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 گيري از معناشناسي كاربرديرآن كريم با بهرهق، فهم و تفسير تدالل  :عنوان  

  چی دتقی کبریتمحم دانشجو : 
  شاهرودیحمدرضا ر مدکت :استاد راهنما  

  مجید معارفمنصور پهلوان و دکتر دکتر  مشاور : اناستاد
  شفیعی دکتر       و     نفیسیدکتر  :داخلي  انداور
  ی المعارف اسالم ةدائر ادیبناز ، طارمیدکتر      و      تهراناز دانشگاه ، نبوی  دکتر خارجي : انداور

  12-10، ساعت 1400شهريور  29دوشنبه،  زمان :
 مجازي   مكان :
  چكيده: 

  ژهی و  یت یآن اهم  نییدرک سازوکار داللت، و تب  شود،ی«داللت» مربوط م  یبه مسئله  میطور مستقبه  دیقرآن مج  یفهم معان   نکهیانظربه
بهابدییم حوزه  ،یطورکل .  د  یدر  دو  دارد:    دگاهیداللت  وجود  ارسطو برجسته  داللت  منطق  یی نخست،  «داللت  به  آن  از   ادی   »یکه 
پا  شود یم بر  اصل   ن،ی نو  العاتمط  یهی و  زبان  یکاربرد  به  نشانه  یصور   یها آن  «داللت  دوم،  است؛  دانش    »یشناختمحدود  از  که 

 » یدوم را باعنوان «طرح داللت زبان   دگاهیزبان به ثمر نشسته است. پژوهش حاضر، د  یسرچشمه گرفته و در معناشناس  یشناسنشانه
داللت    ندیطرح، فرا   نیبه کار بندد. در ا  می قرآن کر  نیی و تب  ریرا در فهم، تفس  ی زبان   یهی نظر  نیکرده، بر آن است ا  یساز یو بوم   یی بازنما

به و  «کاربرد»  «تفس  یلهیوس در  م  ر»یعامل  زبان  یمرور   گرسو یازد  .رد یگیانجام  آثار  م  شمندانیاند  ی شناختبر  نشان   دهدیمسلمان 
م  یهی نظر به  انیداللت  طآنها  منطق  یف یصورت  داللت  دال  یاز  ب   ی زبان   لتتا  رو   شتریاما  از  حال  یمنطق  کرد ی متأثر  قرآن است؛  آنکه 
فضا  م،ی کر طب  ی در  شده  »یع ی«زبان  معان  صادر  است  الزم  زبان   یو  داللت  ساختار  در  آن  منطق  ن ییتب  ی الفاظ  داللت  نه  .  ی گردد؛ 
عالوه   جه،یدرنت الفاظ  «سداللت  (  اقیبر  «کاربرد»  به  آ  یفضا  ایمتن»  خطاب  و  ن اتینزول  «تفس  زی )  عامل  و  آن   ر»یوابسته  در 
علوم قرآن: «احکام و تشابه» و «اجمال   یرا در دو حوزه  »یلت زبان«دال  یهی دارد نظر  یسع  روشیپ  یخواهد بود. رساله  نی آفرنقش
کار بندد و مزا   ر»یو تفس از:   علوم قرآن عبارت  یپژوهش در مبان   نیا  یدستاوردها  نی تر. مهم دینما  یاز آن را معرف   آمدهدستبه  یایبه 

«تشابه   یدهیپد  یعلل برجسته  یمعرف   ،یقرآن در ساختار داللت زبان   اتیبودن تمام آمحکم   م،ی در فهم قرآن کر  یگذار از داللت منطق
. ست ا  دیقرآن مج  یاله  ِن یّ مفسر و مب  گاهیجا  ینیدو اثبات برون  م ی در قرآن کر  ر»ی«اجمال و تفس  نییدر آن، تب  تیو اثبات نسب  »ییمعنا
م  نیا نشان  همچنان  زبان  کرد ی رو  دهدیپژوهش  فهم    ییسزا به  ریتأث  یداللت  تفسدر  کر  ریو  تکم   م ی قرآن  البته  که  داشت  آن،   لیخواهد 

  است.  ازمندین  گر یمستقل د یهاخود به پژوهش


