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مبتني بر حديث است مانند ناسخ و علوم قرآني پيشينه اي بسيار كهن دارد و بخشي از اين علوم كه به طور عمده نقلي و 

ن عليهم السالم است. از منسوخ و اسباب النزول، سابقه اش به اندازه قدمت علم حديث و روايات نقل شده از معصومي

اند. مفهوم پيوستاري خود به مباحث علوم قرآني پرداختههاي نخستين هجري، مفسران قرآن در مقدمه تفاسير همان سده

تباط مفهومي بررسي اربراي فراهم آوردن دركي مبتني بر زبان شناسي متن، از تناسب در سطح كالن، با در قرآن، تالشي 

قرآني در اين كتاب، تالشي براي تشريح مفهوم پيوستاري و  هايهاي قرآن است. بررسي تجربي دادهو بينامتني بين سوره

از  قرار شده است. در اين بررسي، هر دو سوره متواليتوالي است كه با پيوند مفهومي و ميان متني در متن قرآني بر

اي مفهومي و بينامتني آن شود و در اين تجزيه و تحليل، روابط معنايي بينامتني و پيوندهقرآن، تجزيه و تحليل متني مي

وهش به يك منبع مفيد شود. بحث درباره مفهوم بينامتنيت در گفتمان قرآني اين پژوهش، موجب شد تا اين پژروشن مي

براي نمادشناسي ادبي درباره متون قرآني تبديل شود. اين پژوهش، نخستين گزارش زبان شناختي متني چند بعدي است 

كه تالش شد چگونگي خلق يك متن قرآني معين، درباره ديگر متون قرآني و روابط معنايي ميان متني بين اين متون، 

و اشارات متني نيز در سطح سوره قرآني تشريح شد تا بتوان ارتباط دو جانبه،  بررسي شود. همچنين پيوند مفهومي

هاي تناسب در قرآن به بررسي دستكاري مفهومدريافت. پيوستگي مضامين و توالي گفتمان را درون يك سوره معين، 

مفهومي اصلي در ن هاي آوايي، با هدف درك مضاميژگان و همچنين ويژگيعمدي زبانشناسانه در دستور زبان، وا

 پردازد..چارچوب قرآن مي

 از برخي عناوين "سوره سطح در پيوستاري" ،"قرآن هاي سوره ميان پيوستاري" ،"متن شناسي زبان در پيوستاري"
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