
  
   1کرهیپ بر یمبتن لیحلت یۀپا برسوره  یدیکل میمفاه نتبیی

  )یشور ۀسور یمورد یبررس(
  

 3ینجف محمدجواد ،2غراب نیالد جالل

  )23/12/99: مقاله رشیپذ خیتار-25/8/99:مقاله افتیدر خیتار(

  
  دهیچک

و  یاساس امر کی آن ییمعنا انسجام دادننشان منظور به سوره یدیکل میمفاه نییبت
 یفیک یهامنظور از روش نیا یبرا نیراست. غالب مفس زیبرانگحال چالش نیدر ع

 لیتحل. گردد متأثر یفرد تیذهن و ینظر یهاشیگرا از تواندیم که کنندیم استفاده
مصون از  یینیع ۀادلّ ینسب طوربه تواندیم یآمار و یکمّ یهاروش با کرهیپ بر یمبتن
با استفاده از  قیتحق نیفراهم کند. در ا یفیک لیتحل  شبردیپ جهت در ،مذکور راتیتأث
 یمعان یواکاو با سپس و کرده ییشناسا را سوره کی یدیکل یهاواژه کره،یپ لیتحل
 قیتحق نیا در. میدهیم ارائه هاآن از یمنسجم یالگو مرتبط، یدیکل میمفاه و هاآن
که » و رسالت یوح«عالوه بر مفهوم  ؛داد مینشان خواه یشور ۀسور یمورد یبررس با

 میمفاه به خودباالتر  یهاهیال در سوره ،به خود معطوف نمودهرا  نیتوجه مفسر
 »رسالت و یوح« مفهوم و دارد اشاره یو »بودن ولي« و خداوند »مطلق اریاخت و قدرت«

  .باشدیم فوق میمفاه تحقّق قیمصاد از قتیحق در
  

  . یدیکل میمفاه ،یشور ۀسور کره،یپ لیتحلانسجام معنایی، ها:  کلید واژه

                                                                                                                                        
1. Corpus-Based Analysis. 
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  دمه. مق1
  مسئله انیب .1. 1
 ییانسجام معنا دادن نشان دنبال هکه ب یریسوره در تفاس کی یدیکل میمفاه نییتب

 که ییهاوهیش. باشدیم چالش با همراه حال نیع درمطلوب و  یامر باشند،یم هاسوره
 و هانشیگز بهبوده و  یفیکعمدتاً  کنند،یاستفاده م هاآن از منظور نیا یبرا نیمؤلف
 یفرد تیذهنو  ینظر یهاشیگرا از رمتأث معموالًکه  گرددیم یمنته ییهامیتصم

 تواندیمعمول م ۀویش کی نمونه، یبرااست.  محور -روش فرد گرید یبه عبارت باشد، یم
در اثناء و  که یصورت درو  شودیم اشاره آن به سوره صدر در که باشد ینیبه مضام هیتک

 یبرا یمنطق و مناسب یانهیگز توانندیم نیمضام آن گاهآن گردند، تکرارسوره   یانتها
 ،6[ زانیهمچون الم یریمثال در تفاس عنوان به توانیم را وهیش نیا. باشند بودن یمحور

 یشور ۀسور ریتفس در ،]3137- 3136صص، 5ج ،5[ القرآن] و في ظالل 6-5صص، 18ج
دارد  وجوداحتمال  نیاما ا است، شریپذ قابل اول نگاه در هرچند وهیش نیانمود.  مشاهده

در مواجهه با  و است آشنا هاآن با شیپ از مؤلف که باشد ییالگوها از شده ادی یالگو که
توجه به این امر به خصوص  1.باشد داشتههمان الگو را انتظار  ،آن یمتن با توجه به محتوا

 حائز تواندیم ،رخوردار باشدب یمعان پنهان یهاهیال از تواندیقرآن که م یهادر مورد سوره
 چونهم متن یهایژگیو هاآن در که کرهیبر پ یمبتن ییهاروش از استفاده. باشد تیاهم

مصون از  یادیز زانیم به شوند،یم فیتعرمتن  تیّنیعآمار و  ۀیپا بر 2یدیکل-واژگان
  ].   90ص ،12[ باشندیم محقق یفرد تیذهن و ینظر یهاشیگرا

 یمعموالً آنچه که در ذهن تداع شود،یم کرهیپ بر یمبتن لیتحل از سخن که هنگامی
 در معنادار یالگوها کشف منظور به یمتن یهاداده از یانبوه ۀتود یجستجو شودیم

 نیهم در یعیبد یابزارهاو  هاروش هرچند. است یافزارنرم یهاطیمحکمک  به هاآن
 را کرهیپ بر یمبتن لیتحل ۀنیشیو پ شهیر دیبا اما اند،شده خلق متن لیتحل جهت راستا

 یبراگذشته  درکه  دانست ییهاعجمم از دیرا با نهیشیپ نیا آغازدر گذشته دانست. 
از  یفهرستبا فراهم کردن  هامعجم نیا. دیگردیم هیتهبا ارزش  یهاکتاب از یبرخ

 بهکه  اختسیم قادر را محقق متن، در هاآن قیدق مختصات با همراه واژگان،الفاظ و 
 یمعاناز  ییالگوها کشف بهپرداخته و  متن یجایجاواژگان در  ۀگسترد یمعان یبررس

                                                                                                                                        
 را یاله کالم ناخواسته، شکل به سوره یاصل هدف ای و یمحور موضوع محور، چونهم ییهاعبارت در مثال یبرا. 1

 یا تداعر یریتصو نیچن ،»یدیکل« ای »دیکل« ۀاستعار آنکه حال م،یینمایم یوجه کی و ساده ییالگو کی به دیمق
  .مییبگو سخن سوره در یدیکل میمفاه از منسجم ییالگو ای مدل وجود از باشد بهتر دیشا و کندینم

2. Keywords. 



   393   کرهیپ بر یمبتن لیتحل یۀپا برسوره  یدیکل میمفاه نتبیی

 ۀویش نیا ۀنیشیپ ی. برخرساندیم یاریفهم زبان متن  در را یوکه  ابدیدست  واژگان
 به یسویع شمندانیاند سده، آن در که رسانندیم یالدیم زدهیس قرن به را لیتحل

 ،17[ زدند دست ندکسیا صورت به مقدس، کتابواژگان  از یجامعفهرست  جادیا
 عیسر پردازش و متون یکیالکترون ۀریو امکان ذخ ابزارها شرفتیپ با جیتدر به]. 3ص
متون  لیجهت تحل د،یجد یهاابداع روش یبرا ریمس یوتریکامپ یهابرنامهبا  هاآن

 و است هاواژه بسامد اساس برو  یکمّ صورتبه معموالً هاروش نیا ۀعمد. دیگردهموار 
  . باشندیم موسوم یکمّ لیتحل به

 صورتهب یو زبان یمتن یهاشده از داده یبزرگ گردآور ۀمجموع کی هکریپ
و  یساختار یکشف الگوها جهت یافزارنرم یهاطیمح در توانیمکه  باشدیم یکیالکترون

داد.  میه کل زبان تعمرا ب شدهکشف یالگوها گاهآنو  دادپردازش قرار  مورد ییمعنا
 قرار محقق اریاخت در هاداده لیرا جهت تحل یآمار اتیعملانواع  یافزارنرم طیمح
در  که سطرهااز  یستیل ۀمشاهد امکانبه  توانیم اتیعمل نیا نیتریکاربرد. از دهد یم

 یبیترت شیو نما هابسامد واژه ۀمحاسب امکان است، شده استعمال خاص، ۀواژ کی هاآن
 لیتحل امکان ،یدیکل یهاواژه نییجهت تع کرهیدو پ ۀسیمقا امکان بسامد،براساس  هانآ

  اشاره داشت.    گریمتنوع د یابزارها وبا یکدیگر دارند  1یهمجوار به شیگرا که ییهاواژه
 اساس بر که یدیکل یهاواژه نییتع جمله از کرهیپ لیتحلمختلف  یندهایفرآ

 یکمّ هاآن رایز باشند؛یم رشیقابل پذ یهر محقق یبرا رند،یگیم انجام یکمّ یرهایمتغ
 یفراوان مثال یبرا. باشندیممحقق  یهاداشتهشیو پ تیمستقل از ذهن ینسب طوربهو 
 رمتعارف،یغ یمقدار داشتندر صورت  است، یکمّ ریمتغ کی که واژه کیبسامد  ای
 نییتع یبرا. گردد استفادهتن م یدیکل یهاواژه نییتع جهت یاریمععنوان  به تواند یم

با بسامد  مطالعهدر متن مورد  هاآن بسامد که است الزم رمتعارفیبسامد غ با ییواژها
 و 2»مرجع ۀکریپ«را  ریاخ ۀکریپگردد.  سهیمقامتون  از همگن ۀکریپ کیدر  هاهمان واژه

  . نامندیم 3»هدف ۀکریپ«را  مطالعهمتن مورد  مقابل، در
 میمفاه ای موضوعات به را محقق که باشندیم ییدهایکل و هانشانه ،یدیکل یهاهواژ

 یوابستگ ینوعمعموالً  یدیکل یهاواژه نییتع از پس. کنندیم تیمتن هدا یدیکل
 هاآن همجوار یهاواژه و هاآن نیممکن است ب نیهمچنوجود دارد.  هاآن نیب ییمعنا
 ترروشنمتن  یو بررس هاواژه یبندتهدس با کهباشد  داشتهوجود  ییهایوابستگ نیچن

  .گردندو به الگوهای معناداری از ارتباط بین مفاهیم کلیدی منجر میه گشت
                                                                                                                                        
1. Collocation Analysis. 
2. Reference Corpus.  
3. Target Corpus.  
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 انیآن بستر جر در یفیک لیکه تحل کندیم فراهم یبستر یکّم لیتحل جینتا
 ۀو با در نظر گرفتن هم 1نییپا به باال از ینگاه با معموالً یفیک لیتحل. ابدی یم

صورت مؤثر بودن هر دو نوع  در. ردیگیم انجام دارد اریاخت در محقق که ییها دانش
عالوه  که گرددیم یمنته ییبا انسجام معنا میمفاه از یمدل به جهیحاصل و نت ل،یتحل

  .گرددیفراهم ساخته و موجب اعتبار روش م یدیجد اطالعات ن،یشیدانش پ تیبر تقو
  
  نهیشیپ بر یمرور. 2. 1
 یهاو روش یو استفاده از ابزارها قاتیتحق ۀعمد کره،یپ یشناسزبان گاهخاست لیدلبه
با هدف  قاتیتحق ۀعمد آغازغرب صورت گرفته است. در  اتیزبان و ادب ۀحوز در آن

 بوده برجسته آثار یادب یهایژگیو شناخت ایو  یادب شیگرا کی ۀویشناخت سبک و ش
 گرید یهابه حوزه حوزه نیا درآن  یاتوجه به دستاورده با اما]، 23و  15 ؛13[ است
در  رسانه مطالعات زبان، آموزش ترجمه، مطالعات گفتمان، لیتحل جمله از یشناسزبان
 چونهم یشناسزبان گرید یهاحوزه زین و] 4-3صص ،16[ یکاربرد یشناسزبان
  . است افتهی گسترش یشناخت یشناس زبان

 دهیداز مقاالت  یدر برخ محدود، شکل هب یکمّ یهاروش از استفادهدر زبان فارسی 
 یامجموعه فیتعر با ابتدا در ،است موسوم یمحتو لیکه به تحل یمثال در روش ی. براشود یم
از  ییواحدها کند،یم تالش محقّق باشدیم متن با مرتبط یکل شکل به که یموضوع نیعناو از

 ،هر مجموعه در واحدها آن یسپس با شمارش کمّ ؛کند یگردآور مزبور نیمتن را تحت عناو
وزن را در متن به خود  نیشتریب نیکدام عناو کند مشخص و کرده نییتع را نیبسامد عناو

محقّق در  نشیگزنخست آشکار است که  ۀروش در همان مرحل نی]. در ا4[انداختصاص داده
امد به بس قاتیاز تحق گرید یدخالت دارد. در برخ یمؤثربه شکل  یموضوع نیعناو نییتع

 نیاز ا است، نشده فیتعر سهیمقا مرجع عنوان به یاکرهیپ اما ،توجه شده است متن یهاواژه
 بودن یدیکل جهینت در و هااز واژه یبرخ بسامد بودن رمتعارفیغ از نانیاطم با توانینم یرو
 اب که باشند داشته وجود نییپا بسامد با یدیکل یهااز واژه یسخن گفت و چه بسا برخ هاآن
  ]. 2[ رندیگیمقرار  اغماض مورد روش نیا

 به یانارشتهیب یهادر حوزه قیمسئله اشاره داشت که تحق نیبه ا دیبا رابطه نیا در
 یهاحوزه با اتیاله و اتیادب ۀحوز چونهم دیو جد یمیقد یهاحوزه نیب خصوص

 و هاروش یریکارگبه ندیفرآ آغاز در هنوز و رندیگیم شکل یکند به یشناسزبان دیجد

                                                                                                                                        
1. Top-Down.         
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. میباشیم ینیدو متون  یفارس اتیادب ۀحوز در یشناسزبان دیجد یهاشاخه یهاافتهی
 در البتهرا آشکار کند.  قاتینوع تحق نیبودن ا دیحاضر بتواند مف قیاست که تحق دیام

 ییهاکرهیپ انگلستان، دزیل دانشگاه نیمحقّق از یگروه قرآنزبان  و یزبان عرب ۀحوز
 ادامه،که در  اندنموده فراهم یانارشتهیب قاتیتحق یبسترساز یعنیمنظور  نیا یبرا

  .  داشت میخواه هاآن بر یمرور
و معاصر در  کیکالس یزبان عرب ۀکریپ ۀنیزم در توسعه و قیتحق یهاگروه از یکی

 بیدانشگاه قر نیآن، ا نیقمحق ۀگفت به بنا که کنندیم تانگلستان فعالی 1دزیدانشگاه ل
 یمتنوع ۀمجموع هاتالش نیا حاصل. کندیکار م یزبان عرب یقرن است که بر رو کی

 دانشگاه نیا قیتحق میت در که یخاص اهداف به توجه با که است یعرب زبان یهاکرهیازپ
 یزبان عرب ینیحول پردازش ماش میت نیا ۀعمد هدف. انددهیگرد دیتول شوند،یم دنبال

  داشته باشند.  ینقش مهم توانندیم هارهکیپ راستا نیا در که باشدیم
 که یعرب معاصر زبان یهاکرهیپ بر عالوه یعرب کیزبان کالس یهااز جمله پیکره

  ]:11است [ ریز موارد شده دیتول دانشگاه نیا قیتحق میت توسط
Quranic Arabic Corpus with several layers of linguistic annotation; QurAna 

Quran pronoun anaphoric co-reference corpus; QurSim Quran verse similarity 
corpus; Qurany Quran corpus annotated with English translations and verse 
topics; Boundary-Annotated Quran Corpus; Quran Question and Answer 
Corpus; Multilingual Hadith Corpus and Corpus for teaching about Islam. 

 یمنابع نیمهمتر از یکیقرآن  یزبان عرب ۀکریپ یعنی فوق موارد ازمورد  نینخست
 2.است گرفتهقرار  پژوهانقرآن و یعرب زبان زبانشناس نیمحقق عموم اریاخت در که است

 ۀترجم همراه به آن ینحو و یصرف یهامشخصه ۀهم یقرآن ۀواژ هر یبرا کرهیپ نیا در
و  یزبان، زبانشناس ۀمطالع ۀنیزم در که آنچه هر اخص طورهب کرهیپ نیواژه آمده است. ا

 نیو همچن آوردهفراهم  باشدیم نیمحقق ازین مورد قرآن یعرب زبان یاانهیرا یزبانشناس
  را هموار ساخته است.  کیکالس یدر باب ساختار زبان عرب قیراه مطالعه و تحق

جستجو و  مانند یتایعمل و باشدیوب م رابط قیاز طر کرهیپ نیبه ا یدسترس
 به هابرنامه از یافراهم شده است. عالوه بر آن مجموعه خاص ۀواژ شامل اتیآ ۀمشاهد

 به ازین صورت در که است شده گذاشته نیمحقق اریاخت در نمونه عنوان به جاوا زبان
 به امر نیا. سندیبنو را خود ازیبرنامه مورد ن ها،آن از یریگبهره با تردهیچیپ اتیعمل

 کمک دهیچیپ و متنوع اهداف با ییهاقیتحق انجام منظور به کرهیپ یریکارگبه گسترش
  خواهد بود. محقق دوشبار نوشتن برنامه بر  گرید یاما از سو د،ینمایم

                                                                                                                                        
1. Leeds. 
2. corpus.quran.com. 
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 یهاواژه براساس ییمعنا یالگوها کشف حاضر قیتحق در عمده هدف که ییآنجا از
 را هاواژه ینحو و یصرف ،یساختار یهایژگیعمدتاً و فوق ۀکریپ و باشدیم متن یدیکل

 یافزارهابا استفاده از امکانات نرم از،ینمورد  ۀکریپ یرو نیا از است، نموده فیتوص
) و ازین مورد اتیآ ستیل ۀی(جهت ته نور ریالتفاسجامع یافزارنرم ۀبست جمله از مختلف
 افزاراز نرم زین یرآما لیتحل یبرا و دهیگرد تهیه  Microsoft Office یهابرنامه

AntConc ]10 [کرهیپ لیتحل مطرح یهابرنامه از یکی که ]استفاده شده  باشدی] م9
  .گرددی) ارائه م2-2در بخش ( شدههیته ۀکریپ رامونیپ شتریب حاتیتوضاست. 

  
  یشناس. روش2
  )ادیبنکرهیپ( کرهیبر پ یمبتن لیتحل روش. 1. 2

. هر چند شودیم شناخته متن لیتحل جهتروش  کی به عنوان کرهیپ لدر نگاه اول تحلی
 راباورند که آن نیبر ا یاما برخ باشد،یم شناساناز زبان یاریبس رشیمورد پذ موضوع نیا
 شناخت منبع تنها که است نیا گروه نیا مقصود. گرفت نظر در هینظر کی عنوان به دیبا

- 147صص ،18[ ندارند یچندان اراعتب آن بدون زبان گرید یهاهیاست و نظر کرهیپ زبان،
 رامونیپ نیبنابر ا گردد؛یم هیتک کرهیبودن پ یابزار ۀبر جنب شتریحاضر ب قیتحق در]. 152
 کرهیپ لیتحل یمبان با ییآشنا یبرااما  شود،ینم مطرح یبحث مذکور، شناسانزبان اتینظر
  .میپردازیم هاآن از یبرخ به است یضمن رشیپذ موردکه 
 یی. فرض مبناباشدیم یفراوان ای بسامد کره،یپ لیتحلدر  یاساس یهاتیّکماز  یکی
 هر ایواژه ( کی رمتعارفیغ بسامداست که  نیا شودیبسامد م تیاهم موجبکه 
) در متن عبارت ایآن واژه ( یو محور یدیکل نقشنشان از  تواندیممتن  در) یعبارت
یمحتوا واژه، نیا هرگاه. باشد است و بسامد  یینقش معنا نیا گاهآن ،باشد 1ی

 ی(مفهوم کندیواژه م ییمعناو شدت  دامنهگسترش  بر داللت شتریب رمتعارف،یغ
 کهیهنگام یآنجا که فعل ثالث م؛یکنیم مشاهده زین یعرب زبان در را اصل نیا به کینزد
امنه د شیاضافه شدن حروف را معموالً داللت بر افزا رود،یم مختلف اوزان با ییهاباب به

 یدستور و ینحو عملکرد واژه نیا هرگاه). دانندیم یثالثفعل  یاصل یو شدت معنا
                                                                                                                                        

: شـوند یمـ  میتقسـ  دسـته  دو بـه  جمله یمعنا ای و ساختار با هاآن ارتباط ۀبجن از هاواژه یطور کل به .1
 باشـد؛ یم هاآن یژگیو و کارکرد نیمهمتر هاآن یمعن آنکه یعنی دارند، ییمحتوا نقش هاآن از یبرخ
 بلکـه  نداشته، یچندان اطالعات گرید یبرخ. باشندیم هاواژه نیا ۀجمل از ودیق و صفات افعال، ،هااسم
 ضـمائر،  انـواع  جملـه  از نـد؛ ینمایم کمک جمله ساختار جادیا به و بوده یدستور و ینحو هاآن نقش

   .یعرب زبان در جر حروف و عاطفه »فاء« و »واو« همچون ربط حروف
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  واژه دارد.  یساختار تیداللت بر اهم شتریب ،غیرمتعارف بسامد گاهآن باشد، داشته
 ۀنمون کی معموالًخود  کرهیپ خاص، یهادر طراحی و ایجاد پیکره به استثناء پیکره

نمونه  لیکه بر اساس تحل یجینتا یرو نیاز ا باشد،یم متن زبانبزرگ از کل نامحدود 
 در که باشدیم متنزبان  یهایژگیوو محتمل  یکل شیاز گرا یفیتوص دیآیم دستهب

 نیا یترینیع یهاروش که یزمان تا نیبنابرا. اندداده نشان ینیع شکل به را خود نمونه
اساس  نی. بر اباشندیم رشیپذ قابل و بوده اعتبار یدارا هاآن ندهد، رییتغ را جینتا

 نیبه ا دیو با باشدیزبان متن م شیاز گرا ینیبرآورد تخم ینوع ج،یدادن نتا تیعموم
 راآن بتوان که باشد بزرگ یابه اندازه دینمونه با ۀکریپتوجه داشت.  یلیتحل یمبنا
ممکن است  یطیاما در شرا  .دانست متن زبان یهایژگیاز و یکامل ۀنمون و ندهینما

در  داد، قرار لیتحل مورد کرهیپبه عنوان  راو آن نمود یگردآور را مرتبطبتوان کل زبان 
 آن در و داشته اطالق زبان کل بر که شودیمنجر م یجیبه نتا کرهیپ لیحالت تحل نیا

 باشدینم ینیتخم شیگرا و برآورد از سخنو  جیدادن نتا تیعموم به یلزوم صورت
 در راتمام زبان متن (قرآن)  ق،یتحق نیا در لیمورد تحل ۀکریپ. ]15-13صص ،13[

  . است استناد قابل یشتریب نانیاطم با آن جینتا نیبنابر ا رد؛یگیبرم
 از یفیتوص قتیحق درکه  باشدیم آنبودن  ینیفرض ع کره،یپ لیتحل گرید یمبان از

 ینیع یادیز زانیم به هاروش نیا یعنی باشد،یم لیتحل در رفته کاربه یهاروش یژگیو
  ].19- 16صص ،13[ است محقق یهانشیو گز شیگرا از مستقل و

 کره،یپ لیدر تحل رفته کارهب یهاکیتکن و هاروشاز  یذکر شده برخ یبر مبان عالوه
 یضمن فرض نیا با هاواژه یهمجوار لیمثال تحل یبرا ؛خود را دارند ۀژیو ینظر یمبنا

 لیتما و شیگرا یخاص ۀبا واژ یهمجوار به ییهاواژهگاه  هرکه  است همراه ییمبنا و
 به ،وجود دارد ییمعنا ای یساختار یوابستگ ینوع مذکور ۀو واژ هاآن نیب گاهآن رند،دا

 مورد متن ۀمعناشناسان ای شناسانهسبک وجوه یوابستگ نیا لیبا تحل توانیم که ینحو
  نمود.   یترژرف نییتبنظر را 

بر اساس  کرهیپواژگان  از یاشدهمرتب ستیل ۀیته همچون هیپا اتیعملو  هاروش
 محسوب یفیتوص آمار از یبخشخاص،  ۀواژ کی یحاو یسطرها ۀمشاهد زیبسامد و ن

بسامد  ستی. لاست وابسته مذکور مواردفراتر از  یاتیبه عمل کرهیپ لیاما تحل گردند؛یم
فراهم  ییو معنا یساختار یالگوها یررسو ب کرهیپ لیتحل یبرا یاطالعات چندان ها،واژه
 نیا با. روندیم کاربه گرید اتیعمل در که باشندیم یخام یهابلکه خود داده کند،ینم

 دارند، سروکار زبان یبرا یدرس مواد طرح با که یکسان یبرا تواندیم فوق ستیل وجود
  ].53- 48صص، 16باشد [ یمناسب یراهنما
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 از اعم متن یدیکل یاجزا یبررس ،یمتن ۀکریپ لیدر تحل مهم یهاروشاز  یکی
مورد  یسطوح مختلف در توانندیم کدام هر اجزاء نیا. باشدیم آن ییمعنا ای یساختار

 ،نمود لیتحل یساختار ۀجنب ازمتن را  کی واژگان هرگاهنمونه  یبرا. رندیقرار گ لیتحل
 ییشناسامتن را  یسبک یهایژگیو توانیم یدیکل یهاواژه مناسب نییتع با گاهآن

 که یموضوعات و میمفاه به توانیم کرد لیتحل ییمعنا ۀجنب ازرا  هاآن هرگاه و نمود
 فیتعر یمعموالً واژگان کره،یپ کی یدیکل یهاواژه. افتی دست است هاآن رامونیپ متن

 توسطبار  نینخست فیتعر نیا. استباال  رمعمولیغبه شکل  هاآن بسامد که شوند یم
 نیترمطرح و نیاول از یکی ،WordSmith ۀبرنام ۀکنندهیته ،]20[ 1»اسکات کیام«

شکل  »رمعمولیغ«صفت  جیبه تدر و] 9[ دیگرد ارائه کرهیپ لیتحل یافزارنرم یهاطیمح
 کی جادیا و هیته با که نحو نیا به ،]236ص ،22[ گرفت احتماالت یدر فضا یآمار

 واست  مطالعه مورد ۀکریپ با مرتبط زبان از یجامع ۀنمون ینیتخم طور به که کرهیپ
) همان یمورد مطالعه با بسامد (نسب ۀکریپ یها) واژهیبسامد (نسب آن، دادن قرار مرجع
  . شودیم سهیمرجع مقا ۀکریپ در هاواژه
 یو در فضا یآمار ندیفرآ کی در واژه هر یبرا بسامدها اختالف یمعنادار زانیم

 بر یمبن 2یته فرض به موسوم یاهیاول فرض منظور نیا یبرا. شودیم آزموناحتماالت 
تصادف  کیداده  یرو ،وجود ندارد و آنچه که در مشاهده یبسامدها اختالف نیآنکه ب
 شده شناخته های تستفرض از  نیا آزمون ی. براردیگیقرار م آزمونمورد  ،است

 نیا یبرا. شودیم ادهاستف G2 (log-likelihood)و یا  χ2 (chi-squared)تست همچون 
 نیسپس ا گردد،یمحاسبه م شده، مشاهده برای مقادیر G2یا  χ2فرمول  مقدار منظور

و  یآزاد ۀدرج یازا به را مقادیر بحرانی که یاشده فیجدول تعر های دادهمقدار با 
 بحرانی مقدار. هرگاه مقدار محاسبه شده از گرددیم سهیمقا دهد،ینشان م خطااحتمال 

 و تصادف یرو از تواندیدر آن صورت اختالف مشاهده شده در بسامد نم باشد، تربزرگ
باشد و احتمال خطا را  1 یآزاد ۀمثال اگر درج ی. برابود خواهد معنادار و باشد شانس

در آن صورت هرگاه مقدار محاسبه شده از  م،یینما فرض) p<0.0001صدم درصد ( کی
 با شده مشاهده بسامد اختالف که گفت توانیم گاه آن ،مقدار جدول بزرگتر باشد

 یمعنادار« به. مقدار محاسبه شده باشد تصادف یرو از تواندینم نانیدرصد اطم 99,99
 یمعنادار از نانیاطم زانیم که است یبیضر قتیکه در حق است موسوم 3»یآمار

شده  لیتبد ،بودن واژه یدیکل یبرا یمالک عمل، در زانیم نیا. دهدیم نشان را اختالف
                                                                                                                                        
1. Mike Scott.  
2. Null Hypothesis. 
3. Statistical Significant.  
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Ratio = f1r / fr     )1(  

LogRatio = log ( f1r / fr )    )2(  

%Diff = ( f1r - fr )*100 / fr     )3(  

اختالف بسامدها  ،یمعنادار بیضر ۀمحاسب در میرمستقیغ صورتبه هرچنداست. 
فرض  آزمونآن تنها  ۀاشاره شد هدف از محاسب که طوراما همان ،مالحظه شده است

 کندیم هیتوص کرهیپ گرلیموضوع به تحل نیا ۀمالحظ با خود] 21است. اسکات [ یته
 رود کاربه هابودن آن یدیکل ۀجنب از هاواژه یبندرتبه وانعن به تواندینم ریمقاد نیا که
نمود.  ءبودن بنا یدیکل یبرا یاسیمق شده، محاسبه ریمقادبا  توانینم جهینت در و

 یدیکل« مفهوم فیتعر در لغزش نیا] 14[ 1»التوسیگابر« جمله از شناساناز زبان یبرخ
جهت  یاسیداشتن مق منظور به و امر نیا به توجه بانموده و  نقد و یبررسرا  »بودن
 را 2»اثر -اندازه« به موسوم یگرید یآمار توابع ،یکمّ صورت به ریمتغ نیا یریگاندازه

 یبندرتبه یبرا یاسیمق عنوان به توانیم را هاآن از حاصل ریمقادکه  داندیم مناسب
 درآمده شینما به 3 یال 1در روابط  توابع نیاز ا ی. برخگرفت نظر در یدیکل یهاواژه

 ییایگو محقق یبرا ک،یکدام که دارد آن به یبستگ هاآن از یکی انتخاباست و 
  . کندینم حاصل یرییتغ هاواژه یبنددر رتبه کیانتخاب هر رایز کند،یفراهم م یشتریب

 و باشند f1آن  در یاواژه بسامد و  n1مطالعه  مورد ۀکریپ یهاهکل واژ تعداد هرگاه
 کیواژه در هر  یآنگاه بسامد نسب ،باشند f و n بیمرجع  به ترت ۀکریپ در ذکورم ریمقاد

 با توانیم را» اثر - اندازه« مقدار. دیآیم دستبه  fr = f / nو    f1r = f1 / n1با روابط 
  .آورد دستبه روابط از یکیدر  ریاخ رینمودن مقاد نیگزیجا

 زیناختالف و  توانیم اثر -اندازه محاسبۀ با
 شینما به را کرهیدو پ در هاتشابه بسامد واژه

 - اندازه محاسبۀ از هدف دگاهید نیا. درآورد
 تشابه درست از اختالف و یریتصو ۀاثر را ارائ

 یرو نیاز ا داند،یم کرهیپ دو نیب یبسامد
بلکه  ندارد؛ کرهیپ یبزرگ بر یچندان اصرار
محاسبه  ریمقاد یبندگروه با. داندیم هاکرهیپ بودن نمونه و یاصول انتخاب در را تیاهم

 متن دو نیبنمود و وجوه اختالف و تشابه را  سهیمقا گریکدیرا با  کرهیپ دو توانیمشده 
 در یعامل عنوان به کرهیپ خود در هاواژه بسامد یبندبه رتبه کردیرو نی. در انمود لیتحل
 به ،یفیک لیکه عمدتاً در تحل یکردیاما رو شود،ینم یاتوجه واژه، بودن یدیکل نییتع

از جمله  یگرید یاز روابط کند،یهدف توجه م ۀکریپ در هاواژه بسامد یبندرتبه ۀمسئل
حاضر از  قیتحق در. کندیم استفادهاثر - اندازه ۀمحاسب یبرا ،(Dice Coefficients)  ۀرابط

                                                                                                                                        
1. Gabrielatos. 
2. Effect-size. 
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 طیشده است و مح استفاده ها واژه یبنداثر و رتبه -اندازه ۀمحاسب یبرا رابطه نیا
AntConc کندیم استفاده فرضشیبه عنوان پ رابطه، نیهماز  زین.  

  
  ازیمورد ن ۀکریپ نیتدو و هیته. 2. 2

است که  یمتن ۀکریهمان پ فه،مؤل کی. دارد ازین مؤلفه دو بهتحلیل مبتنی بر پیکره 
 دیبااست که  یافزارنرم یهاطیمح ،دوم ۀمؤلف واست  یمتن یهااز داده یبزرگ ۀمجموع

  موجود انتخاب شود.  یهابرنامه انیاز م ای و نوشته قیتحق اهداف به توجه با
 دو تابع که باشدیآن م یاندازه و بزرگ کره،یپ جادیا در یدیکل مالحظات از یکی
 که باشد بزرگ یکاف زانیبه م دیبا کرهیآنست که پ بیانگر نخست عامل: است عامل
 توجه با. دانست قیتحق مورد زبان یهایژگیو از کامل باًیتقر ماا محدود ۀنمون راآن بتوان

 توانیم یرو نیاز ا است، برخوردار تیّجامع از ینید میمفاه انیب در قرآن متن آنکه به
 یآمار ۀبحث نمونه گرفتن از جامع گریمرجع و کامل در نظر گرفت و د ۀکریپ کی راآن

 متون از یبرخ یگردآور ای ودسترسی  به ناممکن بودن دوم عامل. باشدیمطرح نم
 درمتن قرآن را  AntConc ۀبرنام. میباشینم مواجه آن با قیتحق نیا در که گرددیبازم

حاضر مورد  قیدر تحق که ینحو یهابا حذف واژه و دهدیهزار واژه نشان م 88 حدود
 درحاظ اندازه ل ازکه  شوندیهزار واژه بالغ م 55مقدار به حدود  نیا باشند،ینم توجه
  .است یقبولقابل زانیم شوند،یم جادیا یخاص اهداف یبرا که ییهاکرهیپ با سهیمقا

 ،یآمار لیاز تحل شیپ است، یضرور ،پس از گردآوری و ایجاد پیکرۀ مورد نیاز
متن قرآن با  ،مثال ی. براردیانجام گ آن یبر رو یمقدمات یهااز پردازش یبرخ
پس  ۀواژ به عموماً و داشته ینحو نقش که است ییهاواژه یادار یامروز عرب الخط رسم

» الم« عاطفه، »فاء« کلمات از »علمنَّیَفل« عبارت نمونه یبرا. شوندیاز خود متصل م
 حالت نیا در. است افتهی لیتشک آن آخر در دیتوک »نون«و  »علمی«فعل مضارع  د،یتوک
 یجداساز ایگرفت که آ میتصم دیاب کند،یم دنبال یکمّ لیتحل که یهدف به توجه با
 ۀخانوادهم و مرکّب یهاواژه ۀهم ومرکب  ۀواژ نیا نکهیا ایو  ردیصورت گ هاواژه نیب

 لیتحل منظور به 1»مدخل« به موسوم سرگروه کی عنوان تحت و گروه کی در راآن
 یهاواژه م،یباشیم ییمعنا یالگوها کشف دنبال به هرگاه یکم لی. در تحلدرآورد
 میباشیم یساختار یالگوها کشف دنبال به هرگاه و داشت خواهند تیاهم ییمحتوا

 با نیبنابرا. باشندیم تیحائز اهم ینحو یهاتنها واژه موارد، از یبرخ در و هاواژه ۀهم

                                                                                                                                        
1. Lemma.   



   401   کرهیپ بر یمبتن لیتحل یۀپا برسوره  یدیکل میمفاه نتبیی

 آن در ابد،ی تیدو نوع اهم نیاز ا یکیبسامد  یممکن است بررس ل،یتحل هدف به توجه
 که ییهاحالت واژه نینمود. در ا متمرکز نوع همان یرونها پردازش را ت توانیم صورت
 یمعرفبه برنامه  1»توقف ستیل« عنوان به ،پردازش قرار خواهند گرفت ۀمحدود از خارج

  . کندیم یخوددار هاآناز پردازش  یآمار اتیبرنامه به هنگام عمل و شوندیم
 یالگوها و باشدیم ورهس یدیکل میمفاه نییتع هدف کهییآنجا از یجار قیتحق در
 تیاهم یکمّ لیتحل یآنچه که برا جهیدر نت رند،یگیم شکل میمفاه نیا حول ییمعنا
 عامل که ییهاواژه بوده،تا آنجا که ممکن  یرو نیاست. از ا هاواژه یینقش محتوا ،دارد
 تیاهم به توجه با. اندگرفته یتوقف جا ستیدر ل شوند،یم شناخته یگرامر ای ینحو

و  ینحو یهاقاعده لیدل به هاکه در صورت و فرم واژه یراتییتمام تغ دیبا شده، کرذ
حرکات و  ابتدادر  نیبنابرا. رندیاغماض قرار گ مورد ایو  حذف شود،یم جادیا یصرف

 ی. برارندیگیمورد اغماض قرار م یصرف راتییتغ بعد ۀدر مرحل و حذف هاهاعراب واژ
 ۀمعرف شکل نیهمچن و »ظالمون« و »نیظالم« ،»ظالم« ونچهم ییهاواژهمنظور  نیا

 رند،یگیم قراربه مدخل  موسوم سرگروه کی عنوان تحت وگروه  کیدر  یهمگ ها، آن
 ها،واژه بسامد نییتع دربرنامه  طی. محشودیم مشاهده لغات فرهنگ در کهمانند آنچه 

 ۀواژ حساب به را اعضاء یهاواژه بسامدکرده و  ییگروه را شناسا یمدخل و اعضا ۀواژ
 1 شکل یسطرها مانند تواندیم آن یمدخل و اعضا یمعرف ۀنحو. گذاردیممدخل 
 ییمعنا ۀجنب از مشابه یهاواژه ۀو هم »علمنّیفل« ۀواژ همچون ییهاواژه نیهمچنباشد. 

  :ردیگیقرار م» علم«مدخل  لیذ
  
  
  
  

  
  برنامه. نحوۀ معرفی مدخل و اعضای گروه در محیط 1شکل 

  

                                                                                                                                        
1. Stoplist.  

......  الظاملني ظاملني الظاملون ظاملون ظامل <- الظامل  

 ...... ظلموا يظلمون ظلمو� ظلمتم <- ظلم

 ...... بظلم ظلمه فبظلم بظلمهم <- الظلم

 تعلمو�م تعلموا تعلمهم تعلمن تعلم اعلموا <- علم
.. ليعلمن... فليعلمن فاعلموا فسيعلمون علمين سيعلمون    
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. با حذف حرکت و اعراب دیآ شیپ یجانب ۀدر این فرآیند ممکن است یک مسئل
هُم« همچون یهاکلمات، واژه لَمَ  »ظَ

هم« و لمُ  لیتبد یامشابه ۀواژ به »ظُ
 هااز آن یکی کهیحال در شوندیم

 نیا در. باشدیم اسم یگرید و فعل
در متن  هاواژه نیا یبررس با موارد

 که یاواژه ده،یدگر یسع ات،یآ
 اتیآ مجموع در یشتریب بسامد

و در  ردیقرار گ لیتحل یمبنا دارد،
راستا تالش شده درصد خطا  نیا

     ]9افزارهای تحلیل پیکره [ . میزان پذیرش و کاربرد نرم2شکل          وع ـتا حد ممکن کم باشد. در مجم
 چند هرمتن  یسازآماده اتیعمل. ندباشیم کم اریبس شده ذکر موارد شده انجام یهایبا بررس

 کره،یپ لیدوم در تحل ۀمؤلفاست.  یضرور ترقیدق جیحصول نتا یبرا اما ،معموالً زمانبر است
 حاضر قیتحق در. شود یانجام م آن در یو آمار یکمّ یهالیتحل که باشدیم یافزارنرم طیمح
با امکانات  که] 10و  AntConc ]9موسوم به  کرهیپ لیتحل در مطرح یافزارهانرم از یکی از

  ).2 شکل( است شده استفاده ده،یگردزبان  نیمحقق از یاریبس رشیخود مورد پذ
  

  جینتا لیتحل و هاافتهی. 3
  یشور ۀسور یکمّ لیتحل جینتا. 1. 3

   :دهدیم نشان باشندیم 5برابر با  ای تربزرگ هاآن بسامدرا که  نخست ۀواژ دوازده 1جدول 
  

  بسامد  واژه  مرتبه    بسامد  هواژ  مرتبه
 7  السماء 7   32  ا� 1
 6  الظامل 8   16  شاء 2
 6  العبد 9   10  األرض 3
 6  العذاب 10   10  رب 4
 5  )أوحى(احياء 11   8  آمن(اميان) 5
 5  الشيء 12   8  الويل 6

  f >= 5نخست با بسامد  . دوازده واژۀ 1جدول 
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 با واندازه اثر  یبر مبنا بودن یدیکل بیترت به ،یشور ۀسور یدیکل یهاهواژ 2 جدول نیهمچن
  .دهدیم نشان را یآمار یمعنادار در) p < 0.001( درصد دهم کی یخطا احتمال حداکثر
 

 
 
 
 
  
  
  
  

  

 و اثراز  نشان تواندیم یبعد یهاواژه به نسبت ،نخست ۀدو واژ ادینسبتاً ز فاصله
خداوند » مطلق اریقدرت و اخت«ه ب یکیکه  باشد یمفهوماز جنبه  هاآن یدیکل نقش

بزرگتر  یاحتمال را کم ۀبازکند. اگر وی تأکید می »بودن ولي« بهاشاره دارد و دیگری 
  درصد  کیمثال اگر حداکثر خطا را  یبرا گردند؛یم جهینت یشتریب یهاواژه میینما

(p < 0.01) شودیم جهینت 3 جدول یدینخست کل  ۀواژ 10 گاهآن میریبگ:  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  معناداري آماري  اندازه اثر  بسامد  واژه  مرتبه
  35,7  0,042  16 شاء  1
  20  0,0258  8 الويل  2
  11,81  0,0171  5 أوحى(احياء)  3
  14,7  0,0148  4 عفا  4
  13,91  0,0147  4 استجاب  5
  12,92  0,0114  3 احلرث  6
  13,24  0,0078  2 شرع  7

  

 )p < 0.001ورۀ شوری با احتمال خطا (های کلیدی س. واژه2جدول 
 

  معناداري آماري  اندازه اثر  بسامد  واژه  مرتبه
  35,7  0,042  16 شاء  1
  20  0,0258  8 الولي  2
  9,63  0,0186  6 العبد  3
  9,14  0,0184  6 الظالم  4
  11,81  0,0171  5 أوحى(ایحاء)  5
  14,7  0,0148  4 عفا  6
  13,91  0,0147  4 استجاب  7
  8,47  0,0138  4 ۀالسیئ  8
  12,92  0,0114  3 الحرث  9
  13,24  0,0078  2 شرع  10

  

 )p < 0.01شوري با احتمال خطا (ة نخست کلیدي سورة ده واژ .3جدول 
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  یدیکل یهاهواژ 1ی. نمودار مفهوم2. 3
 میخواه یسع هاآن بودن یدیکل زانیمتوجه به  اکنون با داشتن واژگان کلیدی و با

 که یابه گونه مییبرقرار نما یمستدل و معنادار ارتباط هامدلول آن میمفاه نیکه ب نمود
 نمودار کی ازمنظور  نیا یبرا. دهند نشان را یدیکل میمفاه از منسجم ییالگو کی

 نشان یبرا مؤثر یزاراب که میکنی] استفاده م19[ یمفهوم نمودار به موسوم یریتصو
در ابتدا به  است الزم آن یریکارگبه از شیپ اما. است میمفاه نیب یارتباط یالگو دادن
 لیتحل نیپرداخت. ا شوند،یم ظاهر هاآن در که یاتیآ در یدیکلواژگان  ییمعنا لیتحل
مختلف  ییوجوه معنا یبه بررس قتیدر حق ،واژه است 2یمختصات لیه موسوم به تحلک

 یدیکل میکه ارتباط مفاه کندیمتالش  ومختلف پرداخته  یهاواژه در جمالت و عبارت
 یستیبرنامه ل طیمنظور معموالً مح نیا ی. برادینما یواکاو مرتبطو  کینزد میرا با مفاه

 اریاخت در جاکی شود،یم ظاهر هادر آن نظر مورد یدیلک ۀکه واژ ییاز تمام سطرها
 نیب ارتباط توانیم یآسان به معموالً سطرها نیا یبررس و مطالعه با. دهدیم قرار محقق
 یعنی یدیکل ۀواژ نینخست اگر مثال یبرا. نمود افتیدر را میمفاه گرید و یدیکل میمفاه
 مختلف وجوه هاآن در که را یشور ۀرسو مختلف اتیآ و رمیبگ نظر در را »شاء« ۀواژ

که مقصود  میرسیم جهینت نیبه ا میینما یبررس است، رفته بکار هاآن در واژه نیا یصرف
 اریاخت ات،یآ نیا. باشدیخداوند م »چونیمطلق و خواست ب اریاخت« فیتوص اتیآ نیا

 با که یگرید یدیکل مفهوماما  دهد؛یم حیتوضآن  تیو هدا یهست خلقمطلق حق را در 
 یو »قدرت مطلق«خداوند از  چونیبو  مطلق اریاخت کهآنست  است، مرتبط ریاخ مفهوم

 طرهیس هاآن بر بلکه دینما خلق را موجودات تنها نه سازدیرا قادر م اوکه  شودیم یناش
    باشد. یآنان در دستان و یو معنو یو ممات ماد اتیحداشته و 
است که معموالً در آن  یرینمودار تصو کی ،یمفهوم نمودار شد اشاره که طورهمان

در  و شودیم استفاده میاز مفاه ینماد ایبه عنوان سمبول  لیمستط ای رهیاز اشکال دا
. شودگفته می 3»گره«اشکال  نی. به اشودیمنوشته  مفهوممرتبط با آن  ۀواژ هاداخل آن

 نشان دارکانیپ ایساده  یخطوط ۀلیوس به هاگره همان ای میمفاه نیب ارتباط نیهمچن
. به شودیم انیعبارت ب ای فعل کی صورتبه ارتباط ۀنحو هاآن یرو بر که شودیم داده

 آغاز یکل میمفاه با نییباال به پا ازشود. نمودار مفهومی گفته می 4»قوس«خطوط  نیا

                                                                                                                                        
1. Concept Map. 
2. Concordance Analysis.  
3. Node.       
4. Arch.  
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  . شودیم کاسته میمفاهبودن  یاز کل یبعد سطوحدر  جیو به تدر شده
جدول  درنخست  یهاابتدا از واژه یدیکل واژگان  نیب ییمعنا یالگو میرست یبرا

 که ردیگیقرار م یارتباط قوس یبر رو باشد،یکه فعل م یدیکل ۀواژ هر. میکنیم آغاز
 اسم صورت به که یدیکل ۀو هر واژ کندیم متصل گریکدی به را مرتبط میمفاه با گره دو
به  یدیکل واژگان شتر،یوضوح ب یبرا نیهمچن. ردیگیدر داخل گره قرار م باشد،یم

  . باشندیمصورت پررنگ 
در  یدیکل ۀکه واژ یاتیتمام آ دیبا گر،ید یمیمفاه با یدیکل ۀواژ برای تشخیص ارتباط

نخست  یهاگام واقع در ندیفرآ نی. ادادقرار  لیو تحل یرا مورد بررس رفته کاربه هاآن
 اتیآ در» شاء« ۀاست. واژ» شاء«واژه  ،یدیکل ۀواژ نیخستن. کندیم میترسرا  یفیک لیتحل
خداوند را  »چونیمطلق و خواست ب اریاخت«که  کندیاشاره م یبه مضمون رفته، کاربه

وی ناشی  »قدرت مطلق« ازخداوند  مطلق اریاخت. کندیم فیتوص در امر خلق و هدایت
 و بوده هاآن مالکبلکه  د،ینما قخل را موجودات تنها نه سازدیم قادر را یو که شودمی
 در 4 جدول از هیآ کی به تنهانمونه  یبرا لیذ در. باشد او دستان در هاآنممات  و اتیح
  است: ریاخ مضمونبا  یاتیآ شاملکه  شودیم اشاره(الف)  وستیپ

هِ لَّ لْکُ لِ رْضِ وَ السَّماواتِ مُ أَ قُ الْ لُ بُ یَشاءُ ما یَخْ هَ نْ یَ نا یَشاءُ لِمَ بُثاً وَ إِ هَ نْ یَ  یَشاءُ لِمَ
ورَ [الشور   ].49: یالذُّکُ

 یبرا، »چونیب خواست و مطلق اریاخت«همچنین در ذیل در ارتباط با مفهوم کلیدی 
  :شودیم اشاره مضمون نیا با یاتیآ پیوست (الف) شامل 5از جدول  یاهیتنها به آ نمونه
کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْري مَا الْکِتابُ وَ الَ الْإیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ  وَ
  ].52: یصِراطٍ مُسْتَقیمٍ [الشور  وَ إِنَّکَ لَتَهْدي إِلى عِبادِنا مِنْ نَشاءُ مَنْ بِهِ نَهْدينُوراً 

 3 شکل هاآن یمطرح شده نمودار مفهوم یدیکل میمفاهبا توجه به مضامین آیات و 
  .خواهد بود

 یاریاخت یامر نمودار در هاگره با مرتبط) هیآ نجایا(در  یعبارت ای جمله گذاشتن
نوشته  یعبارت ایجمله  ها،گره از یگروه یبرا استاندارد حالت در معموالً و است

 مورد که یاهیآ ،ییمعنا یالگو یبر رو شتریب دیتأک یحاضر برا ۀاما در نوشت شود؛ یم
  . شودیمدرج  د،ینمایم آشکار را گره چند ای دو نیب ارتباط و گرفته قرار استناد
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را جستجو » شاء« یدیکل ۀواژ با مرتبط یهاواژه ،یدیکل یهاحال اگر در جدول واژه
 ؛شویممیخداوند روبرو » مطلق اریاخت« یدیکل مفهوم قیمصاد از گرید یکی نماییم با

 نید یدیکل مفهوم لزوماً نیبنابرا. اوست تیرضا موجب که ینید عیتشر ای شرع یعنی
  .)4(شکل  ردیگیم قراراست در سطح بعدی نمودار مفهومی » شَرَعَ«که مرتبط با 

 یاست که تنها دو بار با تفاوت اندک نیا» شَرَعَ« یدیکل ۀقابل توجه در ارتباط با واژ ۀنکت
  :شودینم مشاهده قرآن گرید یهاآمده است و در سوره یشور ۀن در سورآ یدر شکل صرف

رَعَ )1 نَ لَکُمْ  شَ ینِ مِ راهیمَ وَ  الدِّ بْ هِ إِ نا بِ حَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْ وْ وحاً وَ الَّذي أَ هِ نُ ما وَصَّى بِ
وسى رَ عَ  وَعیسى  مُ وا فیهِ کَبُ رَّقُ تَفَ ینَ وَ ال تَ وا الدِّ قیمُ نْ أَ هُ أَ هِ اللَّ وهُمْ إِلَیْ دْعُ رِکینَ ما تَ شْ لَى الْمُ
جْتَبي هِ  یَ نْ إِلَیْ هْدي وَ یَشاءُ مَ هِ یَ لَیْ نْ إِ   )13(یُنیبُ مَ
  
  
 

  
  
  
  

  و » شاء«کلیدي  ةنمودار مفهومی واژ. 3شکل 
 چون و خلقمفاهیم کلیدي قدرت مطلق، اختیار بی

قدرت مطلق 
 ا�ّ 

اختيار مطلق 
 (شاء) شاءي  و بی چون

َو اْألَْرِض   ِ�َِّ ُمْلُك السَّماواتِ 
 َخيُْلُق ما َيشاءُ 

 خلق 

 )الجرم(

هاي  . نمودار مفهومی واژه4شکل 
 »شرع«و » شاء«کلیدي 

دين حق 
  و مرتضی

 

 )شاءَ (

 َلُكْم ِمَن الدِّينِ   َشرَعَ 
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مْ )2 مْ أَ هُ کاءُ لَ رَ وا شُ رَعُ هُمْ شَ نَ لَ ینِ مِ مْ ما الدِّ نْ لَ أْذَ هِ یَ هُ بِ لِمَ اللَّ وْ ال کَ لِ  ةوَ لَ صْ يَ الْفَ لَقُضِ
هُمْ  مْ عَذابٌ أَلیمٌ (بَیْنَ هُ نَّ الظَّالِمینَ لَ   )21وَ إِ

قرآن  گرید یهانیز از سوره» یمرتض«و » حق« یعنی نید یبرا شده منظور صفات
اوست و  اریبر خواست و اخت یکه مبتن نید أبر منش باشد یدیتأک تاگرفته شده است 

 صفات با نید ۀکنندفیتوص اتیآ. است نموده اراده او که است یزیچ همان حق نکهیا
دو نمودار فوق نمودار  قیتلف با(الف) قابل مشاهده است.  وستیپ 6در جدول  فوق

  .دیآیبدست م 5 شکل یمفهوم
 »العبد« جمع »عباد« یدیکل ۀواژ یعنی بندگان اعم مفهوم خلق، قیمصاد از نیهمچن

  .شودیم شامل را
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

» الولي« ۀواژ دارد، ییمعنا یالگو در ریتأث از ییباال بیضر که یدیکل یهاواژه از اما
 نید« یعنیهای رشد به راه» هدایت« را ولي ینقش اصل است که با بررسی آیات مرتبط،

و  » شاء«هاي کلیدي نمودار مفهومی واژه .5شکل 
 مرتبطو مفاهیم کلیدي » شرع«

دين حق 
  و مرتضی

 )عَشرَ (
 َلُكْم ِمَن الدِّينِ   َشرَعَ 

قدرت مطلق 
 ا�ّ 

اختيار مطلق 
  و بی چون

 )شاءَ (

َو   ِ�َِّ ُمْلُك السَّماواتِ 
 اْألَْرِض َخيُْلُق ما َيشاءُ 

 خلق 

 عباد
 (العبد)
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اما  کند؛ینقش اشاره م نیبه ا یبه شکل ضمن یشور ۀسور 44 ۀیآ. در مینیبیم »حق
  بقره مشاهده کرد: ۀسور 257 ۀیآ در توانیم راآن ترروشن حیتصر

نْ وَ .1 لِ مَ لِ هُ یُضْ ما اللَّ هُ فَ نْ لَ نْ  وَلِيٍ مِ هِ مِ عْدِ ونَ  بَ ولُ عَذابَ یَقُ ا الْ وُ رَى الظَّالِمینَ لَمَّا رَأَ تَ وَ
لْ إِلى نْ سَبیلٍ [ال  هَ دٍّ مِ رَ   ].44: یشورمَ

ذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ النُّورِ وَ الَّ إِلَى  الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ[اللَّهُ وَلِيُّ الَّذینَ آمَنُوا  .2 
 1.]257[البقره:  ]أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ  الظُّلُماتِیُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى 

 یاست به انحصار آمده هادر آن» الولي« یدیکل ۀکه واژ یشور ۀسور گرید اتیآ
(الف) آمده است  وستیپ 7در جدول  اتیآ نیدارند. اخداوند اشاره  ینقش برا نیبودن ا
  :نمود اشاره سوره 31 ۀیآ به توانینمونه م یو برا
  ]. 31: ی[الشور نَصیرٍ ال وَ  وَلِيٍ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَکُمْ ماما أَنْتُمْ بِمُعْجِزینَ فِي الْأَرْضِ وَ  وَ

 ۀواژ نیا با مرتبط یمفهوم نمودار فوق و نقش ولي، اتیآ نیبا توجه به مضام نیابنابر
  .خواهد بود 6به شکل  یدیکل

  

                                                                                                                                        
 »ظلمت« و »نور« یهافوق ضمن نقد مفسرانی که واژه ۀ]، در ذیل آی346، ص2، ج6عالمه طباطبایی [. 1

 تیهدا از هیناک را هاآن با شده انیب نیمضام ان،یپا در دانند،یم یگرید میمفاه از هیتشب و استعاره را
، و     : ... دانندیم اضالل و لَـى النُّـورِ هُمْ ِمـنَ الظُّلُمـاتِ إِ جُ رِ على أي حال فالجملتان أعني: قوله تعالى: یُخْ

لَى الظُّلُماتِ ورِ إِ نَ النُّ هُمْ مِ ونَ جُ رِ و اإلضالل و إال لزم أن یکـون لکـل    ۀ، کنایتان عن الهدای قوله تعالى: یُخْ
  معا ... . ةور و ظلممن المؤمن و الکافر ن

 یخداونـد را بـرا  » بودن یول«سه وجه از مفهوم  ،مذکور ۀیآ لیدر ذ زین ،]632، ص2، ج7شیخ طبرسی [
أوجه أحدها  ةهللا تعالى ولي المؤمنین على ثالثاست: ...  تیهدا هاآن نینخست که شماردیمؤمنان برم

دىً«  هدایتهم کقوله و البرهان لهم في ةالحج ةعلى إقام ۀأنه یتوالهم بالمعون ا زادَهُمْ هُ وْ دَ ذِینَ اهْتَ  »وَ الَّ
و ثانیها أنه ولیهم في نصرهم على عدوهم و إظهار دیـنهم علـى دیـن مخـالفیهم و ثالثهـا أنـه ولـیهم        

  .ةعلى األعمال الصالح ۀو المجازا ةعلى الطاع ةیتوالهم بالمثوب
 ردیگیم کفر و مانیا از استعاره را »ظلمات« و »نور« یها] نیز در ابتدا واژه314، ص2، ج8شیخ طوسی [

 ةقتـاد  قـول  بـا  را خـود  سخن گرفته ضاللت و تیهدا مفهوم به را هاکه آن ۀقتاد از یقول آوردن با اما
). و معناه: من ظلمات الکفر إل  : ... و قولهکندیم قیتلف ورِ لَى النُّ نَ الظُّلُماتِ إِ هُمْ مِ جُ رِ نور االیمـان،   ی(یُخْ

: ةمـن إدراك البصـر. و قـال قتـاد     ۀمانعـ  ۀفي المنع من إدراك الحق کما أن الظلم ةالکفر کالظلمألن 
إلى نور الهدى، و هذا قریب من األول، و وجه إخراج هللا تعـالى المـؤمنین    ۀالضالل ۀیخرجهم من ظلم

یبهم فیـه، و فعلـه   لهم، و تـرغ  ۀمن ظلمات الکفر و الضالل إلى نور االیمان باهدائهم إلیه، و نصب االدّل
ي دواعیهم إلى االیمان، فإذا اختاروا هم االیمان، فکأن هللا أخرجهم منها.   بهم من االلطاف ما یقوّ
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 ولي یبرا ینقش نیچن یاقتضا
 نیدرشد و  یها راهیعنی هدایت به 

مردم  انیآن است که از م حق،
 قیو از طر دیرا مبعوث نما یامبرانیپ

 نییو تب نید نیا عیتشر آنان،به  یوح
آنان را به مردم رسانده و  راآن یها راه

بعثت  نیبنابرا. کند خود نیدعوت به د
تحقق  قیاز مصاد یو نزول وح امبرانیپ
 توجه با. باشدیم وندخدا »ولي بودن«
 مشاهده یدیکل یهاجدول واژه به
با » یاوح« یدیکل ۀکه واژ شود یم

به  یکیارتباط نزد توجه به مطالب اخیر
خواهد داشت و » الولي« یدیکل ۀواژ

و مفهوم » ولي«وم ارتباط بین مفه
 با. کندرا فراهم می» رسالت و یوح«

حاصل  7 شکلنمودار » الولي« یدیکل ۀواژ یمفهوم نمودار به یدیکل ۀواژ نیا الحاق
  .شودیم

 و  مفاهیم مرتبط» الولی«نمودار مفهومی واژة کلیدي  .6شکل 

 دين حق
  و مرتضی

  (يهدی به) اْلَوِيل 
  

ُ َفما َلُه ِمْن َوِيلٍ    َمْن ُيْضِلِل ا�َّ

 ا�َّ 

ُ ُهَو   اْلَوِيلُ فَا�َّ

  هاي کلیدي نمودار مفهومی واژه .7شکل 
 و  مفاهیم مرتبط» اوحی« ،»یالول«

دين حق 
  و مرتضی

 الويل

  (يهدی به)

 ُ َمْن ُيْضِلِل ا�َّ
  ِيلٍ َفما َلُه ِمْن وَ 

 ا�َّ 

ُ ُهَو   اْلَوِيلُ فَا�َّ

وحی و 
   رسالت

 (اوحی)

ِإَلْيَك َو   َكذِلَك ُيوحي
 ِإَىل الَّذيَن ِمْن قـَْبِلكَ 
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گره  قیفوق از طر یکه با نمودار مفهوم یگرید ۀواژ ،یدیواژگان کل 3جدول  در
تداعی » استجاب« هوممف. است» استجاب«واژه  باشد،مرتبط می» و رسالت یوح«

رسالت،  ۀفیوظ به توجه با است یهیبد. باشداز سوی کسی می» دعوت«مفهوم  ۀکنند
واژه  نیکه شامل ا یشور ۀسور از یاتیآ یبررس با. باشدیهمان رسول خداوند م یداع
آن بوده و  به مردمو دعوت  نید نیابالغ ا رسول ۀفیوظکه  میکنیم شاهدهم باشد،یم

 فرااعمال آنان  حسابو روز  حشراز آنکه روز  شیدعوت را پ نیبخواهد که ا نآنا از آنکه
 ی: گروهشوندیم میدعوت به دو دسته تقس نی. اما مردم در برابر اندینما اجابت رسد

 اصرارخود  نیشیپ یباورها یدرست بر لیدل و حجت آوردن به یگروه واجابت نموده 
 یدیکل یهاواژه با» رسالت و یوح«گره  ۀدهندارتباط نمودار 8 شکل. ورزندیم
دو مفهوم  آن در که دهدیم نشان را 3 دولاز ج» الظالم«، »العبد«، »استجاب«
  :باشندمی» دعوت« در برابر» عباد« قیاز مصاد »ظالمون« و »مؤمنون«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
(الف)  وستیپ 8در جدول  رفته کارهب فوق نمودار در که یشور ۀسور مرتبط اتیآ

  بل مشاهده است.قا
  

ُ َجلََعَلُهْم ُأمَّ   ۀَلْو شاَء ا�َّ
َو لِكْن ُيْدِخُل َمْن  ۀواِحدَ 

َرْمحَِتِه َو الظَّاِلُموَن   َيشاُء يف
 ال َنصريٍ  وَ   ما َهلُْم ِمْن َوِيلٍ 

 دعوت

وحی و 
  رسالت

 اْسَتجيُبوا ِلَربُِّكمْ 

 تـُْنِذَر يـَْوَم اْجلَْمِع 
 مؤمنون

(العبد) 
 عباد

  )استجاب(
 ) (مل يستجيبوا

 َو الَّذيَن ُحيَاجُّوَن ِيف ا�َِّ 

 َو الَّذيَن اْسَتجابُوا ِلَر�ِِّمْ 

  ، »تجاباس«، »اوحی«هاي کلیدي نمودار مفهومی واژه .8شکل 
 و  مفاهیم مرتبط» الظالم یا ظالمون«، »العبد یا عباد« 

 الظامل)(
  ظاملون

ُ ِعباَدُه  ُر ا�َّ يـَُبشِّ
الَِّذيَن آَمُنوا  



   411   کرهیپ بر یمبتن لیتحل یۀپا برسوره  یدیکل میمفاه نتبیی

  جینتا و هاروش ۀسیمقا. 3. 3
 ییانسجام معنا نییکه به دنبال تب یریاغلب تفاس د،یگرد اشاره مقدمه در که گونههمان

 بر عمدتاً مسئله به هاآن کردیرو باشند،یآن م یکشف موضوعات محور قیسوره از طر
در  ،یتکرار نیضامم نیشده است. هر چند ا بناء سوره در شده تکرار نیمضام اساس

 میمفاه از یقیمصاد ای و معلول خود توانندیاما م دهند،یظاهر خود را برجسته نشان م
 ریاخ مطلب. رندیگ هاآن از را خود یمعنا و نیّتع ینحو به وباشند  یترقیو عم تریکل
شکار آ کرهیبر پ یمبتن کردیمذکور با رو کردیحاصل از رو جینتا نیب سهیبا مقا توانیم را

 یرا مورد بررس یشور ۀسور موضوع ،یتکرار نیبر مضام هیکه با تک یرینمود. از تفاس
: ندیگویسوره م نیا ریتفس یدر ابتدا ییاست. عالمه طباطبا زانیالم ریتفس اند،قرار داده

  ؛مقاله است) ۀسندینو از توپر حروف و ریز خط با شده دیتأک(موارد 
و نوع تکلیم من هللا سبحانه ألنبیائه و الذي ه الوحيحول  ۀالسور تتکلم

ینَ «من قوله:  مفتتحها في ما علیه یدل کمارسله  کَ وَ إِلَى الَّذِ ي إِلَیْ وحِ کَذلِکَ یُ
هُ کَ اللَّ لِ نْ قَبْ ا «من قوله:  مختتمها في ماو  ۀاآلی»  مِ هُ إِلَّ هُ اللَّ لِّمَ نْ یُکَ رٍ أَ بَشَ وَ ما کانَ لِ

حْیاً إلخ حَیْنا «في قوله:  أخرى بعد ۀمر إلیه الکالم وعرجاآلیات، و » وَ وْ کَ أَ ذلِ وَ کَ
بِیا رَ آناً عَ رْ کَ قُ وحاً«، و قوله: ۀاآلی» إِلَیْ هِ نُ صَّى بِ ینِ ما وَ نَ الدِّ مْ مِ رَعَ لَکُ ، و ۀاآلی» شَ

قِّ وَ الْمِیزانَ«قوله:  حَ الْ تابَ بِ زَلَ الْکِ نْ هُ الَّذِي أَ من  ۀلسورا في یتکرر ماو  ۀاآلی»  اللَّ
  ء. ما سیجي یحدیث الرزق عل

و ما فیها من  ۀهو الموضوع الذي یجري علیه الکالم في السور فالوحي
التعرض آلیات التوحید و صفات المؤمنین و الکفار و ما یستقبل کال من الفریقین 
في معادهم و رجوعهم إلى هللا سبحانه مقصود بالقصد الثاني و کالم جره کالم. 

   ].6ص ،18،ج6[
 ،مشابه ۀویش به باًیتقر که شودیم مشاهده زین قطب دیسدر تفسیر فی ظالل القرآن 

 ۀمسئل به مربوط دیبا سوره موضوع که ردیگیبودن سوره را داللت بر آن م یابتدا مک
و رسالت، و تکرار و بازگشت به  یوح ۀشروع سوره با مسئل لیبه دل زیباشد و ن دهیعق
و رسالت در مرکز سوره و  یوح قتیحق رد،یگیم جهیتمضمون در خالل سوره ن نیا

 یعبارت به است، نموده احاطه راهمان موضوع آن تیو تقو دیجهت تأک گرید میمفاه
  : باشندیم موضوع نیا حول گرید موضوعات

 ةبصف ترکز؛ و لکنها ةکسائر السور المکی ةالعقید ةقضی تعالج ةالسور هذه
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  تعیین مکی یا مدنی بودن سوره و بررسی فضاي نزول آن.  الف: 

  ۀی الصدر به منزلبررسی صدر و ذیل سوره؛ چون ذیل سوره از باب رد العجز إل ب: 
  بندي مضامین سوره است. جمع        

  انسجام و پیوستگی مطالب و آیات سوره.   ج: 

  تکرار برخی مطالب در مضامین سوره.    د: 

  واسطه العقد آن سوره است. ۀبررسی غُرر آیات (آیات برجسته) سوره که به منزل    ه: 

  زول مجموع سوره.بررسی شأن نزول برخی از آیات و فضاي ن    و: 

  رهنمود احادیث معتبر که در آگاهی دادن به سیر اصلی معارف سوره وارد شده است.    ز: 

 المحور هي إنهالیصح أن یقال:  یحت ،ةالرسال و الوحي ةعلى حقیق ةخاص
و تأتي سائر الموضوعات فیها تبعا لتلک  ؛کلها ةالسور به ترتبط الذي الرئیسي
 ۀتتوسع في الحدیث عن حقیق ةفیها. هذا مع أن السور ةالرئیسی ةالحقیق

 و ،ةالرسال و الوحي ةحقیق لکن؛ [...] و ة، و تعرضها من جوانب متعددةالوحدانی
و التي  ،ةالسور محیط في ۀالبارز ۀالحقیق هي - ذلک مع - تظل ها،ب یتصل ما

 ةالحقیق تلک ةلتقوی ةمسوق یاألخر الموضوعات سائر کأنتطبعها و تظللها. و 
 من، و ما یصاحبها ةفي عرض تلک الحقیق ة. و یسیر سیاق السورتوکیدها و یاألول

 من تعرض فهي. ةالمالحظ و التدبر من مزید یإل تدعو ةبطریق یأخر موضوعات
  ].3137ص ،5ج، 5. [ۀمتعدد جوانب

 نییتب جهت جامع یندیفرآ به م،یتسن ریتفس یبررس ضمن] 89ص ،1احمدزاده [
مطرح ساخته اشاره داشته و معتقد است که از  کتاب ؤلفم که هاسوره یموضوع وحدت

  ): 9(شکل  افتی دست سوره واحد هدف و جهت به توانیم هاآن ۀهم ندیبرآ

 یرا مانند سوَر مکّ یشور ۀسور یمحور عناصر یآمل یجواد استاد راستا نیهم در
 دانسته» و نبوت یوح«موضوع  در مشترک »میحوام«مانند سوَر  راو آن نیحول اصول د

 زینو  موضوع نیبر ا یدیسوره را تأک یو در اثنا لیذ صدر، در مضمون نیا تکرار و
  ].3[ دانندیم» و نبوت یوح ضرورت« موضوع
ضرورت «آنجا که توانسته موضوع  تا رسدیم نظر به کامل و روشمند فوق ندیفرآ
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 نیا موجبکه  است یمیمفاه بودن یدیکل انگریب خودکه  دیرا مطرح نما» و نبوت یوح
 یتکرار نیبر مضام هیتک ۀویش همانمذکور  ندیفرآ در حال نیا با. است دهیگرد ضرورت

  . ندارد وجود ندیمراحل فرآ ییهمگرا یبرا ینیتضم زینو  شودیم دهید
 یدیکل یهااز واژه یستیل کره،یپ بر یمبتن یکم لیتحل فوق، یهاروش با سهیمقا در
 گرلیتحل. باشدیم آن انیجر تیهدا و یفیک لیتحل یبرا یبستر که کندیم فراهم متن
 خواهد یدیکل یهاواژه نیب ییمعنا یوابستگ و ارتباط کشف دنبالبه نخست، گام در
که آن واژه در  یاتیرا در نظر گرفته، تمام آ یدیکل ۀواژ نیابتدا نخست راستا نیا در. بود
آشکار گردد.  اتیدر آ یدیکل ۀو غالب واژ یتا مفهوم کل شودیم یبررس است، آمده هاآن
 یبررس با که باشدمی» شاء« ۀواژ یدیکل ۀواژ نیاول 3 یدیمثال در جدول کل یبرا
خداوند استنباط » مطلق اریاخت و خواست«و غالب  یمفهوم کل آن، املش اتیآ ستیل

بلکه مورد  ،کانون توجه نبوده واژه، ییمعنا چند و نزول شأن یبررس نیا در. شودمی
واژه (که  یاصل ۀماد یمعنا یرا حاصل بسط استعار یگریو د قینخست را از مصاد

 نگاه نوع نیا. میریگیم نظر در )دهدیمعموالً خود را در همان مفهوم غالب نشان م
 ییمعنا انسجام فرض با متناسب راآن توانیم که است نییپا به باال از کردیرو همان
 یگرید یدیکل ۀواژ است ممکن ،یدیکل ۀواژ یحاو اتیآ متن یبررس در. دانست سوره

 یگوابست یبتوان نوع گریمفهوم د کی ۀواسط با نکهیا ای و گردد ظاهر آن یهمجوار در
 ایعبد «و » شاء« یدیکل ۀواژ دو اگر نمونه یبرا. نمود مشاهده را هاآن نیب ییمعنا
 مفهوم. است مشاهده قابل ییمعنا ارتباط هاآن نیب م،یریرا در نظر بگ 3از جدول » عباد

 یتجل نشیخلق و آفر یبرا یو ۀخداوند در اراد» مطلق اریخواست و اخت« یدیکل
نیز از مصادیق مفهوم خلق و آفرینش » عباد« یدیکل ۀواژ ) و مفهوم49 هی(آ ابدییم

ارتباط  یبرقرار یبرا است. در اینجا نیز نگاه از کل به جزء و مصادیق جزوی آن محملی
 انجام جدول یدیکل واژگان از کیهر یبرا یبررس نیااست.  یدیکل یهاواژه میمفاه نیب
اگر به واژه  گرید ۀنمون یکشف گردد. برا و یبررس گریکدی با هاتا امکان ارتباط آن ردیگیم
به إذن  21 هیآ یابتدا مییاست توجه نما هاو آیاتی که این واژه در آن» شَرَع« یدیکل

إذن و « مفهوم به» شرع«مفهوم  یوابستگ انگریاشاره دارد که ب نیخداوند بر شرع د
 ۀواژ سراغ به یعدب درگام. شودبیان می» شاء« یدیکل ۀواژ با که است خداوند» اریاخت
 یدیکل یهاواژه ییمعنا ارتباط کشف دنبال هرفته و با بررسی آیات ب» ولي« یدیکل
 میمفاه از یمعنادار یالگو به لیتحل نیا ۀجینت که یصورت در. میپردازیمبا آن  ماندهیباق

 دو نیا بابوده و  آن ییبایز زین ودرک  یسادگآن موجب  یکه نظم و هماهنگ گردد منجر
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   نمود. دنبالمنسجم  مدل کی عنوان به راآن توانیم گاهعقل باشد آن رشیپذ مورد لفهمؤ
  
  یریگجهینت. 4. 3

 کرهیپ لیتحل یکه استفاده از ابزارها شودیآشکار م یشور ۀبا توجه به نتایج تحلیل سور
 قق،مح به ابزارها نیا. باشدسوره مؤثر  یدیکل میانسجام مفاه نییدر تب تواندیچگونه م

 حدود تا که یفیک لیتحل کی یبرا یبسترساز جهت در هیاول یهادر برداشتن گام
آن باشد که بتواند  دی. هدف محقق بارساندیم یاری ،باشد ینیع ۀادلّ بر یمبتن یادیز

 انگریب ها،آن نیب یهماهنگ و انتظام که دینما جادیطرح و ا ،یرو شیپ میمفاه از ییالگو
 نیا که نمود غفلت امر نیا از دینبا قتیحق در. باشدالگو  ییو معنا یانسجام درون

 یمدل تیموفق صورت در. کندیم جادیا را یساختار انتظام که است ییمعنا انسجام
  . است یعقالن رشیپذ مورد ،و نافع بودن ییبایز ۀهر دو جنب از که داشت میخواه

 یکمّ لیتحل نیب ۀابطر که کند توجه مسئله نیا به دیبا محقق فوق هدف یراستا در
 تواندیم یکمّ لیتحل که همانطوربلکه  باشد،یطرفه نم کیرابطه  کی یفیک لیو تحل
 خود نوبه به زین یفیک لیتحل کند، روشن را یفیک لیتحل ریمس خطوط از یبرخ

  . باشد داشته یمؤثر نقش یکمّ لیتحل جینتا یبندطبقه و مناسب انتخاب در تواند یم
نسبتاً بزرگ به  ۀکریپ کیکه در ابتدا با مرجع قرار دادن  کرهیو پد ۀسیمقا ابزار

 یالگوها نییتب ای و(سبک)  یساختار یالگوها نییتب و متن یدیکل یهامؤلفه نییتع
خود با  ۀافتیگسترش نگاه با اکنون پرداختیم مطالعه مورد کرهیپ) ی(محتو ییمعنا

 یشرط به پردازدیم باشد که اندازه هر با کرهیپ دو ۀاثر به مقایس-استفاده از مفهوم اندازه
 تواند یم سهیمقا نیا. باشند شده یریگنمونه و انتخاب یاصول روش به کرهیپ دو که

 نیا. گردد منجر زین هاوجوه تشابه آن نییتب به کرهیپ دو افتراق وجوه نییتبعالوه بر 
 از را متن دو نیبرتباط که ا دهدیامکان را م نیبه محقّق ا مذکور، کردیرو در یژگیو

  قرار دهد. لیو تحل یانطباق مورد بررس ۀجنب
 تواندیم آنکه بر عالوه ،و آموزش یریادگی ۀبرخاسته از حوز یابزار ،یمفهوم نمودار

 باشد، مؤثر شناخت وو رشد دانش  یریادگی ندیو فعال نمودن فرآ دنیسهولت بخش در
 یتخصص یهادر حوزه دهیچیپ میمفاه نیب طارتبا نییتب و یبررس یبرا یعنوان ابزار به
کشف شده در متون به خصوص متن  ییمعنا یالگوها آنکه به توجه با. رودیم کاربه

 و هاآن ییمعنا ارتباط دادن نشان یبرا است، برخوردار ییهاو ظرافت یدگیچیقرآن از پ
مؤثر بوده و در  ندتوایم ابزار نیا از استفاده هاآن نیب انتظام و یهماهنگ دادن نشان

  .   بخشد سهولت رامتن  ییو فهم انسجام معنا انتقال جهینت
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 پیوست (الف): جداول

  وريخداوند در آیات سورة ش» قدرت مطلق«. واژگان و مفهوم کلیدي 4جدول 

  آ�ت  کليدی مفاهيم و واژگان
  )۱۲(... َو اْألَْرضِ   َلُه َمقاليُد السَّماواتِ   : استعاره از ملکمقاليد. ١
  )۲۹( َو اْألَْرِض ...  َخْلُق السَّماواتِ  َو ِمْن آ�تِهِ   : قدرت آفرينندگیخلق. ۲
  )۴۹( ِ�َِّ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض ...  : �دشاهی و قدرتملک. ۳
  )۴... ( َو ما ِيف اْألَْرضِ   َلُه ما ِيف السَّماواتِ   به قرينه ملک. حذف ۴
  )۱۱... ( َو اْألَْرضِ   فاِطُر السَّماواتِ   : قدرت آفرينندگیفاطر. ۵
  )۵۳... ( َو ما ِيف اْألَْرضِ   ...َلُه ما ِيف السَّماواتِ   به قرينه ملک. حذف ۶

  

  خداوند در آیات سورة شوري» اختیار مطلق«. واژگان و مفهوم کلیدي 5جدول 

  آ�ت  واژگان و مفاهيم کليدی
  )۱۲... ( يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشاءُ  ...  : اختيار در بسط رزقيشاء. ١
  )۲۹( َمجِْعِهْم ِإذا َيشاُء َقديرٌ   َعلى... ُهَو   : اختيار بر حشريشاء. ۲
يـََهُب ِإ��ً َو  يـََهُب ِلَمْن َيشاءُ  ما َيشاءُ ... َخيُْلُق    : اختيار در جنسّيتيشاء. ۳

  )۴۹الذُُّكوَر ( ِلَمْن َيشاءُ 
: اختيار مطلق در ختصيص يشاءو  شاء. ۴

  رمحت  
يُْدِخُل َو لِكْن  َلْو شاَء ا�َُّ َجلََعَلُهْم أُمًَّة واِحَدةً َو 

 )۸...( َرْمحَِتهِ   َمْن َيشاُء يف
ُ ..  : اختيار در برگزيدنيشاء. ۵   )۱۳...( ِإلَْيِه َمْن َيشاءُ   َجيَْتيب. ا�َّ
  )۱۹... ( يـَْرُزُق َمْن َيشاءُ ...   : اختيار روزیيشاء. ۶
ُ َخيِْتْم َعلى...   ها: اختيار در مهر �ادن بر دليشإ. ۷   )۲۴...( قـَْلِبكَ   فَِإْن َيَشِإ ا�َّ
  )۲۷... ( يـَُنزُِّل بَِقَدٍر ما َيشاءُ ْن ... َو لكِ   هانزول نعمت : اختيار مطلق در اندازهيشاء. ۸
  )۳۳... ( ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الّرِيحَ   : اختيار در سکون � وزش �دهايشأ. ۹

  )۵۰ِإنَُّه َعليٌم َقديٌر ( َجيَْعُل َمْن َيشاُء َعقيماً ...   : اختيار در زايشيشاء. ۱۰
  )۵۱... ( ِه ما َيشاءُ فـَُيوِحَي �ِِْذنِ ...   : اختيار در نزول وحیيشاء. ۱۱
  )۵۲... ( نـَْهدي ِبِه َمْن َنشاُء ِمْن ِعباِد�...   : اختيار در هدايت بندگاننشاء. ۱۲

  

  و
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  در آیات سورة شوري» وحی و رسالت«و » استجاب«. واژگان و مفهوم کلیدي 8جدول 

ما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍإ يـَْوَمِئٍذ َو ما َلُكْم ِمْن َنكٍري  يـَْوٌم ال َمَردَّ َلُه ِمَن ا�َِّ ِمْن قـَْبِل َأْن َ�ِْيتَ  اْسَتجيُبوا ِلَربُِّكمْ   ۱
)۴۷(  

َفريٌق ِيف  تـُْنِذَر يـَْوَم اْجلَْمِع ال رَْيَب فيهِ َو َمْن َحْوَهلا َو   اْلُقرىقـُْرآ�ً َعَربِي�ا لُِتْنِذَر أُمَّ  َكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيكَ َو   ۲
  )۷اْجلَنَِّة َو َفريٌق ِيف السَّعِري (

وَن ِيف ا�َِّ ِمْن بـَْعِد ما اْسُتجيبَ َو   ۳ ُتُهْم داِحَضةٌ   الَّذيَن ُحيَاجُّ ْم ِعْنَد َر�ِِّْم َو َعَلْيِهْم َغَضٌب َو هلَُ  َلُه ُحجَّ
 )۱۶َعذاٌب َشديٌد (

  )۲۶َو يَزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو اْلكاِفُروَن َهلُْم َعذاٌب َشديٌد ( الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاتِ   َيْسَتجيبُ َو   ۴
  )۳۸َزْقناُهْم يـُْنِفُقوَن (بـَْيَنُهْم َو ِممَّا رَ   َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَْمُرُهْم ُشورى الَّذيَن اْسَتجابُوا ِلَر�ِِّمْ َو   ۵
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ُ َحفيٌظ َعَلْيِهمْ َو الَّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه   ۱  )۶... ( َأْولِياَء ا�َّ
  )۸( َو ال َنصريٍ   الظَّاِلُموَن ما َهلُْم ِمْن َوِيلٍ ...   ۲
ُ ُهَو اْلَوِيلُ اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَِم   ۳   )۹... (  َأْوِلياَء فَا�َّ
  )۲۸( اْحلَميدُ   ُهَو اْلَوِيلُ ... َو   ۴
  )۳۱( َو ال َنصريٍ   ما َلُكْم ِمْن ُدوِن ا�َِّ ِمْن َوِيلٍ ...   ۵
  )۴۶... ( ما كاَن َهلُْم ِمْن َأْوِلياَء يـَْنُصُرونـَُهْم ِمْن ُدوِن ا�َِّ َو   ۶
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 )۳۳التوبة : ( ... ديِن اْحلَقِّ َو   ُهَو الَّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِ�ْهلُدى  ۱
 )۲۸الفتح : ( ... ديِن اْحلَقِّ َو   ُهَو الَّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِ�ْهلُدى  ۲
  )۹الصف : ... ( ديِن اْحلَقِّ َو   َل َرُسوَلُه ِ�ْهلُدىُهَو الَّذي أَْرسَ   ۳
 )۵۵النور : ( ... َهلُمْ   ديَنُهُم الَِّذي اْرَتضىَو لَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ...  ۴
ْسالمُ   ۵ يَن ِعْنَد ا�َِّ اْإلِ  )۱۹عمران :  آل( ... ِإنَّ الدِّ
ْسالِم دينًا فَـَلْن يُـ َو َمْن يـَْبَتِغ   ۶ عمران :  آل... ( ْقَبَل ِمْنهُ َغْريَ اْإلِ

۸۵(  



 


