؾ و اوحم و غكب جىشه وٍان می
گكچره بره ممایىر   رؿ جکیره ؾاٌرث ؾق ظرالی کره اقکرىن ا به وىػی وىوالی فکك ػكبی/ اوحمی بك پای  جصكبه ایه ٌق

ؿ و جصكب  هكیک ال ایه ؾو و پیامؿهای جفکك ایه ؾو ؾاوٍمىؿ بكشىح  مىامان ػىایث وٍان میغمال ؾاؾ  ی و ابه ٌق
جك ؾق مؿ  فاىفه مىکىیه و ػامكی و جىظیؿی جبارىق ؾاٌرث و بره برالؼىاوی جصكبر  اوىران  ولی بكای او فاىفه بیً

و شماػات اوحمی هم ٘بؼرًا اوحمراؾی برىؾ و ال گكایی وؿۀ چهاقم ؾػىت کكؾ. قویکكؾ اقکىن وىبث به اوحم گكایی 
ایه شهث ویم جرا اورؿاله ای برا شرابكی محفراوت برىؾ. شرابكی ال قویکركؾی واویىوالیىرحی و ال ؼاورحگاهی چر  و 

 وىویالیىحی بكؼىقؾاق بىؾ٧ ؾق ظالی که اقکىن پایگاهی لیبكالی ؾاٌث.
مىام ٘اهكی کرل کٍرىوؿی و ، ٥مٙالؼات ؾیىیی وّك ظامؿ ابىلیؿ ؾق ؼىاوً جأویابكقوی قویکكؾ ٦ ممال  ـ

، 3، ٌرماقۀ 1395بهراق و جابىرحان  ،ؾو فّاىامه جؽّّی مٙالؼات اوؿیٍره مؼاِرك مىراماوان، یعیی بىـقی وژاؾ
ی ابىلیؿ ؾق ؼىاوً محىن ؾیىی به لباوٍىاوی و جأویاوىیىىؿگان ؾق ایه شىحاق ٔمه بكقوی قوي ، 81-92ُِ 

 . یژگی گفحاقی آن پكؾاؼحه اوؿو مهم جكیه و  لكآن ؼامث  مىئا
، ظىره لقوىٌره فكاهراوی، ٥کركیم لركآن بكقوی و ومؿ مباوی وّك ظامؿ ابىلیؿ ؾق اذبات جاقیػ مىؿی٦ ممال  ـ

(، 25، ٌرماقۀ او ، )پیراپی 1398پراییم و لمىرحان  ،٥و ظرؿید لكآن مٙالؼات٦ ؾو فّاىامه ػامی، ظىیه ِفكه
کیؿی باجأویاایه وىٌحاق مباظد  1-22ُِ  لمراوی ؼراَ و   کركیم و ورمو  آن ؾق بكهر لركآن بك جاقیػ مىؿی جأ

 . مبحىی بك وظام فكهىگی و لبان مكؾم آن لمان قا بكقوی کكؾه اوث
، ظىرىؼای مٙیؼری، ٥و ومؿ آن بك اوان ؾیرؿگاه ػحمره ٘با٘برایی جأویلبكقوی وظك ظامؿ ابىلیؿ ؾق ٦ ممال  ـ

. 22-1، ِرُ 1، ٌرماقۀ 1391 ، بهراقفّاىامه ػامی پژوهٍی فاىفه ؾیه، ه بؿاٌحیا  ػای ال، معمؿ معمؿقٔایی
بكاوان وظك ػحمه ٘با٘بایی  لكآن جأویل قا ؾقباقۀوىیىىؿگان ؾق ایه شىحاق ؾیؿگاه ابىلیؿ ال محفکكان وى مؼحملی 

 . ومایىؿ می گماقي و ومؿ
ظمیرؿ ، ظىره لقوىٌره فكاهراوی، ٥بكقوی و جعایل الگىهای اذكگفاق برك اوؿیٍره وّرك ظامرؿ ابىلیرؿ٦ ممال  ـ

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

وظكیرات هكمىرىجیکی اوؿیٍرمىؿان ، اوؿیٍه های ػكفاوی ابه ػكبی، ی ؾق جفىیكماوىؿ مکح  اؾبی امیه الؽىل، او
یرك مىرامان هرم چرىن غغكبی و آقا و وظكیرات مٍرهىق اٌرؼكی لقکٍری و وریى٘ی و بكؼری ال اورحم ٌىاوران 

 . ی بكقوی گكؾیؿه اوثلكآو ؾق مٙالؼات وجىىم ای جىٌیهیکى
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 ،فّاىامه ػامی پژوهٍی مٙالؼات اوحمی، ظىه ومی لاؾه، ٥لكآن اوؿیٍه های ابىلیؿ و بكؾاٌث ال٦ ر ممال 
لبان ٌىاوی و مؼىا ٌىاوی ، وىیىىؿه ؾیؿگاه های ابىلیؿ قا که ال هكمىىجیک .162-135، ُِ 89، ٌماقۀ 1384
ی ؾق ممام ػكٔه و اذبرات بىریاقی لكآو پفیكفحه و بكآیىؿ آن ؾوث کٍیؿن ال کاقآمؿی و اػحباق آیات جأذیكشؿیؿ 

 . جبییه ومىؾه اوث، ٌىوؿ می باٌؿ که ؾق جفىیك وىحی مؼحبك ٌىاؼحه می و مماِؿیال مؼاوی 

 پزسص َاْ پژيَص . 1-2

 گیكؾ؟ می ؼىؾ ال ٌیىه ها و قویکكؾهای مٙالؼات وىیه ػاىم اوىاوی بهكه لكآن اقکىن چگىوه ؾق قوي پژوهٍی. 1
پژوهٍری الچره کراقآیی هرا و  لركآن ایه مٙالؼات ؾق ٌىاؼث و اوحما  و کاقبىث قوي ؼاَ اقکرىن ؾق. 2

 جىاومىؿی هایی بكؼىقؾاق اوث؟
 باٌؿ؟ می قوي ٌىاوی اقکىن ؾق چه گىحكه هایی لابل بكقوی و ومؿ. 3

 فزضٍٕ َاْ پژيَص . 1-3

ی اقکىن ؾق شىث و شىی قوي های لبان ٌىاؼحی جاقیؽی و لیك مصمىػه های لكآو ویژگی های گفحمان. 1
 . اوث لكآن آن ؾق قاوحای جعایل محه

قوي ٌىاوی اقکىن با وشىؾ بكؼىقؾاقی ال همه قویکكؾهای مٙالؼات لبان ٌرىاؼحی و قهرایی ال چرالً . 2
وظرامی یکپاقچره و   ؾچاق ؼاٗ قوٌری و ػرؿم اقایر لكآن اؾبی و اشحماػی به مىظىق جعایل گفحمان، های جاقیؽی

 . گكؾؾ می مىىصم

 اَمٕت ي ضزيرت پژيَص . 1-4

وىحی و قویکكؾ به قوي ٌىاوی وىیه و بهكه گیكی ال مٙالؼات شؿیرؿ  ۀبا جىشه به ومؿ ٌیى  لكآن پژوهی مؼاِك
جاقیؽمىرؿی ؾق گفحمران ؼرىؾ ال یرک ورى هرم بره  ،مؼىرا ٌىاوری، ػاىم اوىاوی به ویژه ؾق گىحكه های لبان ٌىاؼحی

پركؾالؾ و  مری ؾبی و جاقیؽیو جعایل محه و بكقوی ا ةی ؾق واله های فمه الاغلكآو جصؿیؿ وظك ؾق میكاخ پژوهً های
 ی و ٌرىاؼث لبران وظری ؾامرهلكآور ٌریىه هرای گفحمران  ی ؾیگك به چالً های شىصا  بك اوگیم ؾق ػكِیال وى 

گاهی ال میمان کاقآیی آن ها ؾق پاوؽگىیی به همه پكوً هرایی کره . لوؿ می بكقوی و ومؿ ایه قویکكؾهای وىیه و آ
کىىن مٙكض گٍحه اوث  .  گكؾاوؿ می و ٔكوقت بىیاؾی ایه پژوهً ها قا مىشه اهمیث، ال ؾیك بال جا

 ريش پژيَص . 1-5

پژوهری مؼاِرك باجکیره برك مٙالؼرات  لكآن ایه پژوهً با قوي جىِیفی و جعایای قوي ٌىاوی اقکىن قا ؾق
وىیه ػاىم اوىاوی و ؾق گىحكه ؼرىاوً هرای جراقیؽی و لبران ٌرىاؼحی و وٍراوه ٌىاوری و مكاشؼره بره آذراق ایره 
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، اِحض جفکك جراقیؽی، و ؾیگك مماالت و کحاب های مكجبٗ با ایه شىحاق ؾق ظىله های مؼكفث ٌىاوی وىیىىؿه
 . گیكؾ می اوٙىقه ٌىاوی و واؼحاق گكایی و ؾوحه بىؿی آن ها پی، جعایل محه

 پژيَص مىذْ ريش بٍ تًجٍ با محمذ ارکًن آثار بٍ وگآَ. 2

 :کكؾ بىؿی ؾوحه لیك های ظىله ؾق جىان می قا اقکىن آذاق، کای وگاه یک ؾق

 اسالمٓ -. حًسِ اوذٔطّ عزب2-1ٓ

 فهرم ؾق ورىحی وگركي به ومؿ و لكآن محه ال اما ،اوث اوحمی ػكبی اوؿیٍه آذاق ال ؾوحه ایه ػمىمی ِبغ 
 بره امرا ،پركؾالؾ مری ػكبری اوؿیٍر  به چىؿ هك( 1985) الفکك الؼكبی کحاب ؾق ومىوه ػىىان به. گىیؿ می وؽه آن

 قوي ورالی پیراؾه ؾق( ٤٤١;) -میرةػا لركاة  -االورحمی الفکرك ؾق یرا. جىشره ؾاقؾ هرم لكآن محه اوحماؾی جاقیػ
که ٌىاوی  جاقیؽیرة" کحاب ؾق. اوث وىیه ػمل ؾویای به وقوؾ بكای اوحمی -ػكبی  اوؿیٍ بكای جبییه واؼحاٌق
 و اوؿیٍ  اوحمی ؾق بالوالی، اوحمی ػمل به مفهىم گاوه هٍث های فّل ؾق( ٤٤٣;) "االوحمی الؼكبی الفکك

 ػارىم ظرىلۀ ؾق اوحمراؾی ؾیرؿگاه بره( ٢::>) "اشحهراؾ و ومرؿ -یاالورحم الفکك"کحاب ؾق. پكؾالؾ می شامؼه و ؾیه
 اوث فكاجك ػكب شهان ؾق قایس جفىیكهای و مؼمى  ٘بك کهومایؿ  اٌاقه می اوىاوی

 ضىاسٓ ريش . حًس2-2ِ

 و لركآن فهرم براب ؾق ؼرىؾ قوي های ؾغؿغره بره وی لكآن فهم ٌىاوی قوي ویژه بهٌىاوی  قوي ؾق ظىلۀ
 الؽٙراب جعایرل الری المرىقوخ الحفىریك مه نآالمك" به جىان می ظىله ایه آذاق شماه ال ،پكؾالؾ می آن محه جعایل
 . کكؾ اٌاقه( ;::>) "الؿیىی

 کره آوقؾ مری قوی وراؼحاقگكایی و ٌىاوی وٍاوه، ٌىاوی لبان مرل ،وىیه های ٌىاوی قوي به اذك ایه ؾق وی
 ال یکری بره جىان می ظىله ایه ؾق. اوث و ؾاللی آن مؼىایی  ٌبک جعایل و لكآن محه لباوی واؼحاق کٍف هؿفً

 اوران و پایره جرىان می قا آن که کكؾ اٌاقه( :::>) ٥الؿیىی الؼمل ومؿ یف ایلٕا٦، یؼىی کحاب اقکىن آذاق یهجك  مهم
 میران ٌرىاؼحی مؼكفرث هرای چرالً بره کحراب ایه ؾق اقکىن. آوقؾ ٌماق به وی اوؿیٍگاوی وظام ٌىاؼحی مؼكفث

 ؾق گىىرث ایره ػارث او وظرك ال. اورث ٌرؿه او ۀپركوژ  فهم ماوغ که پكؾالؾ می گكا وىث مىاماوان و ؼىؾ قوي
 غركب، جىرامط، ورالی شهاوی چرىن یمىرایا ال اذرك ایره ؾق البحره. ٌرىؾ ٌمكؾه می ٌىاؼحی مؼكفث مىاوغ، اقجباٖ

 . اوث گفحه وؽه هم بىیاؾگكایی و وحیمی
ؾق وی . اورثؾغؿغ  اِرای اقکرىن  لكآن ژهیفهم محه به و  ؼحیقوي ٌىاؾقیافث  جىان یآذاق م هیا  ال مٙالؼ
 :ىؿیآ می او به ٌماق یٌىاؼح قوي یامىق ال مباو هیا که ؾاٌث ژهیو   جىش كیؼىؾ بك مىاقؾ ل  یقوي ٌىاو

 ٧پكؾاؼحىؿ یم یىیمحىن ؾ لیو جعا یکه به بكقو یقوٌ یب ای یوىح یومؿ پژوهً ها -۱
 ٧ىثیآلاؾ و قها و ثیکه ػمحو یوىح ثیومؿ ػمحو -۲
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 .پژوهً هیوى  یها ىهیال ٌ یكیبا بهكه گ لكآن محه یبالؼىاو -۳
حه انیمٙالؼات م یقوي ٌىاو، اقکىن یٌىاو وشه غال  قوي او برك شمرغ و  گركیبره ػبراقت ؾ ،اوث یا ٌق

کیؿقوي  ییهمگكا مؽحارف پرژوهً و  یهرا قوي یكیبه کاقگ ۀى یاللم اوث ٌ یهك پژوهٍگكبك چىن ، ؾاقؾ جأ
 وراركبك همگكایی .ؿیماقوي همىاق و ییکركت گكا یقاه قا بكا اهیووبه ایه قا بؿاوؿ جا ها  آن انیم ىوؿیپ یچگىوگ

...  یلبان ٌىاؼح لیو جعا یؽیجاق  لیجعا، یشامؼه ٌىاؼح لیاوث: جعا لیجعا وه وٙط ال انیم یشمغ و هماهىگ
 ( 45-44: 1997اقکىن، ) .

 فیجىِر یقوي ٌرىاؼح یمبراو هیبرك اوران همرویرم  گفحمران قا، یٌىاور ورٙىض ال قوي هیجىشه به ا بااقکىن 
اورث و ال  یىریورى گفحمران ؾ کیال  یلكآو گفحمان٦ؾ: ٌى  می فیجىِ ال وظك وی چىیه یلكآو لفا گفحمان ٧کىؿ یم
شهان ، مكگ، یلوؿگ مرل یبٍك هیاؾیبى یبا بحغث باٌکىه ؼىؾ ال مىٔىع ها لكآن ،یوبى مانگفح گكیؾ یوى کی

 :الرف 1998، اقکىن). ٥ؾاقؾ ی آن وشىؾهاویو ک یشهاو  با ِبغ یاؼحل یمباو ظا  هیو ؾق ػ ؿیگى  یوؽه م، آؼكت
 (107: 1986، اقکىن)آیؿ.  به ٌماق می یهاویک ثیال محىن پك اهم یکی، لكآن بك آن اوث کهاقکىن ال ایه قو . (91

 ٓ اس دٔذگاٌ ارکًنقزآو َاْ گفتمان . ئژگ3ٓ

 ؾاوؿ: می كیل  یها یژگیو  یکه اوحؽاب کكؾه اوث ؾاقا یقا با جىشه به قوٌ یلكآو اقکىن گفحمان

 ٓقزآو گفتمان ٓيجٍ سبان ضىاخت .3-1

 لكآن ۀژ یو  حمیو ق  یوبک ٌىاؼح، یبحغ، ییمؼىا، یوعى، یواؼح یها ؾاؾه دیال ظی لكآو گفحمان ال وظك او
 یلبراو یفٕرا کیر یؾاقا٦ال وظك اقکىن  لكآن (27: 1996اقکىن، ). محفاوت اوث یؾق لبان ػكب یبا هك گفحماو

 ٥.اورث یاجیراله یوراؼح یظرا  ؾاقا هیو ؾق ػر هیو ومراؾ یو گفحمران مصرال یمؼراوجؼؿؾ  یبال و گٍىؾه و ؾاقا
 (102الف:  1998اقکىن، )

 ٓقزآو گفتمان ٓخٔي فزاتار ٓخٔيجٍ تار .3-2

 ٧لوؿ می ىوؿیبه هم پ، یآن شهاو یقا با وصات بؽٍ یؽیجاق  یظىاؾخ گفقا، لكآن اقکىن بك آن اوث که گفحمان
  ِربغ لركآن ؾق ٧ژهیو  یقا با لوؿگ یشهاو هیا یو لوؿگ ؾهؿ یم ىوؿیپ یقا با لمان ابؿ یفؼل بٍك یلمان ػاؾ یؼىی

 اما، آٌکاق اوث ،پكؾالؾ می امبكیپ یو فكهىگ یاشحماػ یاویو مىایلکه به  ییو وىقه ها اتیؾق آ یؽیجاق 
جرا وشره  کىرؿ یقا ظرف  مر یٌؽّر یقؼرؿاؾها، ؼراَ یاوم هرا، ها مکان یمرل اوام ،اتیآ یؽیوشه جاق  لكآن

 برىؾن مرحه یؽیفكا جراق  یؼىیقویکكؾ٧  هیا( 72: 1996اقکىن، ) ؿیقا ال آن بمؾالى  أم ی مؼمى  وبه مؼىا یؽیجاق 
 .وکكؾه اوث طیآن جّك به  که اقکىنهكچىؿ  ٧لكآن
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 ٓقزآو گفتمان ٓيجٍ معزفت ضىاخت .3-3

اقکرىن، ). ٥برك اوىران و شهران اورث ؾهٍرى گبك  یوظام مؼكفث ٌرىاؼح لكآن گفحمان٦، یال وظك مؼكفث ٌىاو
 ( 179ب:  1998

 اس وظز ارکًن قزآن َاْ تحلٕل مته . ريش4

اوث جا بحىان برا آن  ییها قوي یکه ؾق باال به آن اٌاقه قفث ؾق پی لكآو گفحمان یها یژگیبه و  اقکىن با جىشه
گاه یال مؼاو صهیپكؾاؼث و ؾق وح لكآن محه لیبه جعا  ممّرىؾ ال قوي هیربره ا لیرو یلفا بركا ٧افثی یژق  آن آ

 :كؾیگ می بهكه كیل  یها

 ٓضىاخت ريش سبان .4-1

 یٌرىاؼح لبان یبرك مبراو ؿیرفهم محه هم با و باٌؿ می محه کی میلبل ال هك چ لكآن وکحه قوٌه اوث که هیا
به ػىىان وماؾ و  یىیمحىن ؾؾق لبان. گكؾؾ یآٌکاق م یلباو یوالوکاقها یكیو قال محه هم با به کاقگ كؾیِىقت گ

 مىرایلـهه و لبران ؾق مرحه ال  ىوؿیپمحه و  یؾا  و مؿلى  و کٍف وٍاوه ها  قابٙ افحهیقوؾ و  می وٍاوه به کاق
بك  یلبان ٌىاؼح یمباو لیجعم ؾام ؾق که ىثیوکحه غافل و هیالبحه اقکىن ال ا. ىؿیآ یمحه به ظىاب م یٌىاو لبان
برك  لركآن چرىن یؾق ؼّىَ کحاب ممؿو یؼىاوً لبان ٌىاؼح یها یباکه با اػحكا  به کاوح، ویفحؿ لكآن محه

 ؿیر"ؾق هك ظا  ال همران آغرال با ؾاقؾ یو آٌکاقا ارهاق م ىثیوابىحه و یىاؼحٌ مکح  لبان چیآن اوث که به ه
 . (112: 2005اقکىن، ) ".میىحیو یمٍؽّ یمکح  لبان ٌىاؼح چیکه ما جابغ ه مییاػحم وما

. ؾهرؿ می طیجىٔ میظىله قا و هیقوي ؼىؾ ؾق ا، یاقکىن ٔمه اػحم مىٔغ ؼىؾ وىبث به قوي لبان ٌىاؼح
کحٍا ٦ یٌىاؼح قوي لبانکاقکكؾ  اوال وظك   هیآن هىحم ا انیب یؾق پچه  آن :" جمامؿیگى  یمؾق ایه باقه . اوث ٥ا

کحٍاف هیاوث که ا  یگركیقا برك ؾ یٌرىاؼح نمکحر  لبا چیؾاقؾ و ؾق والغ ه یوال هیفكٔ ای یقوي جىها اقلي ا
 . (121، همان) ".مؾه یوم طیجكش

ػارث  ىؿ؟یگم  می قا به ػىىان قوي او  ؼىؾ بك لكآن محه یچكا اقکىن ؼىاوً لبان ٌىاؼح پكوً ایه اوث که
 ییآکراق هیا گكیؾ یها که قوي ؿیگٍا می ؼىاوٍگك یقا بكا ییافك ها یٌىاؼح آن اوث که ؼىاوً لبان ىًیگم  هیا

کحٍاف هیقا وؿاقوؿ هك چىؿ که اقکىن ؼىؾ اػحم کكؾه اوث کاقکكؾ ا  هیرجىش هیجىها ا ؿیآ یبه وظك م اما ٧اوث یقوي ا
 یلابرل بكقور یلبراو یهرا یژگریو  یقا ؾاقا لركآن باکره مرحه، وباٌرؿ یقوي و ؼىاوً کراف هیا ىًیؾق گم  اوال وظك 

ػرام  ٗیکه مٙابك ٌكاقوؾ  به ٌماق میمؿون و مىىصم  ی"گفحماو لكآن گفحماناقکىن ال وظك  که هیال شماه ا ،ؾاوؿ می
 یلبراو ایر یٌربک  واژگراوبرك  لركآن محه ی"اوىصام و همگىگكیؾ ػباقتبه . (114، همان). ٌؿه اوث" ؿیگفحمان جىل
 .  (115، همان) ".محمكکم اوثر  كییلابل جغ غیكر  واظؿ یٍیوما ای ییقوا یالگى ایگىحكؾه و 
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محرىن  ۀىرؿیاورث و لا ىًیابرؿاع و آفرك به مراب   یلكآو که "محه قوؿ یم صهیوح هیقهگفق اقکىن به ا هیال هم
 . (117، همان). "ٌىؾ می ؿهییاذك کامل لا هیکه ال ا ییؼىاوً ها ایؾوم   ؾقش

محىن  ًیو لا ؿیکه جىان جىل ی اوثمحى، و محه ؾقشه او  یىیوأمحه ج یؼىی ٧یالبحه مكاؾ اقکىن ال محه ابؿاػ
 . جاله قا بىا کىؿ یمحىؾوباقه  باٌؿ جا می بكآمؿه ال آن ییؼىاوً هابه مراب  و ؾقشه ؾوم قا ؾاقؾ 

 ٓخٔريش تار .4-2

 بك آن اوث که فهم اقکىن. ؾق آذاق او آٌکاق اوث یلكآو ؾق مٙالؼات یؽیاقکىن به قوي جاق  ًیػحله و گكا
آن بؿون ؾق وظرك ؾاٌرحه جفىیك و لیگكه ؼىقؾه اوث و جعا یؽیو کحم ؼؿاووؿ با ظىاؾخ جاق  یوظبه مراب   لكآن

کم بك آن چىؿان قه به ظم یؽیبافث جاق  به  یبا وه گاوه ا ٍهیهم یمحىن لؿو لیو جعا كیؾق جفى. بكؾ یوم مثیظا
 یلكآور جا پژوهٍگكان محه ٌىؾ یوه بك هم مىش  م هیاکىٍی  بكهم. می"مىاشه هىح مثیو ظم ػیجاق ، یوام "وظ

 یؽیؼرىاوً جراق  ای یؽیاقکىن با ؾق وظك گكفحه قوي جاق . وه ػىّك قا ؾق وظك ؾاٌحه باٌىؿ هیؾق مٙالؼات ؼىؾ ا
و اورحم  هیاورحم ومراؾ. ؾوگىوره اورحم اورث کیرو جفک یبؽٍ میجما یؾق پ، لكآن لبان یؾق بالؼىاو لكآن محه
 (10: 1981، اقکىن). یؽیجاق 

و وىث لابل اػحمراؾ آمرؿه و مركاؾ ال  لكآن اوحم واب اوث که ؾق ایهمان اوحم الگى ، هیمكاؾ ال اوحم وماؾ
کً ظىاؾخ و ؾقآم، یؽیاوحم جاق  ٌرکل گكفحره  ػیمحؼؿؾ ؾق ٘ى  جاق  یها ؿگاهیبا ؾ یؽحگیآن اوث که ؾق کٍا

به اوحم  یؽیال اوحم جاق  کیؿئىلىژ یغباق ا نآن اوث جا بالؾوؾ یؾق پ کیجفک هیقوؿ اقکىن با ا می به وظك. اوث
ٌرؿه  ؿیرجىل ؼهیکه جىوٗ اهل وىث و ٌرؾاوٍی  کیقاوحا ؾق جفک هیؾق هم یو. بؿایؾوث  هیاوحم وماؾ ایالگى 

ال . گفاٌرحه اورث جرأذیك یؾو وگركي مرفهب هیؾاوً ا ؿیؾق جىل یؽیکه چگىوه مىاوبات جاق  ؿیوما یاوث اٌاقه م
لؾه بىؾورؿ معافظره کاقاوره جرك و والرغ  هیرغالبًا بك لؿقت جک که هیا لیاهل وىث به ؾل وًوظك اقکىن" ؾوحاوقؾ ؾا

کم بىؾه اوث کیجك و ومؾ اوهیگكا جعث وحم و ؾوق  ٍهیهم، یشم مؿت کىجاه انیؼیٌ، ممابلؾق اما  ،به لؿقت ظا
 ،ییهرا یژگریو  اوؿ ؾهآوق  ؿیپؿها  آن که یقوٌ هیبىابكا ،ال مىاوبات لؿقت بىؾه اوؿ و ؾق مىٔغ مؽالف لكاق ؾاٌحىؿ

ؾاٌحىؿ  ػیبه جاق  کیجكاژ  یؿگاهیؾ انیؼیؾق ٔمه ٌ. بىؾن قا به همكاه ؾاٌحه اوث ثیو ؾق الا یمباقله ٘اب ماوىؿ
 (29-28: 1996اقکىن، ) ".که ؾق آن لؿقت مٍكوػٍان غّ  ٌؿه اوث

لرفا ال ؼرىاوً لبران  ٧رهرىق و بركول قؼرؿاؾ گفحمران یبك مبىا یؼىاوٍ یؼىی ،یؽیوظك اقکىن ؼىاوً جاق  ال
و  یؽیبه ؾو وگكي جاق  ؿیال وظك او با لكآن محه یبكقو. آوقؾ یم یقو یٌىاؼح و اوىان یؽیجاق  لیبه جعا یٌىاؼح
شامؼره  مكک  ؿهیپؿ کیبه مراب  اوث ال وظك قوي  ىحهیال وظك او با لكآن چىن محه كؾیِىقت گ یٌىاؼح اوىان
 (252: 1998، اقکىن). "كؾیلكاق گ یابیمىقؾ وىصً و اقل  یو لبان ٌىاؼح یٌىاؼح
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کیرؿ یؽیامك جراق  کی مىمل به لبان  یلبان" و به ػباقج ػی" جاق یبكقو ثیاقکىن بك اهم ؾق ـات  لركآن چرىن، ؾاقؾ جأ
 یواژگراو یفٕرا ایر ژهیرو  یلرامىن واژگراو لركآن ". که ال لبان ٌکل گكفحه اوث قوؾ به ٌماق میمؼكفحی  وظام کیؼىؾ 

 .  (129: 2013، اقکىن) اوث" هآن به کاق گكفحه ٌؿ مؼكفحی ای یوظام فکك ثیاوث که ؾق کا ؿهیقا آفك  ؼاِی
لركن هفرؿهم  یلبان ػكبر ای:" آؿیگى  می لكآن محه یٌىاؼح ؾق باب ؼىاوً لبان یبا ٘كض پكوً مهم اقکىن

 . (161همان، ) اوث؟" کمیو  ىثیب ای ىحمیؾق لكن ب یهمان لبان ػكب یحؾیم
چرىن ، افرثیؾورث  لكآن یکامل ػباقات لباو یؽیجاق  یبه مؼىا جىان ی" ومؿیگى  یپكوً م هیاو ؾق پاوػ به ا

گ یآن لامىن واژگاو  . (16: 2005اقکىن، ) ". ىثیؾق ؾوحكن و یلبان کهه ػكب كیفكا
ظکمث و قمرم ، مرا ، مصال كیال ٘ك  جك بیً لكآن مؼىا ؾق اػحماؾ ؾاقؾوگكي اوث که اقکىن  هیبا جىشه به ا

 . (283: جا یب، اقکىن) ". یجا اوحؿال  مىٙم ٌىؾ یم انیب
و قو برك  ٌرىؾ یمر یمرحه برال جامر کیربه مراب  هم  لكآن بال هىحىؿ و لكآن مىشىؾ ؾق یشهث مؼاو هیبه هم

 یمحىىػ یاػحماؾ یها کكؾیآن قا ؾاقؾ که قو  یىحگیو ٌا ییجىاوا لكآن :"ؿیگى  می که چىان. همگان گٍىؾه اوث
 . (241: 1996اقکىن، ). "وقؾبه وشىؾ آ ؿیآ می پؿیؿکه ؾق آن به  یؽیجاق  ٗیقا با جىشه به جىىع ٌكا

ال وره ورٙىض ظكکرث  یکری اوگكیرکه ؼىؾ وماباٌؿ  میال ظٕىق ػىّك مصال  یظالث واٌ هیال وظك اقکىن ا
 . (34: 1998، اقکىن) ". اوث یو وٙط وبک ٌىاؼح ییوٙط قوا، ی"وٙط مصال یؼىی٧ ؾق محه لكآن یاؾب

بك واؼث  لكآن ؾاقؾ و گفحمان یا واؼث اوٙىقه، واؼث دیال ظ لكآن قهگفق بك آن اوث که هیال هم او
 :باٌؿ می هم كیل  یها گفحمان یؾاقا لكآن که باوق ؾاقؾالبحه اقکىن . بىا ٌؿه اوث یا اوٙىقه

 ٧گفحمان واؼحگكا ـ
 ٧ییگفحمان قوا ـ
 ٧یؼیگفحمان جٍك  ـ
 ٧گفحمان ظکمث ـ
 ٧هیو جىم  طیگفحمان جىب ـ
 .یگفحمان مىاوک ـ

اقکرىن برك گفحمران . (114: 1996اقکرىن، ). فؼرا  هىرحىؿ لركآن گفحمان ها ؾق آن واظؿ ؾق مرحه هیاما جمام ا
کیؿ یا واؼث اوٙىقه  یاؾبر یگفحمان هاؾق جمام گىوه ها گكیآن و ؾ انیبؽً م میجما یژگیو آن قا و  ؿیوما می جأ

اورث کره  هیرا یا اقکىن ؾق باب گفحمان اورٙىقه ٍهیمهم ؾق اوؿ  وکح. (239همان، ). آوقؾ می ؾق شهان به ٌماق
 یو ؾق شا. (114همان، ) مثیو ؾوق ال ظم یؼكاف یؾاوحان ها هیوه ا یول ؾهؿ یاوٙىقه قا به ؾاوحان اقشاع م یو
قو گٍرىؾه  ییبك امك مٙاك و چىرؿ مؼىرا ٦ؾاوؿ که می بىؾن آن یبىؾن و قمم یقا به مصال یا واؼث اوٙىقه گكیؾ

 . (167: الف 1998، اقکىن) .٥اوث
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"اوحم ؾق  یؼىی. اوث یؽیجاق  یا ؿهیپؿ لكآن بك آن اوث که یاوحم  ٍیبه اوؿ اوهیاقکىن ؾق ؼىاوً ػام گكا
  ٍریاوؿٌرمىلی اوکراق شهران  یوؽه ؾق پ هیبا ا یو یبه ػباقج. (61 همان،). "ال آن كونیوه ب ظٕىق ؾاقؾ ػیجاق 

مؿقن اوث و   ؾق فاىف یػام یها ذك ال قويأمح ىهیلم هیاقکىن ؾق ا. بىؾن آن اوث یو مکاو یو فكالماو یاوحم
 هیرو فكاجرك ال ا ؿیوما می اػما  لكآن محه یقا ؾق بكقو لیبك جىقات و اوص یؽیو جاق  الاغه ایمه همان قوي ومؿ ف

ؾق  ؿیرذرىاب و پراؾاي و مىاورک با، وبىت و امك ممؿن، مرل باوق به ؼؿاووؿ ،یىیؾ یها مؤلفهمام ج٦، بك آن اوث
 (104 :2002، اقکىن). ٥كوؿیلكاق گ یؽیو ومؿ جاق  یبكقو  بىج

 ي کار فُم قزآنارکًن ي ساس . 5

ها  ال قوي یؾق شهان اوحم بكؼ کیجىوٗ مفىكان کحو لكآن محه یفهم مؼىا یاقکىن ٔمه ومؿ وال و کاقها
ىاوان قا و یو وال کاقها ىاوران ؾق فهرم و جعا٦ یال وظرك و. کىؿ یومؿ م میمىشىؾ جىوٗ ؼاوٌق  مرحه لیرقوي ؼاوٌق

 (42: 2005، اقکىن) ٥اوث یوظ کیؿئىلىژ یو ا یقواوٍىاؼح، یلؿو، یاجیاله یها گكفحه شىبه ؿهیؾق واؾ لكآن
که  ییكهایجفى ایمعٓ و  اوهیواؼث گكا یها کكؾیلفا قو  ٧اوث ییمؼىا یها هیال  یؾاقا لكآن ال وظك او محه

کیؿ لكآن محه ییجک مؼىا  بك شىب شهرث اقکرىن  هیبه همر. هىحىؿ یقوظ یواؾقوث و ب یکكؾهایقو  کىىؿ یم جأ
البحه . جمكکم ؾاقؾ ػیو جاق  یٌىاو لبان، یمرل ػاىم اوىاو ،ؿیشؿ ییبك ؾاوً ها لكآن فهم یوال و کاقها  ؾق مىئا

وٍراوه  کركؾیمررًح قو . اٌاقه ؾاقؾها  آن اولىیثو  یلوؿ و به بكجك می ىًیقوي ها ؾوث به گم  هیا انیاقکىن ؾق م
 جرىان یمر یٌرىاؼح هوٍراو کكؾیشهث اوث که ؾق قو به آن  هیو ا باٌؿ میبكؼىقؾاق  ثیال وظك او ال اولى  یٌىاؼح

 . لكاق ؾاؾ لیو جعا یمىقؾ بكقو، اوث گفاقك اذمؼىا  یكیگ ٌکلمحه قا که ؾق  یجمام وٙىض لباو
جىبره و ، ظمرؿ یها " بك ورىقهالی الؽٙاب الؿیىی المىقوخ كیمه الحفىالمكآن قوي قا ؾق کحاب " هیا اقکىن
مهرم  یصیفاجعره بره وحرا ۀبه ػىىان ومىوه ؾق ؼىاوً ورىق  ،افثیؾوث  لابل محظظه یصیؾاؾ و به وحا كیکهف جٙب

او . آوقؾه اوث یقو یو مؼىاٌىاؼح یوٍاوه ٌىاؼح، یٌىاؼح لبان کكؾیؼىاوً به قو  هیؾق ا یو. اوث افحهیؾوث 
ر  یىرییؼرىاوً آپكوجىکرل  ؿ و آن قا ؾق بكابركوامر می یومؿر  یلبان ٌىاؼح پكوجىکل و ؼىاوً قا کكؾیقو  هیؼىؾ ا

 . (123 همان، ) ". ؾهؿ می لكاق یمىاوک
 انیر" بیال "ومؿ یمعٓ محه و مكاؾ و یلبان ٌىاؼح یاقلي ها هییجب، یٌىاؼح هؿ  اقکىن ال ؼىاوً لبان

کحٍاف کیجىها  ؿیگى  می چه او مٙا  اوث که هك آن هیا   (121 همان، ). اوث یکاق ا
، اورما، افؼرا ، واژگران، : ظكو ٌماقؾ یبكم هیوىقه قا چى یلباو یها مؤلفه، یلبان ٌىاؼح یاقکىن ؾق بكقو

، یوظرام فؼار، كیٔما، ِفات، كیو جىک فیاؾوات جّك  مرل ،یلابل بكقو یها مؤلفهآن و  یو وعى یواؼث ِكف
 . (123همان، ) حمیوظم و ق ، یوعى یواؼث ها، یوظام اوم

ر یؼىری ه،وىق ایه ؾق  یاِا ای یاواوظمؿ و واژگان وىقۀ و افؼا  ؾق  كیٔما لیاقکىن په ال جعا ، ظمرؿ، هالا 
 کىؿ: می یواژگان قا ؾق ؾو مكظاه بكقو هیا ییظىله مؼىا، ِكاٖ، قب
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 ٧یواژگان لبان ػكب یؼىی ٧یلامىن ػكب یٌىاؼح ٍهیق  یواژگان با واؼث ها هیاقجباٖ ا -۱
 (131همان، ) .یلكآو به کاق گكفحه ٌؿه ال شاو  واژگان یؾق ؾقون وظام واژگاوها  آن ییجعىالت مؼىا یابیاقل  -۲

آن  یػكبر سیرمحرىن قا گركیو ؾ لركآن انیاوث که م هیا ،كؾیگ می ییمؼىا لیجعا هیکه اقکىن ال ا یا صهیاما وح
قا به ها  آن لكآن بىؾه و سیکه ؾق ظصال قا ٌىوؿ یم افثی یواژگاو یؼىی ٧یو هم همگى وشىؾ ؾاقؾ قولگاق هم جفاوت

 ( همان) ؾاقؾ یجىاو  و والگاق یىیؾ يؾاؾه اوث که با وگكایه واژگان  جاله به ییمؼىا یگكفحه ول کاق
اوز و ، وظم، حمیق  یؾاقا هوىق  ایه که قوؿ یم صهیوح هیظمؿ به اوىقۀ ال  یؼىاوً لبان ٌىاؼح انیاقکىن ؾق پا

کم ؾق ب، فكوؾ کیؿوکحه  هیاوث و بك ا انیآوا و جكا  ۀؾق ؾو ظىل  ژهیبه و  یؾق لبان ػكب یوكٌاق اتیؾاقؾ که اؾب جأ
ٌرؿه  مری هیبك آن جک جصىیؿ که ؾق ؾاوً ؾهؿ یم ثیاهم قاباب  هیؾق ا یو ؼىاوً وىحهىث ؾق آن  حمیوظم و ق 

 . میوك و کاق ؾاق ( هیا)  یو لاف( میا)  یمحه کىجاه ما با ؾو لاف هیؾق ا ؿیگى  یاقکىن م. اوث
 میاهؿوا الّكاٖ المىحم، میالكظؾق: بىم الاه الكظمه ( میا)  یلاف
کیا، هیالؿ ىمیمالک ، هیالعمؿلاه قب الؼالم:ؾق( هیا)  یلاف کیوؼبؿ و ا ا  همیالمغٕرىب ػار كیغ، هیوىحؼ ا

 . هیوال الٕال
 وىقه اٌاقه ؾاقؾ: هیظكو  ؾق ا یال غابه بكؼ یو
 باق  15: میم

 باق  12: الم
 باق  5 :هیػ

 باق 5 :ها
و  یریآوا یواظرؿ هرا هیال ا کیبه هك وىحی  كیکه جفى میؾاو می که "ما كؾیگ می صهیؾاؾه ها وح هیال ا انیؾق پا

 هیومراؾ یاوث با بكقو ىحهیواژگان با ایوٍاوه ها  هیا کیحمیو ق  یوظمجعایل لفا  ٧ؾهؿ یم هیجکكاقها اقلي وماؾ
 (134همان، ) ٥.باٌؿ

 ارکًن ِوقذ پزيژ. 6

، یٌىاور چرىن لبران یاو ال مىابغ محؼرؿؾ مؼكفحر یاوث به ػباقج اقیاقکىن بى یمؼكفث ٌىاؼح یؼاوحگاه ها
او  یؾق وظرام فکرك یمؼكفحر یآبٍرؽىقها هیا  هم. بهكه بكؾه اوث یو فاىف یاوىان ٌىاو. یؽیجاق  یکكؾهایقو 

 . ظٕىق ؾاقوؿ
اهرؿا  و ، کركؾیقو ، قوي یؾاقا یآن اوث کره همگر یمؼكفح  چىؿگاو یها وظام هیمٍکل ابه همیه شهث 

او ؼىؾ ؾق آذراقي بره . فحىؿیبا هم ؾق جىالٓ ب یؾق امىقها  ایه قو ممکه اوث کهال ایه . ؼىؾ هىحىؿ ۀژ یو  سیوحا
 ییؾق شرا. که ؼىؾ ؾچاق آن ٌرؿه اورث یجىالٕ ،افحىؿیو یٍاویجىالٓ و پك  هیکىؿ که ؾق ؾام ا می هیجىِ مىقؼان
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وٍراوه ، یمؼىاٌرىاؼح، یشامؼه ٌىاؼح یقوان ٌىاؼح، یلبان ٌىاؼح، یابماق فمه الاغه ا ؿیکه مىقغ وباؾهؿ  جفکك می
 (333: 2002، اقکىن) .ؿیاؾغام وماقا با هم  یو اوىان ٌىاؼح یٌىاؼح

ىاوان ؾق بكقو یٌىاو ك قويبکه  ی قاآن ومؿ اقکىناوث که   یاما ػص قوا  اوؿیٍ  اوحمیاوحم و  یؼاوٌق
ىاوران آن اورث کره برا پرؿیرگى  یمر ییؾق شا. واقؾ اوث میبك ؼىؾ او وؾاوؿ،  می  یفركْ هرا ًی" مٍرکل ؼاوٌق

 (37: 1996اقکىن، ) ".ىؿیگى  یوؽه م وحما ۀؼىؾ ؾقباق  ۀژ یو  کیؿئىلىژ یو ا یاجیاله، یفاىف
ؾقوث و بؿون  یقوي ها ایهىحىؿ و  یىیمی یها ال ؾاوً ییکه گى  ؿیگى  یوؽه مچىان ها  گاه اقکىن ال قوي

لابرل  كیغ یال ؾوحاوقؾها ییگى  ؿیگى  یمؼاِك وؽه م یال مٙالؼات لبان ٌىاؼح یو ولحقووؿ  به ٌماق میاٌکا  
 (34 : الف 1996، اقکىن). باٌىؿ می یبٍك ؿیجكؾ

 . جأگاٌ دٔه يحٓ در پزيژِ ارکًن6-1

ٌکل گكفحه اوث  ػیؾق ؾقون جاق  یؼىی ٧ؾاوؿ یم یؽیجاق  یآن قا امك ؿیگى  می وؽه هیال ؾهىگامی که اقکىن 
 :كؾیگ یبكم كیل  یآن قا به مؼاو ؿیگى  می وؽه یال وظ یولحو  (171: 1995، اقکىن) .وه ؼاقز ال آن

 ٧اوث اوىان یؾقوو یؾق فٕا یؿیشؿ یقؼؿاؾ مؼىا یوظ -۱
 ٧(79 : الف 1998اقکىن، )اوث  ثیوها یامکاوات ب ۀىؿیگٍا ییمؼىا -۲
 ٧(239 : جا یباقکىن، )اوث  ؼاقق الؼاؾه و ؼاقز ال چاقچىب اقاؾه ما یا ؿهیپؿ -۳
قا وا ؾاقؾ جا  انیکه ال آومان وال  ٌؿه باٌؿ جا آؾم ىثیو یمیجصى  یشؿا و کحم یامبكیال کاقکكؾ پ یوظ -۴
ؾقون ؾق  كیپرف جأویرلو  یکره لابرل برالوگك کىرؿ یمر ٍرىهاؾیپ یقا به هىح ییمؼىا یوظ. ىؿیقا جکكاق وما یمىاوک
 ٧(85: 2005، اقکىن) و ؼؿاووؿ بىحه ٌؿه اوث یآؾم یآلاؾ انیکه مباٌؿ  می پیماوی
، اقکىن) قواوؿ می قا ؾق ما به رهىق یا لبان جاله، بكلكاق اوث که با هك باق رهىق یىوؿیپ یلبان و وظ انیم -۵
2005 :79)٧ 
 (74: 1991، اقکىن) .محه ممؿن اوث یو اِا یمصال مكکم، یؾق قابٙه باوظ لیمفهىم جىم  -۶
و  یؾاقؾ مؼمرىاًل برك آمرؿه ال همران ؼارٗ قوٌر یوظ مىقؾکه اقکىن ؾق  یوؽىاو گكیو ؾ یوگكي به وظ هیا

 یؼىرری ٧یآؾمرر یؾقوورر یؾق فٕررا یبرره ػىررىان قؼررؿاؾ یال وظرر یولحرر. اوررث اوؿیٍرر  ؾیىرری  برره مىررئا یکرركؾیقو 
 همؤلفرچهاق  یؾاقا یماقجباٖ کح کی یکه ؾق مٙالؼات لبان ٌىاؼح کىؿ یفكامىي م ؿیگى  یوؽه م امبكیپ

 یؼىی جىها ٧وؽه گفث؟ گىوه هیا یوظ باقۀچگىوه ممکه اوث ؾق . امیو پ یکاوا  اقجبا٘، كوؿهیگ، اوث: فكوحىؿه
گكایً  اوؿیٍ  اوحمیؾق  یاواو میبه مفاه که هیباٌؿ؟ اقکىن ػحوه بك ا امبكیؼؿا و ؾقون پ انیم یاقجباٖ کحم

ٌکل  اوؿیٍ  اوحمیبه ومؿ ، قوؿ می وظك ؼىؾ مىقؾ سیو به وحا کىؿ یم لیقا با قوي ؼىؾ جعاها  آن و ؾهؿ وٍان می
 . پكؾالؾ می هم اوؿیٍ  اوحمی ػیگكفحه ؾق جاق 
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 دٔىٓ ي وقذ اجتُاد سىتٓاوذٔطّ  ْواب ساس. 6-2

 هیرو بك آن اورث ا پكؾالؾ یم یلفا به ومؿ اشحهاؾ وىح ٧اوث اوؿیٍ  اوحمی یمهم او واب وال یها ؾغؿغه ال
 اوث: كیل  یها یژگیو  یؾاقؾ و ؾاقا هیکهه جک یمؼكفث ٌىاؼح یها مؤلفهاشحهاؾ بك 

 ٧یؽیو جاق  یامك اوٙىقه ا انیؼاٗ م -۱
 ٧یىیو ؾ یاؼحل یاقلي هاؾگماجیک  هیجمؿ -۲
 . (80 : ب 1998، اقکىن) که ال شاو  ؼؿاووؿ آمؿه اوث ییمؼىا ثیجمكکم بك لؿو -۳

کره چره  آن انیربكآمؿه ال کحاب و وىث ؾقوث اوث و م اوؿیٍ  اوحمیکه چه  آن انیوؽىان م هیاقکىن ؾق ا
 یکه ال امرك اورٙىقه ا ىثیقوٌه و . ال ایه قو،ؿیوما می ؼاٗ ،کكؾه ؿایرهىق و بكول پ یشىامغ اوحم ثیؾق والؼ

کیرؿچكا  ىث؟یچ یؽیبا امك جاق  یا ؼاٗ امك اوٙىقه ال یو مىظىق و کىؿ یقا مكاؾ م یمیچه چ  یهرا برك اقلي جأ
 یلؿور یامرك یباوق اورث کره وظر هیاوث؟ اقکىن ؼىؾ بك اؾق ؾگماجیىم  گكفحاق ٌؿن یبه مؼىا یىیو ؾ یاؼحل
 . جابؿ یبكوم قا یاویوظ یمؼىا ثیجمكکم بك لؿو یولاوث 

 . اَذاف پزيژِ ارکًن6-3

با قوي ها  ایجا قوٌه ٌىؾ آ میاٌاقه کى ،که ؾاقؾ یاوث به اهؿا  اقکىن ؾق پكوژه ا ىحهیمٙال  با هیپه ال ا
 بكٌمكؾ: هیجىان چى می اهؿا  او قا. جٙابك ؾاقؾ یو یکكؾهایو قو 
 ٧کیؿئىلىژ یا کكؾیال قو  اوؿیٍ  اوحمی ًیپاال  -۱
 ٧یو لبان ٌىاؼح یاشحماػ، یاؾب، یؽیجاق  ی٘كض چالً ها -۲
 ٧مىاماوان کیکحو یوظام فکكؾگماجیىم  ال ییقها -۳
 ٧یاوحم كیو غ یؾق شىامغ اوحم یکاهً ؼٍىوث وقل -۴
 ٧ؾق گفٌحه و ظا  مثیکٍف ظم -۵
کیؿ -۶  ٧اوهیاوىان گكا ًیبك گكا جأ
 .یگفحمان وبى یلبان ٌىاؼح یها یژگیو  هییجب -۷

به قوي ٌىاوی ویژۀ ؼىؾ ؾق لركآن با هم  جحٌی که اقکىن ؾق قاوحای واب والی اوؿیٍ  اوحمی و قویکكؾ 
ٌىاوری،  چرىن لبان گیركی ال مٙالؼرات ورىیه ػارىم اوىراوی هم ومایرؿ و ؾق ایره مىریك برا بهكه پكوهی مؼاِرك می
گكی بره جصؿیرؿ وظرك ؾق میركاخ ورىحی و کهره ػارىم و اوؿیٍر   ٌىاوی، جراقیؽی ٌىاوی، اوىان مؼىاٌىاوی، وٍاوه

ی چىؿگاو  مؼكفحی اقکىن با قوي، قویکكؾ و اهؿا  و وحایس ؼاَ بىیاق ها پكؾالؾ، اما چىن ؼاوحگاه اوحمی می
ؾاقؾ. او با وشىؾ کامیرابی  آیؿ که ؾق آذاق ؼىؾ مىقؼان قا ال ؾقافحاؾن ؾق آن بكظفق می اوث، به جىالٕی گكفحاق می

م و اي وراؼحاقی مىىرص ؾق شمغ میان ایه ؾو وگكي، به واوٙ  ؼاٗ قوٌری وحىاوىرحه اورث ال مىظىمر  فکركی
  هماهىگ اقایه ومایؿ.
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 وتٕجٍ گٕزْ 

کىٌؿ جا با جکیه بك قوي ٌىاوی ؼىؾ میران قوي هرا و مٙالؼرات مىشرىؾ شهران مرؿقن ؾق فهرم  می اقکىن. 1
 و قوي الهیاجی پیىوؿ بكلكاق ومایؿ٧ لكآن قوٌمىؿ

جاقیؽمىؿی و وٍاوه ٌىاوی و مؼىاٌىاوی و ، او ؾق ایه مىیك ال قوي ها و پژوهً های وىیه لبان ٌىاوی. 2
 گیكؾ٧ می واؼحاقگكایی و اوٙىقه ٌىاوی بهكه

اِرای و  ؾغؿغر  لركآن جىان ؾقیافث که قوي ٌىاوی فهم محه به ویرژه می آذاق اقکىن ال مٙالؼ  مصمىػ . 3
 آیؿ٧ می بىیاؾی او به ٌماق

ومرؿ ، ومؿ پژوهً های وىحی و پكؾاؼحه به بكقوی و جعایل محرىن ؾیىری برا فمرؿان قوي مىاور  کاقآمرؿ. 4
برا بهركه گیركی ال ٌریىه هرای مرؿقن ال مبراوی قوي  لركآن بالؼىاوی محه، ػمحویث وىحی و آلاؾ و قها وبىؾن آن

 ٌىوؿ٧ می ٌىاوی او ٌمكؾه
الؾیؿگاه اقکىن باجىشه به قوٌی که گمیىً ومىؾه ؾق وظك گكفحه کراقبكؾ و کاقبىرث آن ؾق  لكآن گفحمان. 5
وشره  -ب ٧وشره ٌرىاؼحی -پژوهٍی او ؾاقای ویژگی هرا و وٍراوه هرای لیرك اورث: الرف و ٌیىۀ فکكی  مىظىم

 ٧لكآن وشه مؼكفث ٌىاوی -ز ٧لكآن جاقیؽی و فكاجاقیؽی گفحمان
مكک  شامؼه ٌىاؼحی و لبان ٌىاؼحی  یک پؿیؿۀبه مراب  الوظك او بایىحه اوث ال ظید قوٌی  لكآن محه. 6

 ٧ؾق مؼكْ وىصً و اقلیابی لكاق گیكؾ
. وگكي اقکىن به وظی و ؾیگك وؽىاوی که ؾق ایه باقه ؾاقؾ مؼمىاًل بكآمؿه ال همان ؼاٗ قوٌی و قویکكؾ 7

به مىئا  اوؿیٍ  ؾیىی اوث. او بك ایه باوق اوث کره وظری امركی لؿوری اورث ولری جمكکرم برك لؿوریث مؼىرای 
 جابؿ٧ وظیاوی قا بكومی

ای با امك  کىؿ و مىظىق وی ال ؼاٗ امك اوٙىقه لّؿ می. ؾقباقۀ اوٙىقه قوٌه ویىث که ال آن چه چیمی قا 8
کیؿ بك اقلي  های اؼحلی و ؾیىی گكفحاق ٌؿن ؾق ؾام ؾگماجیىم اوث٧ جاقیؽی چیىث و چكا جأ

ی و به ٘ىق لكآو کىؿ جا با اوحفاؾه ال ؾاوً شؿیؿ ؾق مغكب لمیه به جبییه و جعایل گفحمان می اقکىن جحي. 9
ؼارٗ قوٌری کره   هكچىؿ ؾق ایه کىًٌ گاه کامیاب اوث ولی گراهی بره واورٙ. بپكؾالؾػام جك گفحمان اوحمی 

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