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  چكیده
کیفی پژوهش کّهی و  فوایی  در  غوحیحی اۀ وؽال شذه در هز خوزۀ های انجامبزرضی 

های وزرد اضتفاده و چگزنگی پیشزفت در آن ۀوینه را فزاهن ها  روشرونذ انجام پژوهش
کوه بوه رشوتهویوژه در وؽالفوام ویوانهوای پژوهشوی بوهآورد. ههصز بوا انجوام ففالیوتوی ای  

ونذ وزرد ارۀیابی ها با وزوری نظامدضتاوردهای جذیذی انجاویذه  ضزوری اضت پژوهش
که وزرد یزجه ق زار بگیزنذ یا اۀ این ؾزیق  نخصت وؽالفام پیشین  رویکزدها و وزضزقایی 

کار ضنجه ای بزای انجام پژوهشگزان بزده اضت  وشخظ شزد و دوم اینکه درنتیجۀ این 
که اۀ ؾزیق آن  خألهوا و ۀوینوهپژوهش هوای وناضو  های آینذه در آن خزۀه در دضت باشذ 

ای رشووتهشووذه در خیؽوۀ وؽالفووام ویوانۀ ویوان اباارهووای وؽوز شناضوایی و وفزفوی شووزد. ا
شناضوی ونوذ و ارۀیوابی اضوتنادی وؽالفوام ۀبوانقزآن و خذیث  پوژوهش خاضوز بوز وزورنظوام

شوذه در بوواۀ  هووای انجوامرو در ایون واالووه ههوۀ پوژوهششوناختی وتهزکوا شوذه اضووتی اۀایون

 _____________________  
لآح قرآن و حد یاراشتاد "1  famini@alzahra.ac.ir" تهران ؟اهع؟#دانشگاه الرهرا یات#دانشکده اله یث#گروهـ 
گووروه پژوهشووو یثـلووآح قوورآن و حوود یدکتوور "2 ضووآ  دانشوووگاه  یثقوورآن و حوود یا رشووته یووانمػالؿووات م یوـ 

 f.habibi@alzahra.ac.ir  )نویسنده مسهآل(" تهران ؟اهع؟#الرهرا
گوووروه پژوهشووووتخططوووی و  ایدکتووور "3 دانشووووگاه  یثـلوووآح قوووورآن و حووود یا رشووووته یوووانمػالؿوووات م یـضووووآ 

    sshhejazi@gmail.com  "تهران ؟اهع؟#الرهرا
 81/3/0110_ سذیرش:  61/6/0110دریافت: 

 1441تابستان/155/شنویکچهلسال
 (33_4پژوهشی)_نوعوقاله:علهی

 

 

mailto:sshhejazi@gmail.com


نظام تأکیثقرآنوحدایرشتهیانوندوطالعاتوورور ویدبا  5 یشناختیکردبرر

ناووه و وااله  نه رضواله  اواناده اایوان 551در قال   5011یا نیهۀ اّول  5831های ۀوانی ضال
کتاب بزرضی شذه اضت. بزرضی ضیز نشز آثار  نحز  نشز  یفیین پزکاریزین نزیصنذگان  شش 

هوای اؾعقوایی  ها و وااالم  وحاضبۀ ویاان اضوتناد بوه انوزاؿ وحهو و پزاضتنادیزین کتاب
ن ویواان و نحووز  یفیوین وضوفیت پزشوش ۀبوانی اضوتنادها  وضوفیت واواالم پژوهشوی  یفیوی

کیفی آثار اۀ خیث پیکز  پژوهش   وشارکت و ههکاری وحااان در انجام یحایاام  ارۀیابی 
 خیؽۀ پژوهش و ارۀیابی وحتزایی اۀجهله دضتاوردهای پژوهش خاضز اضت.

  ای رشته ونذ  وؽالفام ویانشناضی شناختی  وزور نظامقزآن کزین  ۀبان ها :كلیدواژه
 یحلی  اضتنادی.

 

 بیان وسئله  .1
کشور نقش و جایگواه اشاشوی در اهمیت دادن به مآ آؽ پژوهش در شیاشت گذاری هر 

گوذاری بیشوتر در مػالؿوات ـلووآح رونود تآشوؿه خآاهود داشووت" در ایون میوان تآجوه و شوورمایه
انسووانی بووا مفهووآح تآشووؿه اهمیتووی مضوواـ  دارد" انسووانی بووه دلیوول رابػووۀ تنگاتنوو  ـلووآح 

( شوناخت و ارزیوواب  و ووؿیت پوژوهش بوورای محققووان 6: 0831ی# )قاشومی و امووامی میبوود
ووی پووژوهش کم  تآانوود تووا حوودودی رونوود شووده موویهووای انجوواحامووری  ووروری اشووت و بررشووی 

که پژوهشگران چوه زمینوهپژوهش در هر رشته کند و نشان دهد  هوا و شوؤاالتی ای را مشخض 
ننود# در حیػوۀ موورد نیوور کگییننوود# از چوه مآ وآـاتی  فلوت موویرا بورای پوژوهش خوآد برموی

هوای ایشوان بور محویغ ـلموی چوه اثوری پژوهش چه افرادی شاخض و تأثیرگذارند و پوژوهش
ی برای درك بهتر فرایند تحقیقوات ـلموی# تجییوه و تحلیول و دشوتیاب  بوه  کم  دارد" ارزیاب  

 الگآی رفتار ـلمی پژوهشگران و نویسندگان ابرار مؤثری اشت" 
هوا در حووزۀ مػالؿوات هوا ورشوالهناموهکتواب# مقواالت# سایوانهای اخیر نگارش در شال

کووه ایوون امووور رشووتهمیووان ای قوورآن و حوودیث بووا رویکوورد شووناختی# رونوودی افرایشووی داشووته 
کوواربرد ایون حوووزۀ مػالؿواتی اشووت" پوژوهش حا وور بوورای  نشوان دهندۀ اهمیووت# جایگواه و 
بووارت اشووت از: تبیووین و گوی  بووه یووا نیوواز و  وورورت مهووم بووه انجوواح رشوویده و آن ـ  ساشووخ

ای قورآن و حوودیث بوا رویکوورد شوناختی# ارائووۀ رشووتهشودۀ مػالؿووات میوانتحلیول مسویر ؼووی
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گشووآدن دریچووه نقوواع  ووؿ  و قووآت آثووار مآجووآد بوورای اظوواح رونوود پوویِش  هووای نوووین رو# 
گستردۀ مآجآد فورا روی پژوهشوگران و ـاقوهمػالؿاتی و نشان دادن زمینه منودان حووزۀ های 

 ای"  شتهرمیان
اهمیت مػالؿات مروری در تبیین مسیر آیندۀ مػالؿات ـلمی و البتوه فقودان پژوهشوی 

ای قوورآن و حوودیث بوا زمینووۀ شووناختی# نویسووندگان رشووتهبوا ایوون رویکوورد در مػالؿووات میوان
منود بوه ایون مهوم اقوداح مقالۀ حا ر را بر آن داشت تا در یا فرایند ـلمی با روش مرور نیواح

یوا شوؤال پژوهشوی ؼراحوی و انجوواح گووی  بوه منود بورای ساشووخت مورور نیواحکننود" مػالؿوا
شآد و این مبتنی بر ارزیوابِ  بودون شوآگیرِی هموۀ مػالؿوات پژوهشوِی مربوآع بوه آن شوؤال  می

 اشت" 
کتواب # هدف اظلی پژوهش حا ر در مرحلۀ اول# اشوتخرا  تمواح آثوار پژوهشوی شوامل 

کووه در حیػووۀ مػالؿووات قرآنووی و بووا رویکوورد  هووای نامووهمقالووۀ ـلمووی# رشوواله و سایووان اشووت 
کیفوی ایون آثوار اشوت"  شناشی شناختی نگارش یافته و زبان وی و  کم  در مرحلوۀ دوح ارزیواب  

کسوتری# که بررشی متوآن خا موورد نیور پوژوهش حا ور نیسوت" همچنوین  1الزح به ذکر اشت 
کتواب و مقا کوه تموامی ایون آثوار# اـووم از  لوۀ ـلموی بوورای تآ وی  ایون مسوهله  وروری اشووت 
گرفتوه اشوت؛ بنوابراین  رشیدن به مرحلۀ چا  از نیر محتآا موورد ارزیواب  داوران محتورح قورار 

ت نیورات و نتوایج# بیورون از حیػوه و اهوداف  نقد و بررشی محتآای مقاالت از حیوث ظوح 
 پژوهش حا ر اشت"

گسووترش ـرظووه گآن تحقیقوواتی در رشووتهبووا  گآنووا گسووترش هووای  هووای مختلوو # شوواهد 
گیووری از مسووتندات وبووات ـلمووی هسووتیم؛ امووا آنچووه اهمیووت بسوورای  دارد# میووران بهوورهمکت

هوای پیشوین گیوری از پوژوهشهوای اؼاـواتی اشوت و البتوه بهورهـنوآان محمولتآلیدشوده بوه

 _____________________  
کستری ) "1 کوه در شوػآح مختلو  به انآاؽ مختلفی از اشناد اؼا  می( Grey Literatureمنابؾ خا شوآد 

دولتی# دانشگاهی# تجاری و ظنؿتی به ظورت چواپ  یوا الکترونیکوی تهیوه شوده اشوت؛ ولوی تحوت 
باسکنترل ناشران نیست و وارد بازار نشر نمی  (00: 0833زاده# شآد" ) فاری وـ 
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نیر قورار بگیورد" دربوارۀ پیشوینۀ پوژوهش الزح اشوت ایون نکتوه ذکور  کوه بایود مود  مهوارتی اشوت 
کووه بوا تآجووه بوه اهمیووت مػا منوود و تحلیول اشووتنادی آثوار# ایوون قبیوول لؿوات موورور نیواحشوآد 

شناشووی# ـلوآح اجتموواـی# هوای روانهوای پرشووکی و زیرمجمآـوهمػالؿوات بیشوتر در رشووته
شناشووی و موودیریت اؼاـووات انجوواح یافتووه و آثووار متؿووددی در ایوون زمینووه بووه رشووته جامؿووه

هشووگران مػالؿووات قوورآن و کووارگیری ایوون روش در بووین پژورو بووهتحریوور درآمووده اشووت؛ ازایوون
که پژوهش حا ر پیشینه ندارد"شان میحدیث م فآل مانده و بدین گفت   تآان 

 شناسی  . روش2
گذشووته را بووه پژوهشووگردر برخووی مػالؿووات اجتموواـی#  ـنووآان دادۀ پووژوهش مػالؿووات 

هوای مختلفوی بورای بررشوی ایون دشوت از مػالؿوات وجوآد دارد؛ گیورد" روشخآد در نیر می
ای منود مػالؿوهمند# فراتحلیل و تحلیل اشوتنادی اشوت" مورور نیواحها مرور نیاحملۀ آنازج

که به مروِر پیشینۀ یا مآ آؽ ـلمی موی شوده دربوارۀ آن هوای انجواحپوردازد و پوژوهشاشت 
کوه باـوث درك بهتور مآ وآؽ از شوآی دهوی و خاظوه مویای شوازمانگآنوهمآ آؽ را بوه  کنود# 

کوه دربوارۀ مآ وآـی خواص در مقواالت ؽ مقاالت نتوایج ـلمویمخاؼ  شآد" در این نآ ای 
شوآد" در ایون روش# آخورین اؼاـوات یوا بنودی و تحلیول مویقبلی ارائه شده اشت# جمؾ
شووان هووودف از نگووارش ایوون قبیووول مقوواالت تنهوووا شووآد" بووودینمآ ووآؽ خوواص بررشوووی مووی

 (Hall, 2003: 92-98رشانی نیست# بلکه ارزشیاب  و تفسیر نیر هست" ) اؼاؽ
گرفته شده اشوت" مند و تحلیل اشتنادی بهمرور نیاح کار  ـنآان روِش پژوهِش حا ر به 

که برای اشوتفاده از مسوتندات ـلموی تآلیدشوده# در ترین روشاین روش از مهم های  اشت 
منوِد متوآن ـبوارت اشوت از: اقوداح هماهنو  کانآن تآجه پژوهشگران قرار دارد" مػالؿۀ نیواح

هوای هوای جدیود از نتوایج پوژوهشها# اشتنباع نتیجوه  منسجم همۀ پژوهشبرای شناشای
کیفیووت مػلوآب و در بؿضووی موآارد تجییووه و تحلیوول قبلوی# بررشووی داده هوای مػالؿووات بوا 

ووی آن کووه بوورای ساشووخهووا بووا روش اشووتاندارد و نیوواحکم  گوووی  بووه شووؤالی موورتبغ انجوواح منوود 
گاح اشاششآد" مرور نیاح می  ی دارد: مند متآن چهار 



 1441تابستان/155ش/ویکنچهلسال  8

که قرار اشت# مرور شآند؛" تطمیم0  گیری در زمینۀ نآؽ متآنی 
 اند؛" مػالؿه و درک آنچه نویسندگان در آثارشان آورده6
 ؛هاآنهای پژوهشی و نتایج هرکداح از ها# روشایده " ارزیاب 8
 :0836بندی محتآای متآن یا اشناد و شآاهد مرورشده" )محمودزاده و دیگوران# " جمؾ1

68) 
کتابتحلیل اشتنادی از روش که رابػۀ میان مودرك اشوتناددهنده و های  شنجی اشت 

کم اشوت مدرک مورد اشتناد را بررشی می که بر ایون روابوغ حوا کند" هرگاه بکآشیم قآاـدی را 
کنویم# بوه تحلیول اشوتنادی دشوت زده ایوم" )هموان( در اشوتفاده از منوابؾ بورای تآلیود کشو  

کووه بووهارهووای  بووروز مویمقواالت# مؿمووآالف رفت هووا رفتووار اشووتنادی اؼووا  اظووػاح بوه آنکنوود 
کید بور موآارد خواص# تکورار  می شآد" رفتار اشتنادی شامل چگآنگی اشتفاده از منابؾ# نآؽ تأ

که به زبانی خاص منتشر شده و موآاردی از ایون دشوت  گرایش به متآنی  کاربرد برخی منابؾ# 
ؼوور شونجی در حووزۀ مػالؿوات قرآنوی بوه ا رویکورد ـلومهای  بوبا تآجه به نبآد تحلیل اشت"

هوای تحلیول ؼور خاص# این مقالوه در پوژوهش ای مرتبغ با آن بهرشتهـاح و مػالؿات میان
کووه ـوواوه  گفتووه# بووا ارائووۀ هووای پوویشبوور ارزیوواب اشووتنادمحور رونوود نوووینی بنووا نهوواده اشووت 
ت# دریچوۀ نوآی بوه روی پژوهشوگران مستندات در حوزۀ نویسندگان و البته اشتنادات مقاال

شناشووی شووناختی ای بووا رویکوورد زبووانرشووتهویووژه مػالؿووات میووانحووزۀ مػالؿووات قرآنووی بووه
 گشاید" می

کارکردهوای مختلفوی برخووردار اشوت گیری از مرور نیواحبهره  منود و تحلیول اشوتنادی از 
کارکردشوآد" مهوومهوا پرداختووه موویکوه در پووژوهش حا ور بووه آن ووی و توریِن ایوون  کم  هوا ارزیوواب  

گرفته و دشتیاب  به الگوآی رفتوار ـلموی پژوهشوگران در تآلیود آثوار های ظورتکیفی پژوهش
 گیری از تاش پیشینیان اشت"و بهره

 . فرایند انجام كار 3
گروهوی اشوت# بورای انجواح پوژوهش حا ور تیموی  منودنیواحنیر بوه اینکوه مورور  فؿوالیتی 



نظام تأکیثقرآنوحدایهرشتیانوندوطالعاتوورور ویدبا  9 یشناختیکردبرر

کوه زمینوۀ تخططوی فؿالیتشوان  متشکل از سنج نفر از پژوهشگران حوزۀ ـلآح قرآن و حودیث 
مػالؿووات شووناختی اشووت# بووه جسووتجآ و اشووتخرا  آثووار پرداختنوود" جامؿووۀ آموواری ایوون 

که در بازۀ زمانی شوالمػالؿه شامل پژوهش ثبوت  0111توا نیموۀ اول  083۵هوای های  اشت 
 شده اشت"

ریوا از اـضوا جرئیوات جانبه در میان مسوتندات تآلیدشوده# هوجآی همهبرای جست
کلیودواژهپیشنهادهای خآد دربارۀ بانا کوه مویهای اؼاـواتی و  وجوآ بایود جسوتهوای  را 

کردنوود" سووز از بررشووِی نیوورات و جمووؾ گیوورد# مػوورح  هووای بنوودی ایوودهمػووابق آن ظووورت 
کوه مػالؿوات ـلوآح انسوانی در ایون  مػرح ل برای شناشای  مستندات ازآنجا گاح او  شده# در 
گسترده پآشوش داده موی ها سایگاه هوا و ناموههوا# سایوانهوا# رشوالهشوآد# تمواح مقالوهبه ظورت 
پرتووال جووامؾ ـلووآح  3ایرانووداک# 2نووورمگر# 1هووای مگیووران#شووده در شووایتهووای نمایووهکتوواب

شناشوووی کووه در قلمووورو مػالؿووات زبووان 5سایگوواه مرکوور ـلموووی جهوواد دانشووگاهی 4انسووانی#
 وجآ شد"های مربآع جستکلیدواژهشناختی قرآن و حدیث قرار داشت# با 

کلیوووود گووواح دوح براشووواس   6شوووده ماننوووود مؿناشناشوووی شووووناختی#هوووای تؿیووووینواژهدر 
ری#ؼوورح 9اشووتؿارۀ مفهووآمی#  8مػالؿووات شووناختی# 7شناشووی شووناختی# زبان  10وارۀ تطووو 

کر# 12رویووداد حرکتوووی تووالمی# 11چنوودمؿنای #  14افؿووال وجهوووی# 13دشووتور شوووناختی النگووا
 _____________________  

1  . https://www.magiran.com/ 

2  . https://www.noormags.ir/ 

3  . https://irandoc.ac.ir/ 

4. http://www.ensani.ir/ 

5. https://www.sid.ir/ 

6  . Cognitive Semantics . 

7  . Cognitive Linguistic. 

8  . Conceptual Studies . 

9  . Conceptual Metaphor. 

10  . Image Schema. 

11  . Polysemy. 

12  . Motion  Event. 

13 .Cognitive Grammar. 

14  . Modal Verb. 
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و مجووواز 4فضووواهای ذهنوووی 3آمیختگوووی مفهوووآمی# 2بنووودی#مقآلوووه 1رویکردهوووای شووواختی#
کلیدی مػرح در زبانبه 5مفهآمی  وجآ شد"شناشی شناختی جستـنآان واژگان 

کلیدواژهوجآی اولیه برای دشتیاب  به اؼاـات دقیقدر جست های قرآن یا حدیث تر# 
گاح شآح سز از بوه دکه محدودکنندۀ پژوهش اشت# جست شوت آمودن هموۀ وجآ نشد و در 

که از مػالؿات زبوانمستندات بر پژوهش شناشوی شوناختی در حیػوۀ قورآن های  تمرکر شد 
گرفته کامول  006اند" به این ترتی  و حدیث بهره  کوه دشترشوی بوه موتن  مقاله دشوتیاب شود 

کارشناشویهمۀ آنها ممکن بآد" همچنین در بازۀ زمانی یادشده نه رشواله# سوانرده سایوان  ناموۀ 
گرفوت" الزح بوه ذکور ارشد  که مورد تآجوه قورار  کتاب  تآلید شده اشت  و شش اثر نیر در قال  

که در میان مستندات# مآاردی به دالیل زیر حذف شد:   اشت 
آمده خار  از بحث شناختی بآد و تنها بوه دشتهای به" در برخی مآارد# نمآنه0

کلیوودواژه کووه در ـنووآان مقالووه#  گووان مشووترک یووا مشووابه هووا یووا چکیووده# واژایوون دلیوول 
گرفوت؛ مػالؿات زبان کوار رفتوه بوآد# در فهرشوت اولیوه قورار  شناشی و دیگر ـلوآح بوه 

« افؿووال وجهووی»# «چنوودمؿنای »# «شووناختی»هووای تووآان بووه واژهـنووآان مثووال موویبووه
کوه در ویوورایش اؼاـوات# دوبواره موتن و چکیوودۀ مقواالت موورد بررشووی و  کورد  اشواره 

گرفووت  و ایوون رویکوورد »مقوواالت از فهرشووت خووار  شوود؛ مووثاف مقوواالت  اظوواح قوورار 
ترتیوو  اشووامی"ـییر" و »و « شوناختی پیرامووآن چنوودمؿنای  واژۀ "رحموور" در قوورآن زبان

بوویش از ظود مقالووه بووا «" "حکویم" خداونوود بور مبنووای نیریوۀ شووناختی شووکل و زمینوه
کلیدواژۀ وجهیت )افؿال وجهی( بررشی شد" در میان این موآارد# تن هوا شوه محوریت 

مقاله بوا رویکورد دشوتور شوناختی مشواهده شود" ـلوت حوذف دیگور مقواالت ـمآمواف 
 ها به مقآلۀ وجهیت بآد"محور بآدن رویکرد آنگرا یا ترجمهنقش

 _____________________  
1 . Constructional Approach. 

2. Categorization. 

3. Conceptual Blending. 

4. Mental Space. 

5. Conceptualmetonymy. 



نظام تأکیثقرآنوحدایرشتهیانوندوطالعاتوورور ویدبا  11 یشناختیکردبرر

آمووده از بحووث شووناختی خووار  بووآده و رویکوورد ترجمووه دشووتهووای بووه" نمآنووه6
کلیوودواژه « اشووتؿاره»ژۀ هووا واداشووت و فقووغ بووه ـلووت اینکووه در ـنووآان مقالووه یووا در 

گرفوت؛ اموا سوز از بررشوی مجودد و ویورایش  اشتفاده شده بآد# در فهرشت اولیه قورار 
شناشوی برگوردان تطوویرهای روش»ـنوآان نمآنوه اؼاـات# از فهرشت خار  شد؛ بوه

بررشوی تػبیقوی »و « هوای قیاموت در قورآن براشواس الگوآی نیآموارکاشتؿاری ظحنه
کریم در ترجمۀ اشتؿاره  «"ترجمۀ ر ای  اظفهانی# انطاریان و ظفآیهای قرآن 

کوه آموار بوهبرای آمارگیری از مستندات از نرح دشوت افورار اکسول اشوتفاده شود و هور وقتوی 
روزرشوانی رشانی بآد# برای دشتیاب  به جامؿۀ آماری دقیوق# اؼاـوات بوهروزآمده نیازمند به

# در جودولی مشوابه جودول منودشد" مستندات مربآع بوه مػالؿوات واردشوده در مورور نیواح
کووار و پویش از تجییووه و تحلیوول چنودین بووار بررشووی# آوری شوود و دادهزیور جمووؾ هوا در حووین 

گردید"  اظاح و بازخآانی 
 

 
 ( مستندات پژوهشی0جدول 

 

ووی     کم  کیفووی _ سووز از ایوون مرحلووه بووا هوودف تحلیوول اشووتنادی بووه اشووتخرا  و تحلیوول 
کتابناموووه( پرداختوووه کامووول  اشوووتنادات )منوووابؾ  شووود" بوووه هموووین منیوووور سوووز از اشوووتخرا  

که در بخش  به تفطویل بوه آن  6اشتنادهای همۀ مقاالت# به تحلیل اشتنادی پرداخته شد 
 پرداخته خآاهد شد"
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وی شوامل نحوآۀ انتشوار پوژوهشآنچه در ادامه می کم  هوا# توزیوؾ فراوانوی انتشوار آید ارزیاب  
آثار# تؿیین پآشش زبوانی# میوران مشوارکت# مؿرفوی  ها# پراشتنادترینآثار# میران اشتناد به آن

کیفوی )بخوشنشریه (# 1های فؿال و حوزۀ تخططی مؤلفان آثوار اشوت و در بخوش ارزیواب  
 گیرد" حیػۀ مػالؿات و ارزیاب  محتآای  مورد تآجه قرار می

 .  نحوۀ انتشار آثار   4
که بیشتر آثوار منتشرشودهبررشی نحآۀ انتشار آثار نشان می در فرموت )قالو ( مقالوه  دهد 

_ _ ترویجوی و دو مقالوۀ ـلموی_ پژوهشی# هشت مقالوۀ ـلمویاشت" تؿداد ظد مقالۀ ـلمی
بوور ایوون# سوووانرده  هووای اخیوور اشووت" افوویونتخططووی حاظوول توواش پژوهشووگران در شووال

 گیرد"های بؿدی قرار مینامه و نه رشالۀ دکتری در رتبه سایان
کتوابمسوهلهبه اینکوه مقواالت# بیشوتر  نیر محوور هوا بیشوتر بوه ظوورت مآ وآؽمحورنود و 
محوور# بسوتر مقالوه را ـنوآان پژوهشوی مسوهلههوای یادشوده# بوهشآند# مؤلفوان پوژوهشارائه می

کاراتری برای انتشار نتایج ـلمی حاظل از پژوهش خآد دانسته و به شومت  بستر مناش  و 
کووردهتخططوی شوودن در شوال رشود مراکوور دانشووگاهی و انود" همچنووین هووای اخیور حرکووت 

کارشناشوی ارشود و دکتوری موی تآانوود بیشوتر شودن سوذیرش دانشوجویان در مقواؼؾ تحطویلی 
 ای برای پررونق شدن انتشار آثار در قال  مقاله باشد"خآد زمینه
کننود# ایون اشوتنکته که ظاحبان آثار بایود بودان تآجوه  ر وم اثرگوذاری بسویاِر کوه بوه ای 

کتوواب انتشوار مقوواالت در فضووای  پژوهشووی و ـرظووۀ تآلیود ـلووم# آثووار منتشرشووده در قالوو  
کند"  می  تآاند نقش مؤثرتری در امر آموزش ایفا 



نظام تأکیثقرآنوحدایرشتهیانوندوطالعاتوورور ویدبا  11 یشناختیکردبرر

 
یؾ فراوانی 0نمآدار  منابؾ( توز

 . سال نشر آثار  5
بوا نگوارش  083۵شناشی شناختی به ـرظۀ قرآن و حدیث از شال ورود مػالؿات زبان 

هووا بوووا رونوود ظووؿآدی و اقبوووال برخوووی شووالمقوواالت آ وواز شووده اشوووت" ایوون مػالؿووات در 
پژوهشگران همراه بآده و مآاقؿی نیر روندی نیولوی داشوته اشوت؛ البتوه رشود رونود ظوؿآدی از 

بووه بؿود قابوول تآجوه اشووت" انتشوار آثووار بوا مآ ووآؽ  3۵و رشویدن بووه او  آن در شوال  38شوال 
کی از اقبوواای زبووانرشووتهمیووان ل مؤلفووان و شناشووی شووناختی در حیػووۀ قوورآن و حوودیث حووا

 رشته اشت" اهمیت این میان
گآنه توزیؾ فراوانی  نمآدارهای مختل  آثار قابل ماحیه اشت" این در نمآدار زیر# روند رشد 

گذر زمان نشان میانتشارات در حوزۀ زبان دهد" شناشِی شناختِی ـلآح قرآن و حدیث را در 
کمترین مدرک در  31این حوزه در شال های مآجآد در نمآدار# بیشترین مدرک در برسایۀ داده و 

کلی بررشی دادهمنتشر شده اشت" به  31شال  تؿداد مدارک تآلیدشده به های مربآع به ؼور 
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 شده در این حوزه اشت" تفکیا شال# بیانگر شیر ظؿآدی مػالؿات انجاح
هوای اخیور بیشوتر و مسوتمر بوآده اشوت" از دالیول رشود و شویر ظووؿآدی ایون شویر در شوال

هوای اخیور و تآان به تآشؿۀ مراکر دانشگاهی و تحقیقواتی در دهوهها در این ـرظه میژوهشپ
درنتیجه افرایش تؿداد اـضای هیهت ـلمی و دانشجویان تحطیات تکمیلی در جایگواه 

کورد" همچنوین افورایش تؿوداد سایگواه هوا هوای انتشوار در دانشوگاهمحققان این بخش اشواره 
گسووترش تحقیقووات ایشووان بورای ارائووۀ مقوواالت پژوهشوو گران در ایوون حووزه# نقووش مهمووی در 

شناشی به این ـرظه و انتخواب پیکورۀ قرآنوی و حودیثی داشته اشت" ورود پژوهشگران زبان
گورا شودن رشوتۀ و هوم هوارشوتهـنآان مآ آؽ پژوهش خآد# از میان برداشته شودن مورز میوانبه

میوران تؿوامات و موراودات پژهشوگران از  شناشی و باالرفتنـلآح قرآن و حدیث و رشتۀ زبان
 ـآامل مؤثر در باال رفتن انتشار آثار اشت"

کارگاه  که نباید از نیر دور داشت# برسای   هوای متؿودد بورای مؿرفوی مسهلۀ مهم دیگری 
کووه از جملوۀ مهوومرشووتههوای مػوورح در حیػوۀ مػالؿووات میوانـرظوه هووا تورین آنای اشوت# 

کارگاه  می کاربرد آن در مػالؿات قرآنی با حیػهآشنای  »تآان به  اشواره « های مؿناشناشی و 
کارگواه بووه هموت پژوهشووگاه ـلووآح انسوانی و مػالؿووات فرهنگوی از شووال  آ وواز  38کورد" ایوون 

 شده و ادامه دارد" 

  
یؾ فراوانی انتشار آثار در سانرده شال اخیر6نمآدار  ( توز



نظام تأکیثقرآنوحدایرشتهیانوندوطالعاتوورور ویدبا  15 یشناختیکردبرر

 .  تحلیل استنادی آثار 6
هوای بؿودی اشوت" هوا و نآشوتهبر مبنوای میوران توأثیر آن در مقالوهارزش یا تآلید ـلمی 

کوه شویر اکتشواف# تفکورات و تجوارب ـلموی را نشوان  اشتنادها مانند رد  سای ثابتی هسوتند 
تنهوای  روی سوای تآانود# بوهای بدون اشتناد به دانش پیشین خوآد نمویدهد و هیچ مقالهمی

گیری اثر# هم باـوث اـتباربخشوی بوه اثور در شکل خآد بایستد" ارجاؽ به منابؾ مورد اشتفاده
گووذارد" داری مؤلوو  را بووه نمووایش موویای از امانووتشووآد و هووم جلووآهتووألیفی یووا تحقیقووی مووی

 (011: 0831)همای  و دیگران# 
کموا موی  کوه میوان حقوایق در دنیوای تحلیول اشوتنادی بوه پژوهشوگر  کنود توا روابػوی را 

کنود؛ ازجملوه:  کش   گورارهممکن وجآد دارد#  هوای مآجوآد در شوالآدۀ روابوغ پیآنودی میوان 
یا متن منسجم# روابغ میان ارجاـوات در یوا موتن# روابوغ میوان موتن و شوند و نیور وجوآد 

تنهوا روابػوی روابغ میان رفتارهای پژوهشی و الگآهای رفتاری محققان" امروزه  ایون روش نوه
که میان آثار و مدارك مختل  از ؼریق اشوتنادها و ارجا کنود# ـوات وجوآد دارد بررشوی مویرا 

کار مویبلکه برای اندازه کیفیت آثار ـلمی نیر به  هوا رود" اشوتنادها و تحلیول آنگیری تأثیر و 
کم در مطورشازی نقشۀ ـلم و شناشای  ارتباع و همکواری کشو  قوآانین حوا هوای ـلموی# 

تآلیدشوده در  هوای مختلو  و نیور تؿیوین جایگواه آثواربر رفتارهای پژوهشی و اشتنادی حوزه
( در ۵6: 0831کنوود" )ظوومدی و فوودای # شووبکۀ ارتباؼووات ـلمووی# نقووش مهمووی ایفووا مووی

 های زیر هستیم: پژوهش حا ر با ارزیاب  اشتنادی مقاالت در پ  ساشخ به پرشش
 _ میران اشتناد به آثار به تفکیا آثار تألیفی# ترجمه و خارجی؛  

کتاب  لی و خارجی(؛ها و مقاالت )داخ_ میران اشتناد به 

 _ میران آثار تألیفی و ترجمه؛
کتاب  ها )داخلی و خارجی(؛_ پراشتنادترین 

 _ پراشتنادترین نویسندگان و مترجمان )کتاب و مقاله(؛

 _ تؿیین پآشش زبانی آثار؛
گروهی؛_ میران مشارکت در فؿالیت  های 
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 _ مؿرفی نشریات هسته؛ 
 _ حوزۀ تخططی مؤلفان آثار" 

یوا# بررشوی شوود" بوههوا هموۀ منوابؾ مقواالت# یوابوه ساشوخ ایون پرشوشبورای دشوتیاب  
شناشووی ای زبووانرشووتهمنووابؾ  یرموورتبغ یووا بووه ـبووارت دیگوور  یرتخططووی در حوووزۀ میووان

مانووده از نیور نوآؽ اشووتنادات شوناختی از دایورۀ اشووتنادات خوار  شوده و شوو ز منوابؾ بواقی
کوه بوه ـلوت  گرفوت" الزح بوه ذکور اشوت  کامول بوه مورد بررشی قرار  نداشوتن امکوان دشوتیاب  

کتوابناموههوا# سایوانرشواله هوا# در بخوش اشوتنادات فقوغ مقواالت# محووِر ارزیواب  قورار هوا و 
های این بخش ـدح پآشش همۀ رکوردهوای موورد نیواز پوژوهش در یوا گرفت" از محدودیت

گووردآوری دادهسایگواه منوابؾ اشووت؛ بنوابراین پژوهشووگر موی از ؼیوو  هوای مووورد نیوبایوود بورای 
کووه گسوترده کوه در ایوون مسویر الزح اشوت  کنود" ازآنجا ای از منوابؾ اؼاـوات ـلمووی را بررشوی 

کنوود# نویسوندگان ایوون مقالووه بوورای پژوهشوگر داده هووا را بووه ظووورت دشوتی بررشووی و سوواالیش 
کتابنامووۀ تووا تووا مقوواالت را# مػالؿووه و بررشووی دشترشووی بووه اؼاـووات یادشووده# بخووش 

 "کردند

 ستنادات تألیفی، ترجهه و خارجی  . تفکیک ا1_ 6
در نموآدار زیوور میووران اشووتناد بووه تفکیووا آثووار تووألیفی# ترجمووه و خووارجی قابوول ماحیووه 

نسوبت بوه  11/۵شآد# میران اشتناد به آثار توألیفی بوا میوانگین که مشاهده میاشت" چنان
که پژوهشگران به اشوتناد  بوه منوابؾ توألیفِی دیگر آثار باالتر اشت" این مسهله بیانگر آن اشت 

 نویسندگان داخلی تمایل بیشتری دارند"
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 آثار( میران اشتناد به تفکیا 8نمآدار

 

  )تألیفی و خارجی(ها و وقاالت . ویزان استناد به كتاب2_ 6
که در بوین منوابؾ اؼاـواتی# بررشی میران اشتفاده و اشتناد به انآاؽ منابؾ نشان می دهد 

تنادها بوه خوآد در رتبوۀ اول قورار دارد" ایون میوران اشوتناد بووه % از اشو۵3کتواب بوا اختطواص 
کتاب کی از  کوه منیوور از محور بآدن نویسندگان مقاالت اشت" کتاب حا الزح بوه ذکور اشوت 

که به تفکیا در نمآدار کتاب مجمآـه مشخض شده  1آثار تألیفی# ترجمه و خارجی اشت 
کتاب# نشریات در رتبۀ دوح و رشالهاشت"   دارند"ها در رتبۀ شآح قرار نامهها/ سایانبؿد از 

 
 ها( میران اشتناد به مقاله۵نمآدار  هاکتاب( میران اشتناد به 1نمآدار
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کتواب اشووت و  کی از تمایول بیشوتر ایشوان بوه اشوتناد بوه  رفتوار اشوتنادی پژوهشوگران حوا
شوتناد بوه دهنودۀ اهمیوت ایون منبوؾ اؼاـواتی نورد پژوهشوگران اشوت" در حیػوۀ ااین نشان

زبووان شوده نسووبت بوه آثووار انگلیسویهوا بیشووتر شواهد اشووتناد بوه آثووار توألیفی و ترجمووهکتواب
کتووواب منبؿوووی در دشووترس و شوووهل گفتنوووی اشوووت بووا اینکوووه  الآظوووآل اشوووت# در هسووتیم" 

المللوی  افول شود" ویوژه نشوریات بوینهای امروزی نباید از منابؿی چآن نشوریات بوهپژوهش
کوه در روزآمودی اؼاـوات در چرخوۀ انتشوار دارنود#  گآنه منابؾ به دلیولاین شورـت بیشوتری 
کآتواه بوآدن تآانند منابؿی مفید و اظویل بورای اشوتناد پوژوهشمی هوا باشوند" مقالوه بوه دلیول 

هوا# شووکل تور# مؿرفوی آخورین پوژوهشمػالو # شورـت انتقوال# ارزان بوآدن# دشترشوی آشووان
گاه زبان و بیوان شواده ی پژوهشوگران جوذابیت بیشوتری داشوته و از نیور تور مؿموآالف بوراارائه و 

کتاب کاربرد بیشتری دارد"پژوهش نسبت به   های ـلمی 
کووِم اشووتناد بووه منووابؾ انگلیسووی    ـللووی دارد؛ ازجملووه:  ویووژه در حیػووۀ مقالووهبووه تؿووداد 

ناآشنای  به زبان انگلیسی یا مرتبغ نبآدن محتآای مقاالت به حیػۀ قرآن و حدیث" با ایون 
توور هووای روزآمودتر و  نوویزبووان بوورای پوژوهشنیوواز بوه مراجؿووه بیشووتر بوه منووابؾ انگلیسویحوال 

کووم ایوون قبیوول مػالؿووات در احسواس مووی شووآد#  وومن اینکووه ایوون مسوهله تقریبوواف از پیشووینۀ 
 کند"المللی حکایت میـرظه بین

 ها . پراستنادترین كتاب3_ 6
 

کتاب     کتاب در این حوزه#  کهباآنزندگیویاستعارهپربسامدترین  اثور لیکواف  کنهینهایی
که به زبان فارشوی ترجموه شوده اشوت و سوز از آن#   اثور  وعناشناسهیشهناختیو جانسآن اشت 

نیوا" نکتوۀ قابول تأمول اینکوه اثور نویسونده داخلوی از نگواه پژوهشووگران توألیفی ـلیر وا قوانمی
گرفته اشت" اتقریباف هم ین اثر نرد پژوهشگران یکوی از آثوار تراز با منبؾ اظلی در این حوزه قرار 

رود و شهم اظلی را در میران اشوتنادات بوه خوآد اختطواص داده هسته و محور به شمار می
اشت" سز از دو اثر یادشده شاهد اشتنادات بیشتر به آثار ذکر شوده در جودول زیور هسوتیم" 

اشووت؛  ه شودهبرخوی آثوار مهووم از نویسوندگان ایوون مکاتو  از نگوواه محققوان بووه حاشویه رانوود
کآچش"   ازجمله آثار دیگر لیکاف و جانسآن و البته زولتان 
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   سندگان مقاالتیػۀ نویؾ اشتنادات در حی( توز1جدول

 نویسنده ـنآان اثر ردی 
که با آن زندگی میاشتؿاره0 لیکاف و جانسآنکنیمهای  
نیاـلیر ا قائمیمؿناشناشی شناختی6
محمد راشخ مهندشناشی شناختیدرآمدی بر زبان8
فآیکوروش ظدرآمدی بر مؿناشناشی1
کاربردی بر اشتؿارهمقدمه۵ زولتان کآچشای 
روشن و اردبیلیای برمؿناشناشی شناختی مقدمه6

یؾ اشتنادات در 6جدول  هاکتاب( توز
 

 اهمیووتشناشووی شوناختی بووه ترتیو  ازجملوه ناشوران مػوورح در چوا  آثووار حیػوۀ زبوان
گواه# پژوهشوگاه فرهنو  و اندیشوۀ اشوامی می # شومت# نشور ـلوم و نشور توآان بوه انتشوارات آ

کرد"  ـلمی اشاره 

 . پراستنادترین نویسندگان و وترجهان )كتاب و وقاله(4_ 6 
کتواب و مقالوه بوه ترتیو  براشاس یافته ها فهرشوت پراشوتنادترین نویسوندگان در ـرظوۀ 
 رتبه چنین اشت:

 

 

         ( توزیؾ اشتنادات در حیػۀ نویسندگان کتاب8جدول

 اشتناد کتابسدیدآورندۀ  ردی 
30لیکاف0
3۵جانسآن6
63نیاقائمی8
88اشخ مهندر1
66روشن ۵
61ایآانر و گرین6
06افراشی1

 اشتناد سدیدآورندۀ مقاله ردی 
81نیاقائمی0
81گلفاح6
83پورابراهیم8
66افراشی1
03_ پرگآهآشنگی۵
03لیکاف6
06ظفآی 1
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که مشاهده مویگآ همان کتوابنه  هوا# پراشوتنادترین آثوار از آِن شوآد در حیػوۀ اشوتناد بوه 
کوه آثوار ایون نویسوندگان پراشوتناد اشووت# نیریوه پوردازان اظولی ایون حووزه اشوت و همچنووان 

گرفتووه انوود" ایوون مسووهله دربووارۀ نویسووندۀ خووآد آنووان نیوور در زموورۀ نویسووندگان پراشووتناد قوورار 
کوه وی نیا# نیر قابل اثبات اشت؛ به ـبارتی مییپراشتناد مقاالت# جناب قائم گفوت  توآان 

کلیودی و پرتآلیود قورار دارد" نکتوۀ قابول تأمول اینکوه در مجمآـوۀ  در ایران در زمرۀ نویسندگان 
کووه تآشووغ پژوهشووگران ـرظوووۀ  اشووتناد بووه مقوواالت# بیشووترین اشووتناد بوووه مقوواالتی اشووت 

گرفتوه اشوت و شناشی به نگارش درآمده و پژوهش  البواف بور  زبان روی پیکورۀ فارشوی ظوورت 
کارشده بر روی پیکورۀ قورآن و حودیث تقریبواف بوه حاشویه رانوده شوده و بوه هور دلیلوی  مقاالت 

 نقػه اتکای نویسندگان مقاالت قرار نگرفته اشت"
شوهم اظولی را در میوران اشوتنادات بوه  جهانشهاهویرزابییهیدر حیػوۀ ترجموۀ آثوار# جنواب 

 خآد اختطاص داده اشت"

 . تعیین پوشش زبانی آثار5_ 6
که اشتنادها به متوآن فارشوی و یوا رفتار اشتنادی پژوهشگران این حوزه نشان می    دهد# 

کووه آثوووار  ترجمووه متکووی شووده و تووأثیر منووابؾ انگلیسووی در ایوون حوووزه محوودود اشووت" ازآنجا
لمللوی اهوای اشوتنادی بوینها در سایگواهمنتشرشده بیشتر به زبان فارشی اشت# این پژوهش

 شآد"کنند# پآشش داده نمیکه  الباف منابؾ انگلیسی را نمایه می

 گروهی(  و. توزیع وقاالت از نظر نویسنده )فردی 6_6
پووژوهش در حیػووۀ یادشووده از نگووارش بووه ظووورت فردمحووور خووار  شووده و میووانگین    

کمتوورین میووران مشووارکت بووا یووا نوی 01/6ازای هوور مقالووه مشووارکت بووه سوونده و اشووت و در 
گوروه تآانود ازجملوه موداری مویحداکثر با چهار نویسنده انتشار یافته اشت" حرکت به شوآی 

گسترش آثار در این زمینه را فراهم آورده اشت"  که زمینۀ   ـآاملی باشد 
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 . وعّرفی نشریات هسته7_ 6
هووا بوه چووا  رشویده اشووت# مووورد مػالؿوه در آن 1کووه مقواالت بررشوی حوووزۀ نشوریات#   
که سانرده ـنوآان از نشوریات فؿوال در حووزۀ مػالؿوات قورآن و حودیث در رتبوۀ مینشان  دهد 

که مقاالت با رویکورد مػالؿوات میواناول انتشار این آثار قرار دارند؛ به ای رشوتهویژه نشریاتی 
کردهقرآن و حدیث را منتشر می که این آثار را چا   ههایپهژوهشانود# کنند" از میان نشریاتی 

دانشگاه اظفهان بیشترین فراوانی را در بررشی محول انتشوار مقواالت دارد و  قرآنختیشنازبان
گیرد" در همین راشوتا چهوار در جایگاه دوح قرار می هایادبیقرآنیپژوهشسز از آن فطلنامۀ 

اند" سوز از نشوریات نشریۀ تخططی حوزۀ حدیث نیر به انتشار آثاری در این زمینه پرداخته
شناشوی بوا هشوت ـنوآان نشوریه در رتبوۀ دوح ن و حدیث# نشوریات حووزۀ زبوانحوزۀ ـلآح قرآ

 اند"انتشار این آثار و ادبیات ـرب با سنج ـنآان نشریه در رتبۀ شآح قرارگرفته
کوه مقواالتی  ذهن فطلنامۀنکتۀ قابل تآجه اینکه   پژوهشوگاه فرهنو  و اندیشوۀ اشوامی 

مقالوه بیشوترین مقواالت را در  0۵بوا انتشوار کنود#شناشی و فلسفه چا  میبا رویکرد مؿرفت
کرده اشت"   این حوزه منتشر 

کوه بوه مخاؼو  ایون امکوان را     اهمیوت بررشوی محول انتشوار مقواالت از ایون نیور اشوت 
که بتآاند نشریهمی ای مناش  برای انتشار اثر خآد را بیابد" نموآدار زیور ـنوآان نشوریات دهد 

 دهد" یو میران انتشار مقاالت را نشان م

 _____________________  
لووآح قوورآن و حوودیمحوول انتشووار مقوواالتی در ح ین بخووش بوور بررشوویوو" تمرکور ا1 کووه بووا رویػووۀـ  کوورد یث اشووت 

بان  منتشر شده اشت" یشناخت یشناش ز
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یات فؿال   6نمآدار   ( نشر



نظام تأکیثقرآنوحدایرشتهیانوندوطالعاتوورور ویدبا  11 یشناختیکردبرر

کوه ارزیاب  رتبۀ نشوریات براشواس مطووبۀ وزارت ـلوآح نشوان موی نشوریه دارای  83دهود 
ترویجووی بووآده اشووت" ایوون مآ ووآؽ بیووانگر _ _ پژوهشووی و چهووار نشووریه ـلمووی رتبووۀ ـلمووی

ر حوووزۀ ای در مقایسووه بووا دیگوور آثووارشووتههووای میوواناهمیووت#  وورورت و جایگوواه پووژوهش
کی از حدیثی اشت" درظد سذیرش و چا  مقالۀ ـلمی_ مػالؿات قرآنی _ پژوهشی نیور حوا

که چنانچه تآلیودات ـلموی در ایون بخوش بوا دقوت و روش درشوت پویش  این مػل  اشت 
ؼوور قػووؾ از ارزش ـلموی بوواالی  بورای چووا  در مجوات بووا رتبوۀ ـلمووی برخوووردار بورود# بووه 

که برای  ویوژه دکتوری و سسوادکتری و ورود به مقاؼؾ تحطیات تکمیلی بهخآاهد بآد" ازآنجا
شووده همچنووین دفوواؽ از رشوواله# دانشووجویان و پژوهشووگران بایوود مقوواالت سذیرفتووه یووا چووا 

کوه ایون رونود توا حودودی در مػالؿوات میوانـلمی داشته باشوند# بوه نیور موی ای رشوتهرشود 
تووری فووراهم ان بووه شووکل مػلووآبشناشووی ـرظووه را بوورای آنووقوورآن و حوودیث بووا رویکوورد زبووان

 کند"  می

  
 نشریاتبندی ( رتبه1نمآدار

 . حوزۀ تخصصی وؤلفان آثار  8_ 6
کوار خووآد قورار دادهرشوته از میان کوه ایون حوووزۀ پژوهشوی را مبنوای  انود# رشوتۀ ـلووآح هوای  

کتواب بوه هوا را در قالو  مقالوه# رشواله# سایوان% از این پژوهش13قرآن و حدیث  خوآد ناموه و 
% از ایون آثوار در رتبوۀ دوح 66شناشی بوا انتشوار اختطاص داده اشت و سز از آن# رشتۀ زبان
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هوای  دهود؛ رشوتههوای ورودکورده بوه ایون ـرظوه را نشوان مویقرار دارد" نمآدار زیر دیگر رشوته
 شناشی و فلسفه# و زبان و ادبیات فارشی" مانند ادبیات ـرب# مؿرفت

  
 رشتهشده به نسبت های انجاح( بسامد پژوهش1نمآدار 

 

که پژوهشگران و نهادهای پژوهشی بوه تحآالت جدید دهه های اخیر باـث شده اشت 
کننود" ایون امور بوه ـلوت  ورورت جوامؾرشوتهمػالؿات مشارکتی و میان نگوری در ای تآجوه 

ای و رشوتهحل مسائل# فهم پیچیودگی و چندبؿودی بوآدن مسوائل پویش روی محققوان میوان
گرفتوه و باـوث هومگیوری از دیگور متخططوان رشوتهبهوره هووا گرایو  رشوتههوای ـلموی شوکل 

شوازی ای باـث تؿامل میان دو یا چند رشوتۀ مختلو # زمینوهرشتهشده اشت" تآشؿۀ میان
هوا بورای حول مشوکات پیچیوده و چنودوجهی برای رشد و تآشؿۀ ـلآح و افورایش تآانمنودی

 شآد" می
هوا و ابرارهوای جدیود در  گیوری از دانشد شد# مگر با بهرهشا تآلید ـلم میسر نخآاهب 
کوه خوآد رشتهگوی  به مسائل هر ـلم؛ به ـبارت دیگر مػالؿات میان ساشخ ای با تآلید ـلم 

هوای قرآنووی و ویوژه دانووشهووا بوهتآانوود بوه بازشوازی و بووازخآانی دانوشحرکتوی موؤثر اشووت# موی
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در فهوم قورآن و حودیث بوه مؿنوای اشوتفاده از هوا  گیری از دیگور دانش حدیثی بینجامد" بهره
تور از آن راهوی بورای ـر وۀ پیواح  ابرارهای  نآ و روزآمد در حل مسائل ایون شواخۀ ـلموی و مهم

کریم با روشجهان های  ـلمی و قابل سذیرش و نقد در ـرظوۀ جهوانی بوه شومار  شمآل قرآن 
 آید" می

یابی كیفی آثار7  . ارز
کیفی آث شآد" نتایج بررشوی مقواالت در شوه بخوش ار پرداخته میدر این بخش به بررشی 

کووه مػالؿووات در بسوتر آن بووه انجوواح رشوویده# حیػوهپیکوره هووای پووژوهش و همچنووین هووای  
 بندی اشت"بررشی اختطاری آثار قابل ؼبقه

پژوهش1_3 .پیکرۀ
که بوا رویکورد مػالؿوات میواننتایج بررشی پژوهش ای قورآن و حودیث انجواح رشوتههای  

کوه پژوهشوگران بوه تمواح متوآن دینوی یؿنوی قورآن و حودیث تآجوه اشت# نشان می شده دهد 
کریم  16بیشترین تمرکر با بسامد  3های نمآدار شماره اند؛ اما براشاس دادهداشته % بر قرآن 

که با تمرکر بر متن نهج  % اشت"06البا ه انجاح شده تنها اشت و مػالؿاتی 

 
 هاپژوهش( پیکرۀ 3نمآدار

 

کوه در دیگور متوآن دینوی ماننود به این ترتی  روشن می کوه بوا وجوآد ظرفیوت فراوانوی  شآد 
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کوافی قورار نگرفتوه و و ظحیفۀ شجادیه البالغهنهج کنآن موورد تآجوه  وجوآد دارد# ایون متوآن توا
قػوؾ بوه ایون مؿنوا نیسوت ؼوور  مشهآد اشت" اگرچه این نکته بوه خأل پژوهشی در این بخش

کار بر روی مت کننود؛ که  کوافی بوآده و پژوهشوگران بایود بوه هموین میوران بسونده  کوریم  ن قورآن 
کوه بوه آن در بخوش های فراوانی در بررشیبلکه مآ آـات و حوزه هوای قرآنوی م فوآل مانوده 

کووه بور پیکوره قرآنووی دامنوۀ پوژوهش اشواره شوود" بوه هور رو در مقایسوه بووا فراوانوی پوژوهش هوای  
کم هوا و تآانود زمینوهتر تآجه شده اشت" این امر به خوب  میانجاح شده# به دیگر متآن دینی 
کند"رشتهمندان مػالؿات میانبسترهای آمادۀ پژوهشی را به ـاقه  ای مؿرفی 

کاموی شراشور البا وهبا وجآد اینکوه نهوج بوه اذـوان اندیشومندان اشوامی و  یراشوامی 
ی اظولی خوآد را در فطاحت و شگفتی در شخن اشت# در حوزۀ رویکرد شناختی هنوز جوا

ت در از دانشومندان مؿوروف اهول الحدیود مؿترلوی _اب ها نیافته اشت" ابنمیان پژوهش شون 
گفتوه و در برابور در شورح خوآد بور نهوج _قرن هفتم هجور  البا وه# بارهوا در ایون زمینوه شوخن 

بؿوود از  660الؿوادۀ آن شوور تؿیویم فوورود آورده اشوت" او ذیوول خػبوه فطواحت و با وت فووآ 
کاح اماح ـلی؟ع؟  گوید:  دربارۀ برزخ می شرح بخشی از 

کننود و ایون بخوش از خػبوه بورا    اگر تماح فطحا  ـرب در مجلز واحود  اجتمواؽ 
کنند؛ چنانآن که برا  آن شجده  کردهها خآانده شآد# شراوار اشت  انود هنگوامی  که روایت 

را شونیدند# بورا  آن شوجده که شؿرا  ـرب شؿر مؿروف ـدی  بن الرقاؽ )قلوم صظواب """( 
گفتند: موا محول شوجآد در شوؿر را موی ت آن شؤال شد#  گآنوه شناشویم# آن کردند و چآن از ـل 

/ 00: 0111ابو  الحدیود# شناشوید" )ابون که شما محول  شوجآد را در قورآن )آیوات شوجده( موی
۵8) 

کتاب   إلنسهانٕی ااإلوامعلیصهوتالعداله جور  جردا # نویسندۀ مؿروف مسیحی# نیر در 
کووه بووه بیووان شخطوویت ـلووی؟ع؟ پرداختووه# دربووارۀ فطوواحت و با ووت در سایووان فطوولی 

کوه از مقواح خوآد انودکی گویود: در با وت فوآ  با وت البا ه می نهج هاشوت# قرآنوی اشوت 
که تماح زیبای  گذشته و آینده در خآد جا  فرود آمده# شخنی اشت  ها  زبان ـرب را در 

که دربار گفتهداده تا آنجا  گوینده آن  که شخنش سایین ۀ  کواح  اند  کاح خوالق و بواالتر از  تر از 
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 (11/ 0: 03۵6مخلآ  اشت" )جردا # 
شناشوانه البا وه براشواس رویکردهوای زبواننهوجرشود بررشوی موتن و محتوآایبه نیر موی

کاربسووت رویکورد شووناختی در پوژوهش ویوژه بووا رویکورد شووناختیبوه هووای _ بوا تآجووه بوه خوأل 
البا ووه فووراهم _ فرظووت مناشووبی بوورای واکوواوی مؿووارف نوووین نهووج البا ووهغ بووا نهووجموورتب
کتواب سوز از قورآن می کوریم کند" این مآ آؽ دربارۀ ظحیفۀ شجادیه نیر ظاد  اشت" ایون 

کووه بوه نوواحالبا ووه# شوآمین منبووؾ ارزشومند در میووان اهول ـلووم شومرده موویو نهوج هووای شوآد 
محموود   مشووهور اشووت و خووآد دلیلووی بوور  و زبووور آلبیووت؟القوورآن# انجیوول اهوولاخووت

کتاب اشت" )آقابیرگ تهرانی#  مقالوۀ ـلموی  006( در میوان 03/ 0۵: 08۵۵جایگاه رفیؾ این 
کواح امواح شوجاد؟ع؟ در  احطاشده در این پژوهش تنها در شه مقاله# پیکورۀ موورد بررشوی از 

 ظحیفۀ شجادیه انتخاب شده اشت"
گواهی شوده مشواهده مویهوای انجواحگفته# در میان پژوهشبر مآارد پیش افیون  کوه  شوآد 

گرفتوه های   یر از قرآن# نهجپیکره البا ه یوا ظوحیفۀ شوجادیه موورد تآجوه پژوهشوگران قورار 
کارکردهوای آن»اشوت؛ ماننوود  کووه پیکوورۀ مووورد « تحلیوول اشوتؿارۀ مفهووآمی ـقوول در روایووات و 

کتوواب  شووهری اشووت" در  اهلل محموودی ری از آیووت خردگرایههیدرقههرآنوحههدیثپووژوهش در آن 
کاربست زبوانمآاردی نیر پژوهش رویکرد پیکره کیفیت  شناشوی بنیاد ندارد؛ بلکه به تحلیل 

درآموودی برکاربسوووت ـلوووآح »شووناختی در مػالؿوووات قرآنووی اختطووواص دارد؛ ماننوود مقالوووۀ 
کاربسوت زبوان»یوا « شناختی در مػالؿات قرآنوی آن و شناشوی شوناختی در فهوم قور ورورت 

کووه منیوووور از «دشووتاوردهای آن گآنوووه ایووون 3در نمووآدار « شوووایر»؛ بنوووابراین بایوود اشووواره شوووآد 
 مػالؿات اشت" 

هایپژوهش.حیطه2_3
کارشوده# ارائوۀ مسویر پوژوهش# یکی از مهم ترین اهداف مقاله حا ور مؿرفوی رویکردهوای 

شناشوی زبوان های آینده در مآ وآـات مختلو های مناش  پژوهشبیان خألها و فرظت
ناموه مقالوه# نوه رشواله# سوانرده سایوان 006شناختی اشت" برای دشتیاب  به این هدف# تؿوداد 
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که نتایج آن در نمآدار  کتاب بررشی شده   شآد"  مشاهده می 3کارشناشی ارشد و نیر شش 
 

 
کارشده در 3نمآدار  هاپژوهش( رویکردها و مآ آـات 

 

گآن زبووان گآنووا شناشووی شووناختی# اشووتؿارۀ مفهووآمی بووا اخوووتاف از میووان رویکردهووای 
گرفتوه اشوت" ایون امور البتوه بوه مؿنوای نبوآد  زیادی از دیگور رویکردهوا موورد تآجوه زیوادی قورار 

هووای آینووده بوورای مػالؿووات در حووووزۀ اشووتؿارۀ مفهووآمی نیسووت و ایوون شوویآه یؿنوووی زمینووه
گرفتوه اشوت# محور در شراشر جهان مورد اشتقبال ـموآح پژوهشوگرمػالؿات اشتؿاره ان قورار 
هههایکتههابتووآان بووه اثرگووذاری دو منبووؾ مهووم در اشووتؿارۀ مفهووآمی# یؿنووی کووه ایوون اموور را مووی

کاربردیبراستعارهوقدوه کهباآناستعاره( و 6116)کآچش#  ای )لیکواف و کنهینههازنهدگیوهیهایی
 ( مربآع دانست"6118جانسآن# 

کوه بحوث اشوتؿارۀ مفهووآمی ارتبوا ع ـمیقوی بوا شوناخت و ادراک بشوور از همچنوین ازآنجا
هوای مفهوآمی برگرفتوه از حووزۀ مفواهیم ـینوی و جهان واقؾ دارد و ذهن بشر با ایجاد نگاشت

ی بوورای تبیووین و تآظووی  مفوواهیم ناشووناخته و انتراـووی اشووتفاده مووی کنوود" )کووآچش# موواد 
کووه ایوون حوووزه بوووه 083۵ اشوووت#  هووای مػالؿوواتیؼووور ؼبیؿووی از نخسووتین اولویوووت( ازآنجا
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 شآد" های فراوانی در این حیػه مشاهده می پژوهش
هوا بیشوترین بسوامد را بوه خوآد وارهسز از اشتؿارۀ مفهآمی# مباحث چنودمؿنای  و ؼورح

که در حوزۀ چندمؿنای  انجاح شده اشوت# پورداختن اند" در پژوهشاختطاص داده های  
و»ای ماننود به حروف ا افه مورد تآجه بآده و حروف ا وافه لوی# ِمون#  لوی و ـ  ـ  """« ن# فوی# 

کریم پژوهش شده؛ اما بررشی ای و تر# مػالؿوات مقایسوهتر و جامؾهای ـمیقدر پیکرۀ قرآن 
وووه هووا ازجملووه زمینووهبررشووی ایوون حووروف در دیگوور پیکووره کووه هنوووز مووورد مداق  هووای  اشووت 

 پژوهشگران قرار نگرفته اشت"
کوه یکوی از اشوت؛ زیورا بوه حووزۀ حرکوت _ های مآجآد مفهوآِح حرکوت نمآنۀ دیگر از زمینه

کوافی مبوذول نشوده _ هوای اولیوه و جهوانی بشور اشوتکونش تورینتورین و اشاشویمهم تآجوه 
در ( 6111)1توووالمیویوووژه در مػالؿووات مووورتبغ بوووا نیریووۀ لهآنوووارد اشووت" مآ وووآؽ حرکووت بوووه

کوه در مػ پژوهش الؿووات هوای جهوانی جایگواه خوآد را یافتوه اشووت" م یود ایون امور آن اشوت 
مقالوووه در سایگووواه  666هوووا المللوووی مووورتبغ بوووا رویوووداد حرکوووت# در یوووا موووورد از بررشوووی بین

که به مػالؿه در زمینۀ رویداد حرکوت بوا رویکورد توالمی مربوآع بوآد و از  اشکوپآس یافت شد 
ایون میووان# بیسوت پووژوهش بور حووروف ا وافه و ارتبوواع آن بوا رویووداد حرکوت تمرکوور داشووت" 

 (  8: 0111)حبیبی# 
ـنوآان نمآنوه در زمینوۀ به شآد؛ین خألها در دیگر رویکردها و مآ آـات نیر مشاهده میا

دشوووتور شوووناختی# بسوووترهای بسووویار فوووراخ و مناشوووبی پووویِش روی پژوهشوووگران قووورار دارد و 
کوه  کنآن انجاح نشده اشت" نکتۀ مهوم در دشوتور شوناختی ایون اشوت  مػالؿات چندانی تا

شوآد" در دشوتور شوناختی# زبوان زبوانی مسوتقل تلقوی نموی نحآ در این رویکرد از دیگر شػآح
 _____________________  
بووانهووای حرکوو" فؿالیوت1 ناظوور متفوواوتی در روشوواخِت ز کووه بواـ  گآن ت مفهووآمی جهووانی اشووت  گآنووا هووای 

نطر متحرک# بازنمای  می کهـ  بارت اشت از شرایغ یا حالتی  یۀ تالمیـ  یداد حرکت در نیر شآد" رو
نطر اظلِی تشوکیلیؿنی پیکر دارای حرکت یا تآالی مآقؿیت دهنودۀ های مکانی مختل  اشت وـ 

یداد اشت؛ ازاینها برای بیاِن گراره یداد# فؿل هر رو های آن رو بررشی فرایند بازنمای  حرکت و مؤلفهرو
یشه فؿل# از اهمیت ویژه  (Talmy, 2000:23-26)ای برخوردار اشت" بر مبنای ر
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کوووه ایوون امکوووان نهادینوووه شووودن شوواختارهای مفهوووآمی بوووهکووارکردی نشوووانه شووویلۀ ای دارد# 
آورد و بورای تحقوق ایون امور# یوا زبوان بایود بوه شوواختارهای شواختارهای آوایو  را فوراهم موی

( دشوتور Langacker, 2008: 5مؿنوای # واجوی و رابػوه بوین ایون دو شواختار مجهور باشود" )
شووآد؛ زبوان در ارتبواع دادن ظوورت )شواختار واجوی( و مؿنووا )شواختار مؿنوای ( تؿریو  موی

بنابراین چآن شواختار و نحوآ در ایجواد مؿنوا دخیول اشوت# هموۀ ـناظور آن دارای مؿنوا و در 
 نوژاد و دیگوران#شان حوزۀ مسوتقلی از مؿنوا نودارد" )پهلوآانخدمت مؿناشازی اشت و بدین

هووای تآانوود# روش مووؤثری بوورای پووژوهششناشووی شووناختی مووی( ایون رویکوورد زبووان61: 0831
 های دینی باشد"نحآی در پیکره

کوه از مهوم که بایود بوه آن اشواره شوآد ایون اشوت  تورین آثوار ورود پژوهشوگران نکتۀ دیگری 
بوه ظوورت  کوه ـمآمواف ای _ رشتههای میانقرآنی به این حیػۀ مهم مػالؿاتی و انجاح پژوهش

گرفتوهمشترک با همکاری اشتادان و دانشجویان زبان هوا# تؿمیوق پوژوهش_ شناشی ظورت 
هووا بووآده اشووت؛ زیوورا پوویش از آ وواز ایوون نووآؽ حوودیثی پووژوهش_ بهبووآد و تقویووت جنبووۀ قرآنووی

که تنها براشاس ترجمهها مشاهده میهمکاری های قرآنوی و نوه نوض  ـربو  آن انجواح شآد# 
 شآد" ؿ  در آثار یادشده تلقی میـنآان یا نقػهبه گرفته و این امر

یابی وحتوایی 3_7  . ارز
شناشوی کوریم و زبوانای قورآنرشوتهشده در حوزۀ مػالؿات میوانبا بررشی همۀ آثار نآشته

وی آثوار پیکورهشناختی مشاهده می کل  کوه محتوآای ایون مػالؿوات بوه دو بخوش  بنیواد و شآد 
کوه محتووآای مقالوه بوور " منیووور از  یرپیکورهشوآدبنیوواد تقسویم مووی یرپیکوره بنیوواد ایون اشووت 

شوجادیه شووکل نگرفتوه و مسووائل  ۀالبا وه یووا ظوحیفکووریم# نهوجمبنوای یوا مووتن موثاف قورآن
شناشی شناختی موورد تآجوه پژوهشوگر ای قرآن و زبانرشتهدیگری در حیػۀ مػالؿات میان

گرچه تؿداد این آثار فقغ چهار مقاله و ی که این روش ا سایانبآده اشت"  نامه اشت# ازآنجا
ای رشووتههووای میووانشناشووی شووناختی# در حوووزۀ پووژوهشکووارگیری زبووانپووژوهش# یؿنووی بووه

کوه نقود و بررشوی روشومند آید# به نیر مویای نوین در مػالؿات قرآنی به شمار میشیآه رشود 
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و دوح تآانوود# نخسووت در شناشوواندن نقوواع  ووؿ  و قووآت آن بسوویار راهگشووا باشوود آن مووی
کند" کما شایانی  گسترش این روش ـلمی   اینکه به تؿمیق و 

کاربست زبانبه شناشی شناختی در فهوم قورآن ـنآان نمآنه در برخی از این آثار  رورت 
گرفتوه اشوت" در یکوی از مقواالت بوا ـنوآان گآنه پژوهشو دشتاوردهای این ها مورد تآجه قرار 

کوه « ات قرآنویدرآمدی برکاربست ـلوآح شوناختی در مػالؿو» بوه ایون مآ وآؽ پرداختوه شوده 
کریم مفیود اشوت: نخسوت از ایون ای قرآنرشتهـلآح شناختی از دو نیر برای مػالؿات میان

که می کنود و دوح اینکوه نیر  تآاند ارتباع یا فرارشوته بوا مػالؿوات قرآنوی را تبیوین و ارزیواب  
گسسوتنی بوا موتن# ترجموانی از دو ویژه مػالؿوات قرآنوی بوه ـلوت ارتبواع ناـلآح انسانی و به

مقآلۀ ذهن و فرهن  خآاهند بآد و از شآی دیگر# ـلآح شناختی نیور ارائوۀ تفاشویر مناشو  از 
 (0: 0831ذهن و فرهن  را در محوریت مباحث خآد دارند" )درزی# 

کوه چنوان« مؿنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسویر تسونیم»ای دیگر با ـنآان در مقاله
ان مقاله مشخض اشت؛ نویسنده محور پوژوهش خوآد را یوا تفسویر قورار داده و مبوانی از ـنآ

کورده اشووت" البتوه بووه ـلوت اینکووه در ایون پووژوهش#  مؿناشناشوی شوناختی را در آن تحلیوول 
گآنووهموتن تفسوویری مووورد تآجوه اشووت# پووژوهش موی بنیوواد تلقووی ای از مػالؿوات پیکوورهتآانوود 

که در آن به نقد و های شناختی و جایگاه مؿناشناشوی یوا نحوآۀ بررشی مؤلفه شآد؛ اما ازآنجا
بنیواد بوآدن نیور در آن مشواهده وشیلۀ مفسر پرداخته شده# وجهی از  یرپیکرهکاربست آن به

 شآد"می
گآن زبووان گآنووا شناشووی شووناختی# اشووتؿارۀ مفهووآمی بووا اخوووتاف از میووان رویکردهووای 

گ رفتوووه اشوووت" اشوووتؿارۀ مفهوووآمی در زیوووادی از دیگووور رویکردهوووا موووورد تآجوووه زیوووادی قووورار 
گروهی بوا تؿریو  یوا نواح های مورد بررشی به پژوهش کرده اشت"  کلی دو مسیر را ؼی    ؼور 

کوه قابول تػبیوق بوا  نگاشت و یا حوزۀ مقطد خواص در موتن بوه بیوان و تبیوین انوآاؽ آیوات 
ۀ هووای حوووز % از پژوهش63انوود" ایوون مسوویر شووامل  حوووزه مقطوود مووورد نیوور باشوود# پرداخته

کوه بودون نواح بوردن از % باقی86اشتؿاره مفهآمی اشت و  مانده نیر شامل مسیر بؿدی اشوت 
  هوای مقطود متفواوت پرداختوهها بوا حووزه حوزۀ مقطد خواص بوه بررشوی انوآاـی از اشوتؿاره
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یاب  (01 دارنمآ  یػۀ اشتؿاره مفهآمیمحتآای  مقاالت در ح ارز

 اشت"
توآان بوه هوای بوا مآ وآؽ اشوتؿارۀ مفهوآمی را موی گفتوه# پژوهشبندی پیشبر تقسیمـاوه 

گروه بررشی  کوه دو  کرد؛ به این مؿنا  هوا  % از پژوهش61آماری و انتخاب موردی آیات تقسیم 
مانده بوا انتخواب مووردی  % باقی18های خاص بآدند و  های آماری برای حوزهدارای بررشی

 پرداختند"نگاشت میآیات# به تبیین یا ناح
فهووآمی در بیشووتر تحقیقووات مووورد بررشووی در متووآن دینووی ظوورفاف بووه اشووتخرا  اشووتؿارۀ م 

گووروه از 61هوای شوناختی در پوژوهش ارائوه شوده بوآد و تنهوا  پرداختوه شوده و تحلیل % از ایون 
گیووری تفسوویری و تبیووین آیووات بووا تآجووه بووه تحلیوول شووناختی هووا بووه بررشووی و نتیجووه پژوهش

 پرداخته بآدند" 

 
 

 نتیجه
ای قورآن و هرشوتها در حیػۀ مػالؿوات میوانرشد پژوهشهای اخیر افرایش رو به در شال
شناشوی شوناختی# بیوانگر ـاقوۀ پژوهشوگران بوه ایون مباحوث ویژه در حیػۀ زبانحدیث به
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گرفتووه منود و تحلیوول اشوتنادی ظوورتدر شوػ  تخططوی و دانشوگاهی اشووت" مورور نیواح
که رشتۀ ـلآح قرآن و حودیث و زبوان گورایِش شوناختی در هومبیانگر آن اشت  گرایو  شناشوِی 

گرفتو هوای انود" ارزیواب  پوژوهشرشوته را سدیود آوردهه و زمینوۀ وجوآد یوا میوانبا یکدیگر قورار 
کیفی میظورت ی و  کم  تآاند  ومن ارائوۀ نقواع  وؿ  و قوآت آثوار مآجوآد# گرفته در حیػۀ 

 های نوین مػالؿاتی را به روی پژوهشگران بگشاید"برای اظاح روند پیِش رو دریچه
شوده در حیػوۀ مػالؿوات هوای انجواحی پوژوهشمند و تحلیل اشتنادبرای  مرور نیاح    

شوده در سوانرده شوال های ثبوتآوری پژوهششناشی شناختی با جمؾقرآن و حدیث و زبان
کتواب بوا مقاله# نوه رشواله# سوانرده سایوان 006کننده های نمایهاخیر در سایگاه ناموه و نیور شوش 

نیوور نحوآۀ انتشوار# شووال رویکورد مػالؿوات شووناختی قورآن و حودیث اشووتخرا  شود و آثوار از 
کتاب(# پآشوش زبوانی آثوار# میوران  نشر# میران اشتناد به آثار# نویسندگان )به تفکیا مقاله و 

هووای مشووارکت# مؿرفووی نشووریات# حوووزۀ تخططووی مؤلفووان آثووار# پیکوورۀ پووژوهش# و حیػووه
گرفت:  پژوهش مورد بررشی قرار 

رو انود؛ ازایونناشو  دیودهپژوهشگران برای نشر آثار خآد محمل اؼاـاتی مقاله را م "0
کتواب# شواهد انتشوار مقواالت در ایون حووزه هسوتیم"  با فاظلۀ زیادی نسبت بوه 
 این حرکت رو به رشد زمینۀ تخططی شدن در این حیػه را فراهم آورده اشت؛ 

شناشوِی شوناختِی ـلوآح قورآن و حودیث بیوانگر توزیوؾ فراوانوی انتشوارات حووزۀ زبوان "6
ده در ایوون حوووزه اشوت" از دالیوول رشوود و شوویر شووشویر ظووؿآدی مػالؿووات انجواح

توووآان بوووه تآشوووؿۀ مراکووور دانشوووگاهی و هوووا در ایووون ـرظوووه مووویظوووؿآدی پوووژوهش
هوا بورای ارائوۀ مقواالت هوای انتشوار در دانشوگاهتحقیقاتی# افورایش تؿوداد سایگواه

کارگاهرشتهپژوهشگران# باال رفتن تؿامات میان هوای آموزشوی و """ ای# برگراری 
کر ها نشوان از ـلموی و روشومند بنیاد بآدن قری  به اتفا  پژوهشد" پیکرهاشاره 

 های مآجآد در مقاالت دارد؛بآدن نیریه

پژوهشووووگران ـرظووووۀ ـلووووآح قوووورآن و حوووودیث و سووووز از آن پژوهشووووگران ـرظووووۀ  "8
کووار خووآد قوورار شناشوی بوویش از دیگوور رشووته زبان هوا ایوون حوووزۀ پژوهشووی را مبنوای 
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توور هووای دقیووقرشووتۀ یادشووده بووه انجوواح پووژوهش انوود" همکوواری و تؿاموول دوداده
 خآاهد انجامید؛

نسبت به دیگر آثار بواالتر اشوت" ایون  11/۵میران اشتناد به آثار تألیفی با میانگین "1
کووه پژوهشووگران تمایوول بیشووتری بووه اشووتناد بووه منووابؾ  مسووهله بیووانگر آن اشووت 

 شده از شآی نویسندگان داخلی دارند؛تألی 
% از اشتنادها را بوه خوآد اختطواص داده و ۵3نابؾ اؼاـاتی کتاب در بین دیگر م "۵

کی ازکتواب کتواب حوا گرفتوه اشوت" ایون میوران اشوتناد بوه  محوور در رتبوۀ اول قورار 
 بآدن مقاالت اشت؛

کهباآنزندگیوهیاستعارهکتاب "6 کتواب کنهینهایی وعناشناسهیاز لیکواف و جانسوآن و 
هووای ایوون حوووزه بووه شووومار کتووواب نیووا پراشووتنادتریناز ـلیر ووا قووائمی شههناختی

 آیند؛ می

کتووواب مشوووخض موووی "1 کوووه لیکووواف و از بررشوووی اشوووتنادی سدیدآورنووودگان  شوووآد 
انود" مهند باالترین اشتناد را بوه خوآد اختطواص دادهنیا و راشخجانسآن# قائمی

گلفووواح و پوووورابراهیم بووواالترین میوووران اشوووتناد را در بووووین همچنوووین قوووائمی نیوووا# 
کس   اند؛ کرده نویسندگان مقاالت 

که اشوتنادها بور متوآن فارشوی رفتار اشتنادی پژوهشگران این حوزه نشان می "3 دهد 
 شده متکی اشت و تأثیر منابؾ انگلیسی در این حوزه محدود اشت؛و یا ترجمه

گروهپژوهش "3 کردهها به شمت   و از فردمحوری خار  شده اشت؛ مداری حرکت 
   من مؿرفی نشریات فؿوال در شده در مجات مختلنتایج بررشی آثار چا  "01

که فطلنامۀ این زمینه نشان ای محووری و موورد نیور نشوریه ذههندهندۀ این اشت 
 پژوهشگران برای چا  آثار خآد اشت؛

کوریم بویش از دیگور متوآن دینوی# ازجملوه هوای انجواحدر پوژوهش "00 شوده# موتن قورآن 
بوآده و  هوای شوناختی پژوهشوگرانالبا ه و ظحیفۀ شجادیه محوور پوژوهشنهج

که ـرظۀ روایات نسبت به قرآن م فآل مانده اشت؛این بررشی نشان می  دهد 
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هوا بیشوترین بسوامد وارهاشتؿارۀ مفهآمی و سز از آن مباحث چندمؿنای  و ؼرح "06
هووای کووه برخووی از نیریووههووا را بووه خووآد اختطوواص داده اشووت؛ درحووالیپوژوهش

تآانوود رو موویازایوونمػوورح در حیػووۀ شووناختی# محوول ورود پژوهشووگران نیسووت و 
 ای جدید برای پژوهش به شمار آید؛ ـرظه

هوووای جدیووودی از آیوووات و در پووو  آن رفوووؾ برخوووی اشوووکاالت تفسووویری از تبیوووین "08
 های این نآؽ مػالؿات نرد اندیشمندان اشامی اشت؛ ارزش

گسوتردگی پوژوهش بوا محوریوت اشوتؿاره "01 هوا در ایون هوای مفهوآمی# بررشوینیور بوه 
کوزمینه نشان می توآان از نیرهوای مختلو  گرفتوه را مویه مػالؿوات ظوورتدهود 

کرد"  ارزیاب  

 و مآخذمنابع 

ح نهج ـبدالحمید# اب  الحدید# ابن .1 کتابخانۀآیر البالغة،شر المرـشی النجفی#  اهلل مکتبر 
  "0111قم# 

یتووا#  .2 لووآح انسووانی و مػالؿووات وبااانی وعناشناساای شااناختیافراشوی# آز # انتشوارات پژوهشووگاهـ 
 ش"083۵نگی# تهران# فره

جووا: مػبؿوور ال وووری# ؛ بوو الذریعهه الههیتصهههانیةالشههیع آقووابیرگ تهرانووی# محمدمحسوون#  .3
 ش"08۵۵

یۀ«در دشتورشووناختی "هنوووز"شناشوویمفهووآح»نووژاد# محمدر ووا و دیگووران# پهلوآان .4  # نشوور
 ش"0831# ساییر و زمستان 3# شمارۀشناسی تطبیقیهای زبانپژوهش

ة،اإلوام علی صوجردا # جر #  .5  ح"03۵6دارالفکراإلشامیر# بیروت#  ت العدالة اإلنسانیّ
بوان در قورآنبررشوی اشوتؿاره»حبیبوی# فاؼموه#  .6 یکورد شووناختیهوای مفهووآمی ز یم بوا رو # «کور

لوآح قورآن و حودیث# دانشوکده الهیوات# دانشوگاه الرهورا؟اهع؟# تهوران#  رشالۀ دکتری رشوتۀـ 
 ش"0831

یداد حرکتیشبکۀ مؿنای  حروف ا افۀ »حبیبی# فاؼمه#  .7 کریم: مػالؿۀ در قرآن"رفتن"رو
اموه 0111تیور 03# انتشوارآناین از تواریخعلان زباانمجلوۀ  ،«" لوی"موردی حرف  # دانشوگاهـ 

ش"0111ؼباؼبای # تهران# 
لوآح شووناختی در مػالؿوات قرآنوی»درزی# قاشوم#  .8 بسوتـ  یۀ«درآمودی برکار وطالعااات  # نشور

 ش"0831# بهار 0شمارۀ # ۵شال دوح# پیاپ  #قرآنی و فرهنگ اسالوی
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# فطووولنامۀ «مثابووۀ روش تحقیووقتحلیوول اشووتنادی بووه»ظوومدی# اللووه و  امر ووا فوودای #  .9
 "11_ ۵0ش# ص0831# 6# شمارۀ سنجیهایعلنپژوهش

ر نیاحمسائل روش»،زادهـباشی# مهدی و شیدحسین شرا  .11 مند همراه با شناختی در مرو
یاب  مقاالت ایرانی مبتنی بر این روش # دورۀ نهم# شومارۀ وطالعات اجتهاعی ایران وجلۀ# «ارز

 "061_ 086ش# ص#083۵ 8

بوووووواس .11 کتابخانووووووه»زاده#  فووووواری# شوووووؿید و رقیوووووهـ  کسوووووتری در  های  مووووودیریت منوووووابؾ خا
# شووال سوونجم# ، علااوم و فنااون وادیریع ا العااات«دانشوگاهی: مػالؿووه موووردی دانشوگاه تبریوور

 ش"0833# 6شمارۀ 

لومپژوهش»فرهنگی# شهیا و دیگران#  .11 رفانی در آینۀـ  یۀ «شونجیهایـ  هاای پاژوهش# نشور
 "61_ 0ش# ص0831# 0# شمارۀ ادب عرفانی

لی .13 ای در رشوتهنقوش و جایگواه مػالؿوات میوان»اظ ر و را یه اموامی میبودی# قاشمی#ـ 
کشوووور لوووآح انسوووانی  # 1# شووومارۀ ای در علاااوم انساااانیرشاااتهوطالعاااات ویاااان# فطووولنامۀ «تآشووؿۀـ 

 "03_ 0ش# ص0831

یفراتحلیال در پاژوهشزاده ؼباؼبائی# محمآد و ابآـلی دادهیر# قا ی .11 #هاای اجتهااعی و رفتاار
 ش"0833شناشان# تهران# جامؿه

بردیزبااان، نهاان و فرهنااگه وقدواهکوآچش# زولتووان#  .15 ترجمووۀ جهانشوواه میرزایوو #  ،ای وفیااد و كااار
گاه# تهران# چا  اول#   ش"083۵نشرآ

بردی بااار اسااوقدواااهکووآچش# زولتووان#  .16 ترجموووۀ شوویرین پوووورابراهیم# شوومت# تهوووران# ،تعارهای كااار
 ش"083۵

لوی و دیگووران#  .17 ر نیوواح»محمودزاده# خلیوولـ  منود شووه دهوه مقوواالت پژوهشوی موودیریت مورو
ش# 0836# 60# شال شوانردهم # شومارۀ وطالعات راهبردی زنان # فطلنامۀ«شامت جمؿیت

 "۵1_ 3ص
 ش"083۵قم#  # مؤشسۀ فرهنگی تمهید#تفسیر و وفسرانمؿرفت# محمدهادی#  .18

ر نیاح»مهرشاد# احمد و دیگران#  .19 لمی شوبکۀ اجتمواـی# موورد مػالؿوه: مرو مند مقاالتـ 
بردیجاوعاااااه پژوهشووووویـلموووووی  # فطووووولنامۀ«اظوووووفهان # 31# شووووومارۀ 80# شوووووال شناسااااای كاااااار

 "11_ 6ش# ص0833

ز و دیگران#  .20 # 0# شومارۀ «تحلیل اشتنادی مقاالت فطلنامۀ مؿرفت فلسفی»همای # بهرو
 "031_ 01۵ش# ص0831
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