
  
  
  
  

   در قرآن یانسجام واژگان
*سوره نور یبررس
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 .25/2/1390: ، تاریخ تأیید11/12/1389:تاریخ دریافت*

  :چکیده
 یادبن متن یشناس کالم از منظر زبان در يو کنکاش مختصر یمقاله بررس این

در سوره مبارکه  ی، نقش انسجام واژگانيکاو بر اصول سخن یهاست که با تک
به تحقق واژگان در متن از  یانسجام واژگان. دهد قرار می یابینور را مورد ارز

نقش  یفايا یاز چگونگ يشواهد نوشتار ینا. پردازد می ییآ متکرار و ه یقطر
نحوه  یو سپس با بررس دارد، در متنیت قرآن را بیان می یانسجام واژگان

را با استفاده از  یشینحاصل از الگوي پ يها داده ی،روابط انسجام ینعملکرد ا
تکـرار و  ،بسامد یزانم. دهد قرار می یلو تحل یهمورد تجز يآمار يالگو
گردد و به استناد آن، ساختار  واژگان سوره مذکور محاسبه می یــیآ هم

 یاآ«پرسش که  یندر پاسخ به ا. گیرد سوره نور مورد تحلیل قرار می یموضوع
را توضیح  یاتآ یوستگیپ یا یله انسجام موضوعئتواند مس می یانسجام واژگان

قادر به  یواژگاندر الگوي انسجام  ییرشود که تغ می حاصل یجهنت ینا» دهد؟
  .سوره نور نیست یاتو ارتباط آ یوستگیتبیین پ

  :ها  کلید واژه
  یساختار موضوع /ییآ هم /تکرار /یانسجام واژگان /متنیت /قرآن
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  لهئطرح مس
آن،  یحو عدم شناخت صح یمعدم توجه به سبک مخصوص قرآن کر یلدل به

 يدانند که احد می يو وراء فهم و درك انسان عاد ینسنگ یکتابقرآن را  يا عده
آن ندارد و در  یمو مفاه یو تدبر در قرآن را به منظور درك معان یشیدنحق اند

است که افراد  يا سادهو  یباورند که قرآن کتاب سطح ینبر ا یگرد یگروه ،مقابل
 یطیو تفر یافراط یدگاهددو  ینا. باشند قادر به فهم و درك آن می یبه آسان یمعمول

چون  یانباريو آثار ز یجد، نتاباش می یماز جهل نسبت به معارف قرآن کر یکه ناش
  .داشته است یو تدبر در آن را در پ یققرآن و بسته شدن راه تحق یتمحجور

 یاو  يچه مردم عاد ،همگان یم،فرد قرآن کر و منحصر به یژهتوجه به سبک و با
خود قادر به فهم و  یعلم یتشناخت و ظرف یزاننسبت به م ،و متفکران یشمنداناند

 یسلسله معان یککه قرآن  امعن ینبه ا. هستند یدقرآن مج یماز مفاه یدرك درجات
قابل فهم و  یو عام يافراد عاد يشود و برا دارد که از ظاهر آن استنباط می ییابتدا
نهفته  یگريد یقعمو  یانپا یب یممفــــاه ،یسطح یمعان ینست و در پس ایاگو

  .است یقاست که درك و فهم آن مستلزم تعمق و تدبر و تحق
بتوانند هنگام  یدبا یموضوعات قرآن یقو فهم دق یمعان یحدرك صح يبرا افراد

متن و  یکمختلف  يها قسمت ینارتباط ب يضمن برقرار یم،خواندن متون قرآن کر
 ها یرهزنج و یروابط واژگان ینا از يا بکهدر ذهن خود، ش یواژگان هاي یرهزنج یجادا

و  یکدیگرمتن به  ياجزا یوستنپ يبرا اناتیکه امک ییروابط معنا ینا. را خلق کنند
کشف، . باشد باشند، همان انسجام متن می متن می یرمتن از غ یزدر واقع فصل مم

 یادبن و جمله یاز مطالعات سنت ییدر گرو رها ییروابط معنا ینا یهو تجز یبررس
  .نظر شود یبه متون قرآن يتر یعوس یدد یهکه از زاو یدنما و مجاب می بوده

 یاتواقع بر ،گرفته انجام یمکنون درباره قرآن کرکه تا یو مطالعات ها یبررس بیشتر
دانشمندان  امروزه اما .است بوده متمرکز عبارت و جمله پراکنده همانند حرف، کلمه،

قرآن  یقدق یمو مفاه یبه معان یابیاند که دست اثبات نموده شناسان و زبان یعلوم قرآن
که متن  یکل قرآن و کشف تمام روابط داخل ینظام ارتباط همستلزم توجه ب یدمج

 یننو یکردهايرو یناز ا یکی). 32/ ،ارگون(باشد  دهند، می می یلقرآن را تشک
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 مکال یلتحل ،باشد یاریگرما را  یدر درك بهتر کالم وح تواند یکه م یشناس زبان
  .است

 یفتوص ،شود که هدف آن اطالق می یشناس از زبان يا کالم به شاخه تحلیل
مطالعه  یل،تحل ینا. دار فراتر از سطح جمله استامرتبط و معن یزبان يواحدها

مختلف و  هاي یتدر موقع یعناصر زبان یامیارزش پ یريگ شکل یايپو یندفرآ
 ینکالم را چن تحلیلل حوزه عم تابزاس. متفاوت است یاجتماع یطتحت شرا

را  یعناصر زبان يا جملهفرا یشکوشد تا نظام و آرا کالم می یلتحل«: کند می یفتعر
  )56/استابز، ( ».مورد مطالعه قرار دهد

اعم از  یمتن به هر پاره زبان. متن است یلکالم، تحل یلاز مباحث تحل یکی
از  يمتن واحد. هدد می یلواحد را تشک یککه  شود گفته می ينوشتار یا يگفتار

جمله  یرنظ ییمتن، از واحدها یشنما يبرا. یستن يدستور ياما واحد ،زبان است
  .بخشند می یتها متن را فعل شود و جمله بند استفاده می یا

درون جمله و بند،  ياجزا یانم يمتن، عالوه بر روابط ساختار یلدر تشک
عوامل انسجام  یقه از طرقابل درك است ک یزن يا جملهفرا ییروابط معنا يشمار

مفهوم انسجام . کنند می یداپ ينمود صور یحذف و واژگان ینی،ارجاع، جانش یرنظ
انسجام . پردازد متن می یک در یمعان یناست که به روابط ب ییمفهوم معنا یک
باشند  یگريوابسته به د یعناصر متن یرود که درك و مفهوم بعض کار میه ب یزمان

  .قرار داد یگريفرض د یشرا پ یکیتوان  و می
  

  قرآن يا و فراجمله یادمتن بن مطالعه
 یو منحصر است و در تمام یرنظ یپودش باست که بافت و تارو یکتاب قرآن

 یزو ن ،و در ساخت و قالب و نظم موزونش یش،ها و سوره یاتحروف و کلمات آ
است که  گونه ینا. گرفته است یشینظم منظومش، از همه معجزات پو  ها یبدر ترک

ها و  جنبه ینا همهقرآن مستلزم شناخت و احاطه به  یرف و معانابه مع یابیدست
رف امانع در کشف مع یآنها در واقع خود نوع یعدم بررس. باشد سطوح می
  .است یکتاب آسمان ینارزشمندتر
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که تنها به عناصر  یستن یستهقرآن شا یقدق یمعان یحدرك و فهم صح براي
 یتمرکز اصل یدتوجه نمود، بلکه با یاتحروف، کلمات و آ دهنده آن چون یلتشک
عناصر در سراسر قرآن مشهود  ینا ینکه ب ییها متن قرآن و ارتباط یتبه کلرا 

 یندر ا. نهفته است ها اطارتب یندر ا یمعان یناز ا یمیمنابع عظ. است، معطوف نمود
قرآن  یدرون یرتباطبه نظام ا یدپراکنده، با یاتتمرکز بر واقع يجا به ها یبررس

روابط جستجو  یندر سطح ا یدقرآن را با يمعنا ،ارگونپرداخته شود و به گفته 
  )32/،ارگون(. جدا شده است از متن یمصنوع یکه به شکل یینمود، نه در واحدها

در . سوسور دارد یاتدر آراء و نظر یشهزبان ر یبررس یدجد یوهش این
طالعه از واحدها شروع و با افزودن آنها به م معموالً ،زبان یبررس یسنت يها روش

اما . شد آنها، نظام زبان بنا نهاده می یانو بدون توجه به ارتباط خاص م یکدیگر
از  یزبان تنها نظام ودزبان از جوهر آن، اثبات نمصورت  یزسوسور با تم

و  ینمود که کار بررس یريگ یجهو نت ی،هاست و نه جوهر با ماده صوت ارزش
منظم، عناصر  یهاز کل نظام زبان شروع شده و از راه تجز یدبا اًبان لزومز یفتوص

  .آن مشخص گردد
درباره  يا یهبر نظر يدرآمد«در کتاب  شناس مکتب کپنهاك زبان ،یلمزلف ییلو
 یهخاص بر پا يا یوهساخت زبان به ش یفبه توص ،سوسور یهنظر پایه ر، ب»زبان

 یلمزلف. پرداخت یکمعروف گلوسمات یههمانند نظر يو اصول جبر یروابط منطق
 یزبان از روش یفدارد و در توص ییاستقرا يا یوهدهد که ش ارائه می یشنهاديپ
طبقه  یکرا به عنوان  ناو نظام زبا. با حرکت از کل به جزء بهره گرفته است یاسیق

را  یزبان يها متن یکه تمام یردگ هم بافته در نظر میه ب یو به صورت نظام یکل
  .شود مل میشا

تا به  یمبه دست آمده در مورد قرآن کر یجنتا ینیالدة، مشکوارگونبه گفته 
قرآن که  یسبک اختصاص). 31/  همان،(کرده است  یفبخش توص یدامروز را ام

 يها از جنبه یکیعناصر سازنده آن وجود دارد،  ياجزا ینب یمنظم یانسجام ارتباط
 یاننثر ساده قرآن و ب ینکه در ع گوید یم راسرا. قرآن و اعجاز آن است یرتفس
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حفظ  یزو ن یانسجام و استحکام الفاظ و معان يدارا يمطالب ساده در آن، به قدر
  )76/  ،اسرار( .یستآن متصور ن يبرا یرياست که نظ ارتباط و اعتدال

 يدارا ،عناصر یرو جدا از سا ییآن به تنها یاتآ یژهو قرآن به يو اجزا عناصر
 یاتعناصر و آ یناما ا. بوده که ساده و قابل فهم هستند یمهم يها زشو ار یممفاه

و  ینهآنها، گنج ینبردن به ارتباط موجود ب یو پ یکدیگربا  یبدر صورت ترک
 ییرکه با تغ يبه نحو ،را به دنبال دارند یگريد یانپا یب یو معان یماز مفاه یسطوح

  .شود می یاز آنها متجل یشینپ یعالوه بر معان یگريد یمعان یب،نحوه ترک
  

  سوره نور: نمونه یک بررسی
با  یرابطه کالم یک يها دهد و در آن شرکت کننده آنچه در گفتار رخ می عکس

و  یکالمیرغ یـعوقا یـدادهـا،رو یکـالمیـرو غ یکالمـ يها از کنش یريگ بهره
مکالمه  به بالفعل، یبافت و یطیمح يها مشخص اما مؤثر در امر ارتباط و مشخصهیرغ

بالفعل و در  یتبافت موقع ي،نوشتار وندر مت ،پردازند می یزبان هاي یامو تبادل پ
به  ،خواننده مجبور است با استنتاج از متن ینمقابل خواننده وجود ندارد و بنابرا

  .یابدمتن دست  یسندهو مضمون مورد نظر نو یامپرداخته و به پ یتخلق بافت موقع
عناصر  یناست که ب یو منطق یواژگان ي،دستوراستنتاج، روابط  ینا اساس

 یلگرتحل یاخواننده و . گردد می یرمختلف متن برقرارند و از آنها به انسجام متن تعب
از نگارش متن  یسندهکه نو یقادر است به معنا و مفهوم ،روابط ینمتن به کمک هم

  .در ذهن خود داشته است، برسد
برگرفته از عوامل  یگانواژ يها وع ارتباطن ینبرآنم تا با کاربرد ا بخش ینا در

تواند وجود داشته باشد،  مختلف سوره نور می يها قسمت ینکه ب ی،انسجام واژگان
مورد  یدقرآن مج یانپا یو ب یقعم ییکشف معنا را در ینقش عنصر انسجام واژگان

 ینا برخاسته از یمعان یجهعناصر و در نت ینارتباط ب ینالبته ا. قرار دهم یابیارز
 ،شوند می یانکه ب يموارد. ندارد یها نامحدود بوده و حد و مرز مشخص ارتباط

و  یبا زبان عرب يمختصر ییآشنا يهستند که به ذهن نگارنده که دارا ییآنها
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از  یصهنق ینقل ممکن رساندن اداحجهت به . است یدهباشد، رس می یمعارف قرآن
  .پور بهره برده شده است بهرام »آسان یرتفس«و  یرازيمکارم ش» نمونه یرتفس«

مورد  ییآ تکرار و هم یدو نوع کل ی،واژگان انسجام از يبند یمتقسیک  يمبنا بر
توان با بسامد وقوع آنها در تک تک  را می يبند یمتقس ینهر دو ا. باشد استفاده می

 یسوره مورد بررس یموضوع يبند یمنمود که به تقس یسهمقا یکدیگربا  یاتآ
  .کند می ییانکمک شا

 یافتن. داشته است یشتريپردازم که بسامد وقوع ب ابتدا به عامل تکرار می در
 در جدول. است یعساده و سر يامر يپرداز افزار واژه با هر نرم يتکرار يها  واژه
مرتب شده  ،اند در سوره نور تکرار شده يا یشهر یا ینیکه به شکل ع ییها واژه، زیر

  .بسامد تکرار آنها در کل سوره صورت گرفته استبر اساس  يمرتب ساز. است
  

  تکرار شده در سوره نور و بسامد آنها يها واژه
  بسامد  شماره آیات  واژه

  اهللا

)2(2-5-6-7-8-9 -)2(10 -13-14-15-17- )2(18 -19-)2(20 -
)3(21-)3(22-)2(25-28-29-30-31-)2(32-)3(33-)4(35-

36-37-)2(38-)2(39-40-)2(41-42-43-44 -)3(45 -46-47-
48-50-51-)2(52-)2(53-54-55 -)2(58-)2(59-60 -)2(61-

)4(62-63-64  

78  

  الذین
4  5  6  11  19

)2(  21  23  27  31    
26  33  

)2(  34  39  55   
)2(  57  58 

)3(  59  62  
)3(  

63  
)2(    

          51  47  30  17  3  2  المؤمنین

26  
  62  31  23  12  المؤمنون

)2(              

                31  23  12  تاالمؤمن

  55  47  27  21  19  2  نوءام
)2(  58  62      
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  بسامد  شماره آیات  واژه
                58  53  33  ناایم

              53  28  24  19  تعلمون

24  
              33  25  24  19  یعلمون

                  41  15  علم
  64  60  59  58  41  35  32  28  21  18  علیم
              64  63  29  19  یعلم

 27  بیوت
)2(  29  36  61  

)10(              14  

 54  52  51  50  48  47  رسول
)2(  56  62  

)2(  63    11  

            62  33  22  20  5  رحیم
11  

          56  24  21  20  14  10  هرحم
              61  59  58  18  یبین

                54  25  12  مبین  10
                46  36  1  تامبین

                  47  26  یقولون
10  

51  31  30  28  16  15  قل
)2(  53        

  13  6  4  ءشهدا
)2(                

                  6  4  شهاده  10
                  8  6  شهدت
                  24  8  تشهد
  9    62  55  52  51  50  47  26  13  4  اولئک
  8                49  13  4  ایأتو



 

 

303 

  
ژگان

 وا
جام

انس
 ی

رآن
ر ق

د
  

  بسامد  شماره آیات  واژه

  33  ءاتوا
)2(  

37  
)2(  56                

  22  5  غفور
)2(  23  26  33  62  

)2(          8  

  8      38  33  32  22  21  20  14  10  فضل

  35  1  نور
)5(  

40  
)2(                8  

              53  52  51  47  اطعنا
8  

  54  اطیعوا
)3(  56                  

  62  59  58  28  یستئذنوا
)2(              

8  
                62  59  36  ااستئذنو

  39  38  15  11  حساب
)3(  57            7  

  43  38  35  21  یشاء
)2(  45  46          7  

  7        61  59  58  46  34  18  1  االیات
  6          63  23  19  14  11  2  عذاب
  5            63  62  53  21  11  امر

 58  بعض
)2(  62  63  

)2(                5  

                60  33  32  نکاحاً
5  

  3  ینکح
)2(                    

  5            61  58  42  33  31  ملکت
  5            23  16  15  14  11  عظیم
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  بسامد  شماره آیات  واژه
  5            64  55  45  39  35  شیء

 58  56  41  37  الصلوه
)2(              5  

  5            60  33  27  12  11  خیر

 1  انزلنا
)2(  34  43  46              5  

  5            64  57  42  41  35  االرض
  5            64  43  42  41  35  السماوات

                  60  21  سمیع
5  

اسمعتمو  12  16  51                
  5            45  13  8  6  4  اربع
  5            64  55  38  39  24  عملوا

  5            46  43  38  35  21  من یشاء

  2  الزانی
)2(  

3  
)2(                  4  

  3  2  الزانیه
)3(                  4  

  61  12  6  انفس
)2(                4  

                  4  2  اجلد
4  

                  4  2  جلدة
  4              23  19  14  2  خراآل

  4              33  23  19  14  الدنیا
یبین اهللا 

 لکم
 یات واآل

18  58  59  61              4  
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  بسامد  شماره آیات  واژه
اهللا علیم 

  حکیم

  35  34  17  مثل
)2(                4  

  4              59  58  18  10  حکیم
  4              61  60  58  29  جناح
  4              28  21  6  2  احد

  26  تاطیب
)4(                    4  

  26  تاخبیث
)4(                    4  

  4              37  36  27  1  تذکرون
  4              64  37  25  24  یوم

  31  زینتهن
)3(  60                  4  

  41  36  16  سبح
)2(                4  

  
خاص  یهاست که در آن آ ینا یانگرب یاتدرون پرانتز در کنار شماره آ اعداد
  . شده استواژه تکرار  یکچند بار 

گردد که مد به  واژه، روشن می یکدفعات تکرار  یعنی ،دقت به ستون بسامد با
مد  يدارا 78تا  7 ینب یعنی ،ها بسامد یهباشد و بق می 5و  4، 3، 2 يها بسامد یبترت

واژه  یکفقط  ،14 یاو  24، 78باالتر مانند  يها در بسامد یهستند و حت يکمتر
 ،یمشو می یکتر نزد نییبه سطوح پا چههر  ینـکهصه اخال. را دارد يبسـامد ینچن

واژه  یکواضح است که هر چه بسامد . گردد ها مشهود می واژه يها بسامد یکسانی
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سوره  یمعان ییندر تب یشتريرود که نقش ب باشد، انتظار می یشترسوره ب هاي یهدر آ
  .کند یفاا

  
  سوره نور یو ساختار موضوع یواژگان انسجام

خانه  یمدرباره حر( یعیتشر یاتآ) الف: مبارکه نور به سه موضوع سوره آیات
 ،شناسی مردم) ؛ و ج)یرهدرباره نور و ظلمات و غ( ینیتکو یاتآ) ؛ ب)و خانواده

 يبسامدها یزانم از آمــده دست هب آمار به با استناد یات،گروه از آ 5پردازد که در  می
  .شوند و پـرداخــته می یبررســ یـی،آ همتکــرار و  یعوامل انسجــام واژگان

  
  خانواده یمحر: 34 تا 1 یاتآ .1

 سورةٌ( :نخست یهبا آ یرد،گ از نصف سوره را در بر می یشب یبخش که کم این
لْنَا أَنزَ ولَقَد(یهشده و با آ آغاز)أَنزَلْنَاها وفَرَضْنَاها وأَنزَلْنَا فیها آیات بینَات لَّعلَّکُم تَذَکَّرُونَ

. یابد می اتمـام)إِلَیکُم آیات مبینَات ومثَالً منَ الَّذینَ خَلَوا من قَبلکُم وموعظَۀً لِّلْمتَّقینَ
 یاتنزول آ«از  ،بخــش ینشود، در آغاز و خــتم ا طور که مالحــظه می هــمان

» انزلنا« ییآ هم یزو ن »یناتب«و  »یـاتآ«، »انزلـنا«تکرار . یدآ می یانسخن به م »یناتب
 ،ینعالوه بر ا. دقت و توجه است یستهشا »یناتب«و  »یاتآ« ینو همچن »یاتآ«و 

اللَّه لَکُم الْآیات  ویبینُ(:گوید یسخن م »یینتب«از  اًمجدد یزن شبخ یندر اواسط ا
یمکح یملع اللَّهو(.  

بار  چهار »یمحک یمو اهللا عل یاتکم اآلاهللا ل یبین«توجه است که جمله  جالب
دارند، در  یعیکه جنبه تشر »یناتب یاتآ« ینا. تکرار گشته است 64/0% یزانبه م

. کنند یشهپ امتذکر گردند و تقو ینگردد تا مؤمن می یینبخش تب ینا یهآ 34خالل 
باشد که البته فروع و  می یربه قرار ز یبند اصل هفدهشامل  یعیتشر یاتآ ینا
  :بر آنها ممکن و محتمل است هایی یريگ یجهتن

و  »یالزان«به استناد هشت بار تکرار : زناکار زن و مرد يبرا یانهحد تاز .1/1
  .64/0%یزانبه م» هجلد«و » اجلد«تکرار  ینو همچن 64/0% یزانبه م »یهالزان«
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 »یشهد«کاربرد واژه : حکم و مشاهده آن يدر صحنه اجرا ینحضور مؤمن. 1/2
  .09/4% یزانبا م »ینالمؤمن«و  6/1%بسامد تکرار  یزانبا م

با تـوجـه به : زن و مــرد زنـاکار جـز با ماننـد خـود ازدواج نکنـند. 1/3
  .»ینکح« يدرصد 8/0 یزانو م »یهالزان«و  »یالزان« يدرصــد 64/0 یـزانم

ته شاهد داش چهاردامن بدون آنکه  که به زنان پاك یکسان يحد شالق برا .1/4
، و با دقت به 6/1% یزانآن به م هاي یشهو ر» هداشه«تکرار واژه : د، بهتان بزنندباشن

 یزانبه م» اربع«و کاربرد  41/0% یزانبه م» ظن«آن با  ییآ و هم» افک« ،32/0%تکرار 
  .8/0%تکرار 
 »ینذباالک«و  »یندقاالص« ییتضاد معنا: یاندروغگو ینشهادت ا یرفتننپذ .1/5
  .متضاد دارند يها واژه یانتکرار را در م یشترینب ،به تکرارمرت 4که با 
تضاد و : است یدمضر نبوده، بلکه مف ینمؤمن يبرا یراتحدود تعز ياجرا .1/6

  .»شر«و  »یرخ« ییآ هم
به  یعات،ها و شا دارند در برخورد با تهمت یفهمردان و زنان مؤمن وظ .1/7

 ییآ و هم »یرخ« 8/0%تکرار  زانیتوجه به م با: حسن ظن داشته باشند یکدیگر
  .09/4% يباال یزانم با »تاالمؤمن« و »المؤمنون« استفاده از ینو همچن» ظن«و » افک«

آورده آن  يشاهد که برا چهاررا با  ییها تهمت ینچن ینکهو در ادامه ا .1/8
  .یدنک دقت »اربع« و »الکاذبون« ،»دهاشه« تکرار یزانم باز به .کنند یشود، دروغ تلق می

همواره انسان را به  یطانکنند که ش یرويپ یطانش يها از گام یدنبا ینمؤمن .1/9
واژه : کند می یهداونـد آن را که بخواهد تزکخ. دهـد و منکر فرمـان می فحشا

برخوردار درصدي  09/4تکرار  یزاناز م یشهر هم يها که به همراه واژه» ءامنو«
» فضل« ییآ هم یز؛ و ن»منکر«و » فحشاء« ییآ هم ؛»نایطالش«بار تکرار لفظ  2است؛ 

  .هستند 72/3% یزانم يکه دارا» هرحم«و 
او در روز جزا و  یستاشاره به شهادت جوارح انسان به کردار ناشا .1/10

و  یدیهم،السنتهم، ا« آیی همبه  یدندقت ک: ستکه در انتظار آنها یعذاب بزرگ
 یزانبه مــ »هخـراآل«و  »یاالدنـ« یـیآ هسـتند؛ هم ییطبقه معنا یککه از » ارجلهم

  .»یمعظ« با» عذاب« ییآ هم يدرصد 48/2 یزانو م %24/1
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و  »تایثالخب«تکرار  64/0% یزانبا م: یزهزنان و مردان ناپاك و پاک یسهمقا .1/11
تضاد . یکهر  يبرا 83/0% ییآ آن، و هم هاي یشهبا در نظر گرفتن ر ،»تایبالط«

  .ستدو واضح ا ینا ییمعنا
 ییخود بدون آشنا يها خانه یرحق ندارند در غ ینامر شده است که مؤمن .1/12

  .و سالم وارد شوند
 ،یافتندوارد نشوند و اگر اجازه ن یرندتا اجازه نگ ،در خانه نبود یاگر کس .1/13

  .برگردند یدبا
سه مورد  يبرا. باشد نمی یاجازه در اماکن عموم یورود ب يبرا یگناه .1/14

 2/2 یزانم: نـد ازا باشند که عبارت مستند می ییها واژه ییآ تکرار و هم یر،اخ
، )64/0% یزانبا تکرار به م(» اتدخلو«آن با  آیی همو  »یوتبــ«تــکرار  يدرصد

  .28/1% یزانبه م» ااستئذنو«و » ایستئذنو«مرتبه تکرار  8؛ »همسکون«و » لهااه«
  .شند و عورت خود را حفظ کنندچشم خود را فرو پو یدمردان مؤمن با .1/15
 ،عمل کنند و عالوه بر آن قبلیهمانند مردان در مورد  یدزنان مؤمنه با .1/16

در  .اند، آشکار نسازند که مستثنا شده يا گانه دوازدهخود را جز بر محارم  ینتز
 يها واژه آیی هم: شود استناد می گونه ینا 16و  15 ینفرام یمورد انسجام واژگان

الرجال، «و  »یحفظوافروج، عورت،  ار،ابص«، »هابناء، اخوان، اخوات، بعول باء،آ«
  .هستند 2از  یشبسامد تکرار ب يدارا یبرخ ینکهبا توجه به ا» الطفل
 یستهشا یزانهمسر و برده و کن یزنان ب یشدر جامعه خو یدمسلمانان با .1/17

با  »ینکح«واژه  یريرگکاه ب :و مستمند باشند، به نکاح درآوردند یررا، هرچند فق
  .»یاءاغن«و » فقراء« ییو تضاد معنا 8/0%تکرار  یزانم

 یاز آن استخراج شد، نکات یعیحکم تشر 17قل داحبخش که  ینا یاتآ در
احکام و  یندر متن ا. شود از آنها اشاره می یوجود دارد که به برخ یقو دق یفظر

دهد  میقرار را مورد انتقاد  عنصر بار مسلمانان سست 3تلف آن، قرآن در مقاطع مخ
خاطر نشان  ها، توجهی یب ینا رغم بهرا بر آنها،  خدابار فضل و رحمت  3و 
 يا یهآ 7مجمـوعه  یکموارد که در  ینا یتمام ینـکهنکـته قابـل توجه ا. سازد می

  :شوند شروع می» و لوال«قرار دارند، با جمله 
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  )م ورحمتُه وأَنَّ اللَّه تَواب حکیمفَضْلُ اللَّه علَیکُ لَوالو(: 10 آیه
 فَضْلُ اللَّه علَیکُم ورحمتُه فی الدنْیا والْآخرَةِ لَمسکُم فی ما أَفَضْتُم فیه عذَاب ولَوال(: 14 آیه

یمظع(  
  )لَّه رؤُوف رحیمفَضْلُ اللَّه علَیکُم ورحمتُه وأَنَّ ال الولَو(: 20 آیه
  )إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بِأَنفُسهِم خَیراً وقَالُوا هذَا إِفْک مبِینٌ اللَو(: 12 آیه
د اللَّه هم جاؤُوا علَیه بِأَربعۀِ شُهداء فَإِذْ لَم یأْتُوا بِالشُّهداء فَأُولَئک عن لَوال(: 13 آیه

  )الْکَاذبونَ
  )إِْذ سمعتُموه قُلْتُم ما یکُونُ لَنَا أَن نَّتَکَلَّم بِهذَا سبحانَک هذَا بهتَانٌ عظیم ولَوال(: 16 آیه

در » هو رحم یکمو لوال فضل اهللا عل«که بعد از عبارت  یتوجه داشت مطالب باید
 يبعد یهآ سهبطه با انتقاد وارد شده به مسلمانان و نخست آمده است، در را یهآ سه
  .باشد می

در » عذاب«بار کلمه  5 ،سوره نور يبند یمبخش از تقس یندر ا ینکهدوم ا نکته
 3مسلمانان آمده است که  یدر رابطه با انحرافات اخالق 23و  19، 14، 11، 2 یاتآ

  .تهمراه شده اس »یمال«بار با  یکو  »یمعظ«بار آن با صفت 
بخش مورد استفاده قرار  ینبار در ا 4 »یهتزک«و  »یزک«واژه  ینکها یگرد نکته

  .باشد جالب توجه می یاتآ یاقگرفته است که در رابطه با س
  
  ینیتکو یاتآ: 46 تا 35 یاتآ .2

خانه و خانواده  یمدرباره حر یعیتشر یاتبخش سوره نور که به دنبال آ دومین
به نظر  ینگاه سطح یکدر  .یدگو سخن می ینیوتک یاتقرار گرفته است، از آ

 یول. ارتباط با آن باشد یقبل و ب یاتمستقل از آ یاتمجموعه از آ ینرسد ا می
تفاوت که  ینبا ا. گویند سخن می یقتحق یکاست که هر دو بخش از  ینا یتواقع

اثبـات  يبرا ینیتکـو یاتو بخش دوم از آ یعیتشر یاتبخش نخست از آ
 يگفته شد، در ابتدا و انتهاازاین  یشطور که پ همان. اند شده یانب واحد یموضوع

بخش  یاتآ یاقو س) 34و  1 یاتآ(شود  می یاد یاتبخش نخست از نزول آ
در بخش دوم  ینکا. هستند یعیتشر آیات یات،الذکر نشان داد که منظور از آ فوق
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اند  قرار گرفته) 46و  34( اي یهدو آ یانآن درست در م یهآ 12که  یمکن مالحظه می
  :یدگو سخن می ینمب یاتکه باز هم از نزول آ

)لَقَدینَ وتَّقظَۀً لِّلْمعومو کُملن قَبا مینَ خَلَونَ الَّذثَالً ممو نَاتیبم اتآی کُم34()أَنزَلْنَا إِلَی(  
)لَقَد ي مدهی اللَّهو نَاتیبم اتیمٍأَنزَلْنَا آیتَقسم رَاطإِلَى ص شَاء46()ن ی.(  

به لفظ  46 یهدر آ. باشد ینیتکو یاتاست که منظور آ یافتهنمود  ینچن ینجاا در
شمول و  ،یرازيمکارم شآقاي  یدهو به عق یدهتوجه شود که حذف گرد »یکمال«

  )14/374، مکارم شیرازي( .دهد را نشان می یاتآ یتعموم
باشد که با  می» نور«مربوط به  38تا  35 یهآ 4همان  بخش ینا یاتآ ترین مهم

ذکر  یانشا. است یدهنام ینها و زم داوند را نور آسمانخ یف،و لط یباز یاربس یلیتمث
  :سوره است ینا یهآ ینتر نسجمم 35 یه، آ5/5% یزاناست که با م

)اللَّه شْکَاةٍ فکَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومالس ۀُ نُوراجۀٍ الزُّجاججی زف احبصالْم احبصا میه
تُهیز کَادۀٍ یلَا غَرْبِیۀٍ ویۀٍ لَّا شَرْقتُونیکَۀٍ زاربرَةٍ من شَجم وقَدی يرد کَبا کَوکَأَنَّهضا ییء  لَوو

ل ي اللَّهدهلَى نُورٍ یع نُّور نَار هسستَم بِکُلِّ لَم اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبیو شَاءن یم نُورِه
یملع ء35()شَی(  
  )36()بیوت أَذنَ اللَّه أَن تُرْفَع ویذْکَرَ فیها اسمه یسبح لَه فیها بِالْغُدو والْآصال فی(
)ةٌ وارجت الٌ لَّا تُلْهِیهِمرِج ماً تَتَقَلَّبوخَافُونَ یإِیتَاء الزَّکَاةِ یلَاةِ وإِقَامِ الصو کْرِ اللَّهن ذع عیلَا ب

  ) 37()فیه الْقُلُوب والْأَبصار
)مهزِیجیل رِ حبِغَی شَاءن یقُ مرْزی اللَّهو هن فَضْلم مهزِیدیلُوا وما عنَ مسأَح ابٍاللَّه38()س(  

آن با  آیی هم. رخ داده است 35 یهبار آن در آ 5، »نور«بار تکرار کلمه  8 یاناز م
نهم موارد  یفدر رد 07/2% یزانبه م» هنور، نار، کوکب، مصباح، زجاج« يها واژه
نور  یقعالم از طر یاءکه همه اش چنان آن. است یلتمث ینبر ا یگريد یدتأک ،آیی هم

ظهور اجزاء  .اند قرار گرفته یتو رؤ شاهدهدر معرض م و یافتهبروز و ظهور 
همان وجود آنها در صحنه  یقتو همه موجودات عالم، که در حق ینها و زم آسمان

که در فقدان  همچنان .است یافتهانجام  یاله یتباشد، به مش آنها می یاتو ح یهست
بر خلق  یاله تشیاگر م. کند و تظاهر نمی یتجل یزچ یچنور و در دل ظلمات ه

  .یافت نمی یاتح یزچ یچگرفت، ه تعلق نمی لمعا
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اشاره  ینها و زم داوند به نور آسمانخ یهبودن تشب یلیتمثبه بار دو یهآ 4 ینا در
و » مثل«دو لغت  آیی هم. دا از جنس نور استخ اًگمان نبرد که واقع یکند تا کس می

 یلتمث ینا 37و  36 یهبا آ .کند ادعا را اثبات می ینا یل،تمث ینبه همراه ا »یضرب«
 ،تابد می یمردان ینچن يها که در خانه ياز نور ردهد منظو شود و نشان می کامل می

با بسامد  يها جمله واژه از »یوتب«کاربرد دوباره . است یمانو ا یتهمان نور هدا
خانواده  هم يها و تکرار واژه» هالزکو«و » هالصلو«چون  یالفاظ آیی همباال و 

 موضوع یندرست بودن ا يبرا يسند ،)یمانا يمجاز یگاهجا(» القلوب«و » تتقلب«
 یوندبخش اول پ یاترا به آ یاتمجموعه از آ ینا یه،دو آ یندر ضمن ا. است

خانه و خانواده را مشروط به جذب  یمدر مورد حر یعیتشر یاتآ يدهد و اجرا می
  .یدنما می ییها خانه یندر چن یتنور هدا
عملکرد کافران  یجهبه نت ید،آ نور می یاتکه به دنبال آ ریگدو مثال د در

آنـها را به  یاییدن يها حاصل تالش یدر اول. پردازد می) ناسپاسان نسبت به نور(
از آب  يا که جلوه یدنما می یهست، تشبراب که محصـول تابش نور به صحراس

. قابل توجه است» ماء و سراب ن،الظمئا«سه کلمه  آیی هم. ندارد یتواقع یول ،است
 :کند تصور می یتاست که شخص به گمان خودش آن را هدا یگمراه ینوع ینا
کَفَرُوا أَعمالُهم کَسرَابٍ بِقیعۀٍ یحسبه الظَّمآنُ ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم یجِده شَیئاً ووجد  والَّذینَ(

  )39()ه سرِیع الْحسابِاللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّ
ژرف که امـواج  یاییدر هاي یکیآنها را با تار یتموضع و موقعـ یدر دومـ و

 ییشمول معنا ینجادر ا. کند می یسهآنها را فرا گرفته، مقا یرهبلند و متعدد با ابر ت
. مورد توجه و قابل استناد است یگانتکرار واژ يها مجموعه یراز ز» موج«و » بحر«

اهللا له  یجعلو من لم «: دارد که می یانب ینچن اقعیترا در عالم و یلتمث ینا یجهتو ن
او  يبرا ينور ،قرار نداده ياو نور يدا براخرا که  یکس ؛»فما له من نور نوراً

ظُلُمات بعضُها کَظُلُمات فی بحرٍ لُّجی یغْشَاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب  أَو( :یستن
  )40()فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرَج یده لَم یکَد یرَاها ومن لَّم یجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه من نُّورٍ
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در شدت آن و تصور شخص گمراه از  یقبل یبا گمراه ینوع گمراه ینتفاوت ا
 ،یحق جلوه نموده و در دوم اوهام و تصورات باطل، یدر اول. باشد عمل خود می
  .گشته است یشخو هاي یغرق گمراه ،شخص گمراه

 ینیتکـو یاترا مــتوجه آ یشه، اند)یـهآ 6( یـکینور و تار یـاتآ یاناز ب پـس
  :شود ارائه می یگريد يها بعد نشانه یهآ 6در . یدنما می یـعتدر طب یگريد

خود و  یحو تسب ةآنها به صال یموجودات عالم و آگاه یعموم یحتسب -1
که چون همه  یدنما می یريگ یجهنت ینچن یهآ یناز ا. از اعمال آنها خدا یقدق یآگاه

 یخود علم و آگاه یحو تسب ةپروردگار هستند و به صال يگو یحموجودات عالم تسب
 يبه سو ها یدههمه پد کمالست و خدااز آن  ینها و زم دارند، پس ملک آسمان

  :ستاو
اللَّه یسبح لَه من فی السماوات والْأَرضِ والطَّیرُ صافَّات کُلٌّ قَد علم صلَاتَه  تَرَ أَنَّ لَماَ(

  )41()وتَسبِیحه واللَّه علیم بِما یفْعلُونَ
)لَّهلیرُ وصالْم إِلَى اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْک42()م(  

از  یبرخ آیی همتوان در  را می یعوامل انسجام واژگان يبر مبنا یرتفس ینا برهان
هر » سحاب، الودق، جبال«بار و  2» االرض«بار،  3» السماوات«مانند  یعتطب ياجزا

 64/0و » ملکت«کلمه  يدرصد 8/0تکرار  ،یگرد یلدل. بار، جستجو کرد یککدام 
  .است »یسبح« يدرصد
مراحل و مقررات  ینابر، که همه ا یبرکنقش باد به عنوان عامل تحرك و ت -2

 آیی همبه . شود نازل می ینجامد به زم یا یعاست که به صورت ما ینزول باران يبرا
  :یددقت کن» و برق ینزلسحابا، الودق، السماء، «پنج واژه 
)کَ أَلَمر لُهعجی ثُم نَهیب ؤَلِّفی اباً ثُمحزْجِی سی تَرَ أَنَّ اللَّه هلَالنْ خم خْرُجقَ یداماً فَتَرَى الْو

سنَا  دوینَزِّلُ منَ السماء من جِبالٍ فیها من برَد فَیصیب بِه من یشَاء ویصرِفُه عن من یشَاء یکَا
  )43()برْقه یذْهب بِالْأَبصارِ

در تداوم و تقلب شب و روز که که  یدنما می یريگ یجهنت ینچن یهاز آ گاه آن
بع آن تباد و به  یانجر یجادا یجهاختالف درجه حرارت و در نت یدایشموجب پ
 43 یهآ يچنانچه در انتها. باشد می یرتاهل بص يبرا یاتیشود، آ باران می
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بعد با  یهدر آ .ببرد ینرا از ب ها یدهد یبرق چنان بتابد که روشن یروشن :یدفرما می
 یرتو بص یردعبرت بگ یدبا يا یدهد ینکه چن یدگو می ینه ابصار چناشاره مجدد ب

  )44()اللَّه اللَّیلَ والنَّهار إِنَّ فی ذَلک لَعبرَةً لِّأُولی الْأَبصارِ یقَلِّب( :کند یداپ
  .است 64/0%بسامد  یزانم يدارا ،مورد تکرار 4با » البصر«بخش  ینا یاتآ در
. موجودات پرداخته شده است یبخش به خلقت عموم ینا یهآ یندر آخر -3

 یحقبل تشر یاتباران که در آ یزشابر و ر یلبادها و تشک یافتن یانپس از جر
و  یاهانو رشد و نمو گ ینآب بر سطح زم یدایشمقدمات موجب پ ینا ید،گرد

و  یانپاتا دو انخود از خزندگ یگردد که در رشد تکامل خلقت انواع جانوران می
  :اند یافتهتنوع  یانپاهارچ
)اللَّهم  ونْهمنِ ولَیلَى رِجی عشمن یم منْهمو هطْنلَى بی عشمن یم منْهاء فَمن مۀٍ مابخَلَقَ کُلَّ د

  )45()من یمشی علَى أَربعٍ یخْلُقُ اللَّه ما یشَاء إِنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ
 آیی هم، »خلق«بار تکرار 2: ند ازا عبارت یهآ یندر ا یانسجام واژگان موارد

سه دسته  یناز ا یکهر  يبرا »یمشی«بار تکرار  3و » اربع ین،بطن، رجل« يها واژه
وند خدا یتقدرت و مش ،گرفته شده است اي هیآ ینکه از چن يا یجهنت. از جانوران

  .»یرقد«با  هلجاللفظ  آیی همبر خلقت است، به استناد 
داده شد، بر سه اصل علم  یحبخش توض ینکه در ا یراخ یاتدر آ یبترت ینا به

 ینکهنکته جالب ا. اشاره شده است يو خلقت و قدرت و خدا یر، تدبخداو ملک 
 یدتأک) ینیتکو( یاتآ ینبر روشن بودن ا ،یشینبخش همانند بخش پ ینا یاندر پا

  .نمود یدامر تأک ینبر ا 34 یهش نخست در آخب يگونه که در ابتدا کند؛ همان می
  
  شناسی مردم: 57 تا 47 یاتآ .3

 یتیکار برده باشد، از خصوصه را ب» نفاق«لمه ک ینکهبخش بدون ا ینا در
و رسول و  خدابه  یمانا يکه ادعا یکند؛ کسان می یادمسلمانان  یاندر م ینچن ینا

اضر حو  یستندحرف خود ن یبندپا عملدر  که یکنند، در حال می ياطاعت از رهبر
اما  ،باشد، گردن نهند آنها يو هواها یالاگر خالف ام خداشوند به حکم رسول  نمی

د، حکم خواهد کر نه طرف آنها بوده و رسول به نفعشاب قاگر مطمئن باشند ح
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دوانده  یشهدر دلشان ر یدسته از مردم را که مرض ینقرآن ا. سپرده خواهند شدسر
به نفس خود و » ظالم«کند،  یمالحق آنها را پا خداترسند  می یاد و شک دارن یا
  :تاس یدهنام یگراند
  )48()دعوا إِلَى اللَّه ورسوله لیحکُم بینَهم إِذَا فَرِیقٌ منْهم معرِضُونَ وإِذَا(
  )49()یکُن لَّهم الْحقُّ یأْتُوا إِلَیه مذْعنینَ وإِن(
)یأَف  مه کلَئلْ أُوب ولُهسرو هِملَیع اللَّه یفحخَافُونَ أَن یی وا أَمتَابأَمِ ار رَضقُلُوبِهِم م

  )50()الظَّالمونَ
نَا وأَطَعنَا کَانَ قَولَ الْمؤْمنینَ إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله لیحکُم بینَهم أَن یقُولُوا سمع إِنَّما(

  )51()وأُولَئک هم الْمفْلحونَ
  )52()یطعِ اللَّه ورسولَه ویخْش اللَّه ویتَّقْه فَأُولَئک هم الْفَائزُونَ ومن(
عۀٌ معرُوفَۀٌ إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما بِاللَّه جهد أَیمانهِم لَئنْ أَمرْتَهم لَیخْرُجنَّ قُل لَّا تُقْسموا طَا وأَقْسموا(

  )53()تَعملُون
 )و لْتُمما حکُم ملَیعلَ وما حم هلَیا علَّوا فَإِنَّمولَ فَإِن تَووا الرَّسیعأَطو وا اللَّهیعقُلْ أَط وهیعإِن تُط

  )54()الْمبِینُتَهتَدوا وما علَى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ 
کاربرد : ند ازا مورد بحث عبارت یاتدر آ یاز عوامل انسجام واژگان مواردي

 یزانبه م» اولئک«، 73/1% یزانبه م» رسول«، 28/1% یزانآن به م هاي یشهو ر» اطعنا«
 ،»یقفر«، »حمل« ،»ینهمب«بار تکرار ، دو48/0% یزانبه م» الحق«بار تکرار  سه ،%44/1
و » قلوب« آیی همبه  ینهمچن. 32/0% یزانبه م یکهر  »یحکم«و  »یتولی«، »دعوا«
  .یددقت کن» الفائزون«و » المفلحون« ییقرابت معنا یزو ن» مرض«

خصوص پس از  ، بهمسلمانان یاندر م یگروه ینچن هاي یژگیو یحتشر گویا
 وتییآن را در ب یتیالشأن نور، که تابش هدا یمعظ یاتخانه و خانواده و آ یمحر یانب

ور نآثار فقدان  یان، به خاطر ب)36 یهآ(شود  ذکر می خدا مناکرده که در آن  یمعرف
 یعوارض سوئ ینآن چن یتیترب ایعاتکه ض تمسلمانان اس يها خانواده یدر برخ

 ینا یبترت ینبه ا). 14/376، یرازيمکارم ش(آورد  به بار می یدر شکل اجتماع
 یاتآ يدر سر. کند می یانرا ب یقتحق یکمربوط بوده،  یشینبخش با دو بخش پ
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 یجهت در قرآن ب ینکار رفته است که از اه ب» اطاعت«بار مشتقات واژه  8 ،فوق
  .ستا یرکم نظ یا یرنظ

در جهت  یمعکوس يها نشانه ین،دسته از مؤمن ینا یمانیا از ذکر سست پس
از عملکرد  یقیبه مصاد اًمجدد ،شود و پس از آن ارائه می ین واقعیمثبت از مؤمن

 ینپردازند، که در ع می یجنگ یتمأمور يو خروج برا یجبه هنگام بس ینسوء منافق
خود  يو فرمانبر اطاعتاثبات مراتب  يهم برا ییها قسم ،یانو عص ینافرمان

سوره تکرار  ینبار در ا 3که  »یمانا«و کاربرد واژه » اقسموا«بار تکرار  2. خورند می
بر در تکرارها را یزانکل م 09/4%مشتقات آن  به همراه ینکهو ا ،شده است

 یزانخود از م هاي یشهکه با ر» تعلمون«استفاده از واژه . قابل ذکر است یرند،گ می
 یزانبا م» قل«ذکر . کند کمک می یاتآ ینبرخوردار است، به انسجام ا 8/3%تکرار 
بِاللَّه جهد أَیمانهِم  اوأَقْسمو( :یستاز لطف ن یخال 8/0% یزانبا م» امر«و  6/1%تکرار 

  ).53()لَئنْ أَمرْتَهم لَیخْرُجنَّ قُل لَّا تُقْسموا طَاعۀٌ معرُوفَۀٌ إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ
که انسان مختار و آزاد است و هر کس  ییمنافقانه، از آنجا هاي یوهش ینا رغم به

وند سرنوشتشان را به خداکشد،  به دوش می) بدچه خوب و چه (بار عمل خود را 
 جز ابالغ آشکار ندارد اي هیفدارد رسول وظ سپارد و اعالم می دست خودشان می

أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَیه ما  قُلْ( ):یستدر کار ن ياکراه و اجبار(
ا حکُم ملَیعلَ ومبِینُحلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبلَى الرَّسا عموا وتَدتَه وهیعإِن تُطو لْتُم54()م(.  

آنها را  یینها يو رستگار یروزياست و پ یواقع ینمنؤبعد خطاب به م یهآ سه
دورشان نکند،  یمشرك و کفران نعمت از صراط مستق یمشروط بر آنکه ناخالص

 یگردانیو رو ینعملکرد منافق یحبه دنبال تشر ینیب یشپ ینا یانب یاگو .زند رقم می
باشد که مطمئن  یهروح یتو تقو یدلگرم ینوع ی،قرآن یقو پشت کردن آنها به حقا

امکان  ،شده یندر زم ینکافر ینشود و آنها جانش می یروزگردند سرانجام حق پ
اللَّه الَّذینَ آمنُوا منکُم  وعد( :خواهد شد یلتبد یتو ترسشان به امن یابند می ینداريد

مکِّنَنَّ لَهملَیو هِملن قَبینَ مالَّذ تَخْلَفا اسضِ کَمی الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَی اتحاللُوا الصمعو مینَهد 
عناً یأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَیو متَضَى لَهي اروالَّذدیبنَن  دعن کَفَرَ بمئاً وشْرِکُونَ بِی شَیلَا ی

  .)55()ذَلک فَأُولَئک هم الْفَاسقُونَ
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 یزانم يکه در مجموع خود دارا تسبار تکرار گشته ا 2 یهآ یندر ا »الذین«
 رلغت د ینکاربرد ا. له در رتبه دوم قرار داردبوده و بعد لفظ جال 09/4%تکرار 

 یرممورد استفاده از ض یندر ا. رسد به نظر می يضرور یريمض ین،مؤمن یفتوص
 ییبت معناابه قر. شده است اربار تکر 2 »یستخلف«. قابل توجه است» اولئک«
  .یددقت کن» امنا«و » خوف« ییتضاد معنا یزو ن» کفر«و  »یشرکون«

داشته، از جهت  یو نه یو نف یشرط عدم شرك و عدم کفران جنبه سلب دو
و  ةزکو ،ةصال یفهسه وظ یبنددارند پا یفههم مسلمانان وظ یجابیجنبه امثبت و در 

کردند و به  ياز شرك و کفر دور یعنیشدند،  ینباشند و اگر چن اطاعت از رسول
مطمئن باشند کفار هرگز  انندتو می ،واطاعت از رسول ملزم گشتند ةو زکو ةصلو

با  یاتآ يسر ینا یبترت ینبه ا. بکشانند یقادر نخواهند بود آنها را به عجز و ناتوان
  :شود کند ختم می می را القا ینانیاطم ینکه چن 57 یهآ
  )56()الصلَاةَ وآتُوا الزَّکَوةَ وأَطیعوا الرَّسولَ لَعلَّکُم تُرْحمونَ وأَقیموا(
  )57()ار ولَبِئْس الْمصیرُتَحسبنَّ الَّذینَ کَفَرُوا معجِزِینَ فی الْأَرضِ ومأْواهم النَّ ال(

بار تکرار  2 یشناس مردم یاتدر مجموعه آ» ةزکو«و » ةصلو«دو کلمه  آیی هم
 یاتدر مجموعه آ »رسول«و  »اطاعت«. باشد می 56 یهمرتبه دوم در آ .شده است

ت آن دخال یکه در انسجام واژگان ییها واژه 57 یهدر آ. داده شدند یحتوض 54تا  47
 یزانو مشتقات آن به م »حساب« ،»ینالذ«باره کاربرد دو: ندا یبترت ینبد .دارند

» نار«و لغت  8/0%تکرار  یزانبا م» االرض«، استفاده از »کفر«، تکرار دوباره %12/1
  .کار رفته بود هنور ب یهآ یژهو و به ینیتکو یاتدر مجموعه آ یناز ا یشکه پ

  
  خانه یمحر: 61تا  58 یاتآ .4

تفاوت که در  ینبا ا. یردگ به بخش اول سوره صورت می یزگشتبخش با ینا در
؛ گرچه هر دو »خانواده«شود تا  صادر می» خانه«احکام درباره  یشترقسمت ب ینا

  :شود می یهدف منته یکموضوع به 
یبلُغُوا الْحلُم منکُم ثَلَاثَ  أَیها الَّذینَ آمنُوا لیستَأْذنکُم الَّذینَ ملَکَت أَیمانُکُم والَّذینَ لَم یا(

 اثُمرَّات من قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحینَ تَضَعونَ ثیابکُم منَ الظَّهِیرَةِ ومن بعد صلَاةِ الْعشَاء ثَلَ
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م بعضُکُم علَى بعضٍ کَذَلک عورات لَّکُم لَیس علَیکُم ولَا علَیهِم جنَاح بعدهنَّ طَوافُونَ علَیکُ
یمکح یملع اللَّهو اتالْآی لَکُم نُ اللَّهیب58()ی(  

 لَکُم بلَغَ الْأَطْفَالُ منکُم الْحلُم فَلْیستَأْذنُوا کَما استَأْذَنَ الَّذینَ من قَبلهِم کَذَلک یبینُ اللَّه وإِذَا(
  )59()للَّه علیم حکیمآیاته وا
)داعالْقَورَ  ونَّ غَیهابینَ ثضَعأَن ی نَاحهِنَّ جلَیع سکَاحاً فَلَیونَ نرْجی لَا یاء اللَّاتنَ النِّسم

یملع یعمس اللَّهنَّ ورٌ لَّهفْنَ خَیفتَعسأَن یبِزِینَۀٍ و اترِّجتَب60()م(  
)سلَی أَن ع کُملَى أَنفُسلَا عو رَجرِیضِ حلَى الْملَا عو رَجرَجِ حلَى الْأَعلَا عو رَجى حملَى الْأَع

أَخَو وتیب أَو کُمانإِخْو وتیب أَو کُماتهأُم وتیب أَو کُمائآب وتیب أَو کُموتین بتَأْکُلُوا مأَو کُمات 
وتیب  هحفَاتلَکْتُم ما مم أَو کُمخَالَات وتیب أَو کُمالأَخْو وتیب أَو کُماتمع وتیب أَو کُماممأَع أَو

نفُسکُم صدیقکُم لَیس علَیکُم جنَاح أَن تَأْکُلُوا جمیعاً أَو أَشْتَاتاً فَإِذَا دخَلْتُم بیوتاً فَسلِّموا علَى أَ
  )61()تَحیۀً منْ عند اللَّه مبارکَۀً طَیبۀً کَذَلک یبینُ اللَّه لَکُم الْآیات لَعلَّکُم تَعقلُون

 10در سال  یعنیبخش نخست،  یهآ 34سال بعد از  پنج یهآ 4 یندر ضمن ا
 ،یهآ 4 یندر ا. دباش خانواده می یمحر یاتکننده آ یلنازل شده است که تکم يهجر
  :شود صادر می یلحکم به شرح ذ چهار
اطفال  یادر خانه هستند، و ) غالم یا یزبه عنوان کن(که  یاشخاص نامحرم ـ1

 يبرا) طلوع آفتاب، ظهر و شب هنگام(در سه وقت مشخص  یدبا اًبالغ، حتمنا
مرتبه  8با توجه به  ؛یرنداجازه بگ) مادر یاپدر (اق سرپرست خانواده تورود به ا

  .»و العشاء هیرالفجر، الظه« آیی همو  28/1% یزانبه م» ااستئذنو«و  »یستئذنوا«تکرار 
و » االطفال«و » بلغ« آیی هم: یرنداجازه بگ یگرانهمچون د یداطفال بالغ با ـ2

  .قبل یههمانند آ» الحلم«کاربرد دوباره 
که  یستن یگناه ،داج ندارنوبه ازد یديام یگرکه د) یائسه(بر زنان بازنشسته  ـ3

نداشته  ییآرا ینتو ز ییپوشش خود را بردارند، مشروط بر آنکه قصد خودنما
 آیی هم .است یشانبه نفع خود ا ،به عفت داشته باشند یلباشند؛ البته اگر تما

بل توجه و قا »ینهز«و  »یابهنث«، »یضعن«و سه واژه » نکاحا«و » النساء« يها واژه
باال،  يها بسامد یزانبا م »یمعل«و  »یعسم« یعنی لهصفات لفظ جال. دقت است

  .فظ عفت خود هستندحزنان در  یربر خ یديتأک
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خود و  يها سالم در خانه یا یلافراد عل یجمع دسته یا يغذا خوردن فرد ـ4
 یاشکال) مشخص شده یهکه محدوده آن در آ( یرهاقوام و دوستان و غ يها خانه
 2/2 یزانم .بر اهل آن سالم کرد یدها با هپس هنگام داخل شدن در خان. ندارد

اعمام، عمات،  اخوات، امهات، ،باء، ابناء، اخوانآ« آیی همو  »یوتب«تکرار  يدرصد
االعرج،  ی،االعم« آیی هم. وافر دارد یتاهم »یهتح«با » مدخلت«و » اخوال و خاالت

  .تکرار شده است» اتأکلو«بار واژه  2. ذکر است یانشا یزن »یضالمر
عبارت  ینکهنخست ا. کند چهارگانه فوق چند نکته مهم جلب توجه می یاتآ در

 3بار در سوره نور تکرار گشته است که  4 »یمحک یمو اهللا عل یاتاهللا لکم اآل یبین«
را که  یعیتشر یاتآ ینا یتمورد بحث واقع شده است، که اهم یهبار آن در چهار آ

 61 یهدر آ ینکهدوم ا. دهد موده، نشان میفر »یینتب«ها  خانواده یتهدا يوند براخدا
مربوط به مسائل خانه و خانواده در سوره  یهآ ینآخر یزبخش و ن ینا یهآ ینکه آخر
طور  همان ،به قول بازرگان یاتکرار شده است، گو »یوتب«بار واژه  10باشد،  نور می

ررات و مق ابطضو یات،با ذکر جزئ یهآ ینشود، در ا تمام محسوب می 10که عدد 
  .را به اتمام رسانده است یتوند نعمت هداخداخانه و خانواده تمام شده و 

 یاتآ ینتر یطوالن یهباشد که هر دو آ می 31 یهبا آ یسهقابل مقا 61 یهآ همچنین
 یههر دو آ. باشد بلندتر می یاتآ یهاز بق یمشخص الًطور کام سوره بوده و به ینا

 غذا خوردن یابراي آنها  ینتار کردن زکآش کند که را ذکر می یشاناز خو یطبقات
  .ندارد یآنها مانع يها در خانه

  
  يبند جمع: 64تا  62 یاتآ .5

 یريگ یجهو نت يرسد مطالب آن را جمع بند آخر سوره به نظر می یهآ سه
» نور« »یوتب«همان  رد ،اند یافتهکه رشد  یواقع یننخست مؤمن یهدر آ. یدنما می

نموده  یو رسول معرف خدارا به  یمانشانمراتب ا» ماانّ«صار و انح یدبا تأک. هستند
الْمؤْمنُونَ الَّذینَ  إِنَّما(:دهد می اننش یاجتماع هاي یتولئاست و اطاعتشان را در مس

نُوهتَأْذستَّى یوا حبذْهی عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هعإِذَا کَانُوا مو هولسرو نُوا بِاللَّهینَ  آمإِنَّ الَّذ
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لبعضِ شَأْنهِم فَأْذَن لِّمن شئْت  كیستَأْذنُونَک أُولَئک الَّذینَ یؤْمنُونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استَأْذَنُو
یمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه مرْ لَهتَغْفاسو منْه62()م(.  

 یزانم يباال يها رتبه يهستند که دارا ییها از واژه» ماانّ«جز ه ب ییلغت ابتدا 5
 يها خانواده هم .شد پرداخته آنها به یلتفص به یناز ا یشباشند و پ می آیی همتکرار و 

  .کند قبل برقرار می یاتبا آ یانسجام یونديپ ،بار تکرار 3با » اذن«لغت 
و  ینافرمانکه  هایی یمانا باشد، به سست بخش می یندوم ا یهکه آ 63 آیه

آنها را به باد  یطلب تحو را يگارنا پردازد و سهل کنند، می می خدامخالفت با رسول 
 ال( :شود می یادآورکردنشان  یرا بر شانه خال خداو علم  یردگ می یدهشدار و تهد

ذینَ یتَسلَّلُونَ منکُم لواذاً تَجعلُوا دعاء الرَّسولِ بینَکُم کَدعاء بعضکُم بعضاً قَد یعلَم اللَّه الَّ
یمأَل ذَابع مهیبصی تْنَۀٌ أَوف مهیبأَن تُص رِهنْ أَمفُونَ عخَالینَ یذَرِ الَّذح63()فَلْی(.  

و » بعض«بار تکرار  2. یددقت کن »ینالذ«و » رسول«باز به تکرار  یهآ ینا در
تکرار قابل  یزانخود از م هاي یشهر با هم »علمی« ینهمچن. قابل ذکر است »یبهمتص«

. خورد به چشم می يکاربرد ینچن یزبعد ن یهدر آ. برخوردار است 8/3%توجه 
  .بدان اشاره شد یناز ا یشاست که پ ياز موارد »یمال«و » عذاب« آیی هم

ال عمو علم او بر ا ینها و زم بر آسمان خدا یتسوره، بر مالک ینا یهآ ینخرآ در
که روز حساب و جزا  خدا يبازگشت به سو یادآوريو با  کند یم یدها تأک نانسا

اعمال واقف  یاتوند بر جزئخدا یقدق یشود، انسان را نسبت به آگاه محسوب می
لَیه إِنَّ للَّه ما فی السماوات والْأَرضِ قَد یعلَم ما أَنتُم علَیه ویوم یرْجعونَ إِ أال(:سازد می

یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهلُوا وما عم بِمئُهنَب64()فَی(.  
است که  یدهرس یاريبه شهرت بس یمدر قرآن کر» االرض«و » سماوات« آیی هم

سزاوار دقت و توجه » عمل«و » علم« آیی هم. اند بار تکرار شده 4سوره  یندر ا
با توجه . برد بهره می 31/3% آیی هم یزاناز م» یمواللَّه بِکُلِّ شَیء عل«عبارت . است

 یاتبا آ یسهآخر در مقا یهچند آ ینکه ا شویم متوجه می ،ذکر شده مطالببه 
امر  ینعلت ا. انسجام بهره برده است یزاناز م ییقبل، به نسبت باال يها بخش

 يبند عقبل، در جم يها کار رفته در بخش هب يها واژه بیشترتواند تکرار مجدد  می
  .باشدسوره 
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  گیري و نتیجه بحث
گردد  پرسش مطرح می ینحال ا ،بخش قبلفراهم شده در  يها توجه به داده با
 یوستگیپ یا یله انسجام موضوعئرا دارد که مس یتقابل ینا یانسجام واژگان یاکه آ

باشد، آمار و ارقام  می یپرسش ینرا مرتفع سازد؟ آنچه مالك پاسخ به چن یاتآ
سوره مبارکه  یعنی ،مورد مطالعه هسور یدست آمده از عوامل انسجام واژگان هب ینیع

  .نور است
 یمدرباره حر( یعیتشر یاتآ) الف: در سه موضوع یاتدسته آ 5سوره از  ینا

) ؛ و ج)یرهدرباره نور و ظلمات و غ( ینیتکو یاتآ) ؛ ب)خانه و خانواده
 در ،یموضوع یگانگ سه یناثبات وجود ا يبرا. شده است یلتشک ی،شناس مردم

را مثال زد که در حیطه  »یوتب«توان لغت  می. ل سخن رفتیبه تفص یشینپ قسمت
عدم تکرار  ینا. شود می یدهد) بار تکرار در کل سوره 14از (بار  13 یعیتشر یاتآ

در  یموضوع ینشان از چندگانگ شناسی مردمو  ینیتکو یاتلغت فوق در آ
در حیطه  تبهمر 7 ی،بار تکرار کل 8از » نور« یديواژه کل یاو . است یاتآ يبند دسته

آورده  یانسخن به م ینشو آفر یعیکه از عوامل طب شود می یدهد ینیتکو یاتآ
در  »یمانا«از لفظ  هایی یشهخصوص ر هو ب» رسول«و » اطعنا«دو واژه . است

ا توجه که ب یندآ به چشم می یشناس مردم یعنی ،مربوط به دسته سوم یاتمحدوده آ
 یاتذکر شده در دسته سوم آ وضوعاتبه م یپ یتوانم ،کلمات گونه ینا یمبه مفاه

  .کنم توجه خواننده را به ادامه بحث جلب می یشترب یلتفص يبرا. برد
و ابعاد  یاباشد که از زوا خانه و خانواده می یمحر» نور«سوره  یاصل محور

اول  یمهو آشکار در ن یممستق مطلب به طور ینا. به آن پرداخته شده است یمختلف
. گشته است یینتب) 61تا  58(بلند آخر آن  یاتو در آ) یهآ 64از  یهآ 32(سوره 

و  یدنما جلب توجه می یريطور چشمگ به جموعهم یندر ا »یوتب«واژه  که يطور به
 10باشد،  سوره می ینخانواده در ا یاتبخش آ یانکه پا) 61 یهآ( یهآ یکتنها در 

 یندر ا ،یها به نقل از روحان سوره یگربا د یسهدر مقا. اژه تکرار شده استو ینبار ا
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کار رفته است  هب یشترقرآن ب يها سوره یربار تکرار، از سا 14با  »یوتب«سوره کلمه 
   .سوره اختصاص دارد ینواژه در قرآن به ا ینکل ا 20% ،یو از نظر نسب

 یگاهکه پا» خانه«و  ی،کانون اجتماع ینتر و ساده ینبه عنوان اول» خانواده« لهمسئ
سوره  ینمورد نگرش ا يمتعدد يها باشد، از جنبه کانون می ینو محل استقرار ا

  :قرار گرفته است؛ از جمله
با  :مسموم بهتان یرهايحفظ و حراست از آن در برابر دزدان ناموس و ت: یکم

 یهدر آ» ظن«و » افک« آیی هم، با 12و  11 یاتدر آ »افک«استناد به دو بار تکرار 
  .16و  12 یاتدر آ» نابهت«و  »افک« ییمعنا و هم 12

: حد و مرز محارم و پوشاندن چشم و حفظ فروج یتو رعا حجاب: دوم
 »یحفظواابصار، فروج، عورت، «، »هباء، ابناء، اخوان، اخوات، بعولآ« يها واژه آیی هم
  .هستند 2از  یشد تکرار ببسام يدارا یبرخ ینکهبا توجه به ا» الرجال، الطفل«و 

مردم و عدم  يحفظ حرمت و آبرو يدر شهادت به زنا برا سختگیري: سوم
؛ هشت بار تکرار 6/1% یزانآن به م هاي یشهو ر» هداشه«تکرار واژه : فحشا اشاعه

  .64/0% یزانبه م »یهالزان« »یالزان«
و باور  یکدیگربودن به  ینب خوش يبرا ینو مکرر به مؤمن يهشدار جد: چهارم
به  »یندقاالص«آن با  هاي یشهو ر» هداشه« آیی هم: منافقان یهپا یب یعاتنکردن شا

  .ادر نقش تضاد معن» الکاذبون«و  »ینالکاذب«و با  امعن هم عنوان
عفت به  یـترعا یزان،شوهـر، بندگـان و کنـ یموضوع نکاح زنــان ب: پنجم

  .8/0% یزانبه م» اًنکاح«و  »ینکح«بــار تکرار  5: هــنگام تجـرد
و  »یستئذنوا«مرتبه تکرار  8: مردم نشدن يها اجازه وارد خانه یو ب خبر یب: ششم

آن با  آیی همو  2/2% یزانبه م »یوتب«؛ و باز لغت 28/1% یزانبه م» ااستئذنو«
باء، ابناء، اخوان، آ«و » همسکون«، »اهلها«، )64/0% یـزانبا تکرار به م(» اتدخـلو«

  .»هاخوات، بعول
به ضوابط و مقررات مربوط به  ید،آ که اواخر سوره می اي هیآ چهاردر  همچنین

پردازد و  باشد، می می یهسته اجتماع ینا یگاهکه مکان خانواده و پا» خانه«
  :یدنما صادر می یلدر مورد مسائل ذ ییها دستورالعمل
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هنگام اق پدر و مادر در سه تورود به ا يبرا یزانگرفتن اطفال و کن اجازه
 آیی همو  28/1% یزانبه م» ااستئذنو«و  »یستئذنوا«مرتبه تکرار  8با توجه به : مختلف

اق، تورود به ا ياجازه گرفتن همه وقت اطفال بالغ برا. »العشاء ،یرهالفجر، الظه«
 یا ي، غذا خوردن فرد)یائسه( نشستهزنان باز يجواز کشف حجاب مشروط برا

هل خانه و دوستان، سالم کردن به ا یشانخو يها هخان یادر خانه خود  یجمع دسته
  ... .هنگام ورود به آن و

است » خانواده«اول سوره که مربوط به  یمهن یاتموضوع ورود به خانه، هم در آ
 ینبا ا .باشد می »خانه«آخر سوره که مربوط به مقررات  یاتو هم در آ ،مطرح شده

سر در  یاف زنا و روابط نامشروع کش يبرا ،هوت که در قسمت اول ورود به خانتفا
باشد؛ به استناد هشت بار  باشد که به خانواده مربوط می می یاز اسرار شخص آوردن
کردن » سالم«موضوع  ،اما در قسمت بعد .64/0% یزانبه م »یهالزان« »یالزان«تکرار 

 »یوتب«تکرار  يدرصد 2/2 یزانم: دارد یگريمطرح شده که جنبه د »هخان«به اهل 
  .61 یهدر آ »یهتح«و » مدخلت« آیی همو 

پرداخته و  ینیتکو یاتکه موضوع عوض شده و به آ یزسوره ن یگربخش د در
باز هم به خانــه و خانــواده  ید،گو سخــن می »مصباح«و  »همشکو«و » نور«از 
کنند  می یادرا  خدادهد که نام  سراغ می ییها را در خانه یتهدا» نور«گردد و  میبر

بیوت أَذنَ اللَّه أَن تُرْفَع ویذْکَرَ فیها اسمه  فی( :یندنما می یحو شب او را تسب و صبح
  .)36()یسبح لَه فیها بِالْغُدو والْآصالِ

 یا(هستند  یمردان ییها خانه و خانواده یندر چن ید،نما بعد اضافه می یهدر آ
برپا  مازسازد و ن غافل نمی خدا یادرا از  آنها یع،که تجارت و ب) شوند یم یتترب
 يها واژه آیی همبا دقت به  ؛خوف دارند یامتدهند و از روز ق دارند و زکات می می

لَّا تُلْهِیهِم تجارةٌ ولَا بیع عن ذکْرِ اللَّه  رِجالٌ(:»یعب«و » هتجار« یزو ن» ةالزکا«و » ةالصلو«
  .)37()ء الزَّکَاةِ یخَافُونَ یوماً تَتَقَلَّب فیه الْقُلُوب والْأَبصاروإِقَامِ الصلَاةِ وإِیتَا

ارتباط با دو بخش فوق  یو ب یبهبخش سوره که به نظر غر ینهم در سوم باز
و نفاق و  »شناسی مردم«و موضوع  ید،آ می) ینیتکو یاتموضوع خانواده و آ(

 یاز مسلمانان معرف یگريد »رجال« شود، از مسلمانان مطرح می یبرخ یمانیا سست
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 »انوار«از  یتمحروم و یخانوادگ یتعدم رشد و ترب یلبه دل یاشوند که گو می
تجارت غافل  باست و خداشان برعکس رجال مؤمن که فکر و ذکر ی،اله یتهدا
 یباشد و در حال می یاییدن يخود و منافع فرد یشوند، تمام حواسشان به زندگ نمی
پشت  یکسرههستند،  یعآورده و مط یمانو رسول ا خدارند به دا اظهار می که
و  »اهللا«لغات  آیی همبا استناد به ): 47-50 یاتآ(گردانند  می يکنند و رو می

و به خاطر  آن؛ هاي یشهو ر »اطعنا«بار تکرار  8و هر دو آنها با  »الرسول«
فکرشان  یال دائمو اشتغ) یعهمان تجارت و ب(و منافع آن  یابه دن هایشان یوابستگ

و  يناچار يمنافقانه و از رو ،یکار اجتماع یک يهم که برا یموضوع، وقت ینبه ا
 یشوند، از هر فرصت جمع میخدا مسلمانان نزد رسول  یرهمراه سا یا،و ر یشنما

فرار  یدهمتوجه باشد، با حالت خز یکس ینکهو بدون ا یانهاستفاده کرده، مخف
  ).63و  62یاتآ(روند  یکار خود م يکنند و به سو می

و زکات  دارند پا میربرد که نماز ب نام می یاز رجال ینیتکو یاتاگر در بخش آ
که رنگ نفاق دارند  ینجامعه مسلم یافتهقسمت که از مردان رشد ن یندهند، در ا می
  .دهد کند، باز هم دستور نماز و زکات می می یاد

به چه شکل و  یاتگانه آ سه يبند دهد که دسته نشان می ،ذکر آن رفت آنچه
پشت سر هم قرار  یسه گروه به شکل متوال ینا. حاصل شده است يا گونه

و  یعیتشر یاتصورت که آ ینبد. اند ر هم آمیخته شدهد یاند و به نوع نگرفته
از  یگريد یاتآ هاند ک شده یلتبد یبه دو دسته منفصل از لحاظ مکان یشناس مردم
  :آنها را مختل ساخته است یوستگیرار گرفته و پآنها ق ینبما یگرد يا دسته
 یهآ 4( 61 تا 58 یاتآ، )سوره ییابتدا یمهن( 34 تا 1 یاتآ: یعیتشر یاتآ -1

  .)آخر سوره
  .46 تا 35 یاتآ: )یهو تشب یلدر قالب تمث( ینیتکو یاتآ -2
خاتمه و جمع ( 64 تا 62 آیات، 57 تا 47 یاتآ: یمانیو ا شناسی مردم یاتآ -3

  .)سوره يبند
 ینا يتواند پاسخ پرسش مطرح شده در ابتدا گسستگی می ینا یو بررس تحلیل

سازد؟ در  را مرتفع می یاتو انسجام آ یوستگیپ ،یانسجام واژگان یاآ: فصل باشد
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ها در  واژه آیی همتکرار و  يها داشت، مجموع بسامد یمخواه یشکه در پ یجدول
نسبت به مجموع کل  یهبسامد هر آ انیزبا محاسبه م. دست آمده است هب یههر آ

  .اند مشخص شده ها یهآ ینبسامدترپر یات،آ يها بسامد
  

  سوره نور یاتاز آ یکانسجام هر  یزانم
  میزان انسجام آیات

 % میزان  بسامد نسبی  جمع بسامدها  بسامد تکرار  آیی هم بسامد  شماره آیات

1.   1  6  7  0.009 0.92% 

2.   5  11  16  0.021 2.10% 

3.   0  5  5  0.007 0.66% 

4.   0  12  12  0.016 1.57% 

5.   2  6  8  0.010 1.05% 

6.   2  11  13  0.018 1.83% 

7.   1  4  5  0.007 0.66% 

8.   1  6  7  0.009 0.92% 

9.   3  4  7  0.009 0.92% 

10.   9  7  16  0.021 2.10% 

11.   2  9  11  0.014 1.44% 

12.   2  8  10  0.013 1.31% 

13.   1  7  8  0.009 0.92% 

14.   7  7  14  0.018 1.83% 

15.   5  6  11  0.014 1.44% 

16.   1  6  7  0.009 0.92% 

17.   0  4  4  0.005 0.52% 

18.   4  6  10  0.013 1.31% 
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  میزان انسجام آیات
 % میزان  بسامد نسبی  جمع بسامدها  بسامد تکرار  آیی هم بسامد  شماره آیات

19.   2  11  13  0.017 1.70% 

20.   8  5  13  0.017 1.70% 

21.   12  18  30  0.039 3.93% 

22.   11  6  17  0.022 2.23% 

23.   4  10  14  0.018 1.83% 

24.   2  6  8  0.010 1.05% 

25.   4  5  9  0.012 1.18% 

26.   4  8  12  0.016 1.57% 

27.   2  7  9  0.012 1.18% 

28.   2  9  11  0.014 1.44% 

29.   1  7  8  0.010 1.05% 

30.   4  9  13  0.017 1.70% 

31.   10  6  16  0.021 2.10% 

32.   6  6  12  0.016 1.57% 

33.   8  21  29  0.038 3.80% 

34.   1  4  5  0.007 0.66% 

35.   25  17  42  0.055 5.50% 

36.   0  6  6  0.008 0.79% 

37.   5  11  16  0.021 2.10% 

38.   3  8  11  0.014 1.44% 

39.   3  8  11  0.014 1.44% 

40.   2  8  10  0.013 1.31% 

41.   5  9  14  0.018 1.83% 
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  میزان انسجام آیات
 % میزان  بسامد نسبی  جمع بسامدها  بسامد تکرار  آیی هم بسامد  شماره آیات

42.   1  4  5  0.007 0.66% 

43.   6  8  14  0.018 1.83% 

44.   2  3  5  0.007 0.66% 

45.   2  6  8  0.010 1.05% 

46.   3  7  10  0.013 1.31% 

47.   2  10  12  0.016 1.57% 

48.   2  5  7  0.009 0.92% 

49.   0  1  1  0.001 0.13% 

50.   2  6  9  0.010 1.05% 

51.   3  11  14  0.018 1.83% 

52.   2  6  8  0.010 1.05% 

53.   1  7  8  0.010 1.05% 

54.   2  6  8  0.010 1.05% 

55.   2  14  16  0.021 2.10% 

56.   1  6  7  0.009 0.92% 

57.   0  4  4  0.005 0.52% 

58.   5  21  26  0.034 3.41% 

59.   3  13  16  0.021 2.10% 

60.   4  11  15  0.020 1.97% 

61.   6  19  25  0.033 3.28% 

62.   10  12  22  0.029 2.88% 

63.   2  9  11  0.014 1.44% 
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 35 یهانسجام آ یزانم یشافزا .گردد میبر یاتانسجام معمول آ میزانها به  داده
 یزانم یشترینب يباشد و دارا نور مشهور می یهاست که به آ یهآ ینمختص به خود ا

  .در سوره مذکور است یانسجام واژگان
 یعی،تشر یاتهر سه دسته آ ،شناسی مردمموضوع  یانپا یعنی 57 یهآ يانتها تا
 تا 58 یاتاما آ. اند در سوره نور قرار گرفته یبترت ینبه هم اسیشن مردمو  ینیتکو
را  یشینپرداخته و نظم پ یعیعات تشروبه موضوع خانه و خانواده از موض باز 61

 ییردور از انتظار، همچنان تغ تغییر ینمربوط به ا یاتدر مرز آ. زند یهم مه ب
 یزانم ییرتغ ینا. شود مین یدهموضوع د ییرو تغ یاتانسجام آ یزاندر م يدارامعن

 یستدار نامعن یلدل ینبه ا 58 یهآ يدرصد 41/3به  57 یهآ يدرصد 52/0 انسجام
تکرار  ،یکه موضوع خانه و خانواده دوباره تکرار شده است و هر تکرار موضوع

 يکه قرآن از لغات محدود یددقت کن. مربوط به خود را به همراه دارد هاي واژه
  .کند استفاده می

 62 یهاز آ شناسی مردمدر تکرار دوباره موضوع  یات،انسجام آ یزانم یشافزا این
به  57تا  47 یاتدر حد فاصل آ یناز ا یشپ. کند صدق می یزن) سوره یانپا( 64تا 

 یانیپا یهسه آ ده است و اشاره دوباره به آن درپرداخته ش ینمردم و مؤمن یفتوص
 یزانم یشآنها و به دنبال آن افزا واژگانیانسجام  يباال یزانم طور طبیعی به ،سوره

 یترعا یبه نوع یاتسه گروه آ یبدر واقع ترت. داشته است یرا در پ یاتانسجام آ
مربوط به خانواده در  یهآ 4است که  ینا ،شود می یختگیهم ره و آنچه باعث ب شده
 و ینیتکو یاتآ یانمرز م 47و  46 یاتآ. گرفته است يجا یشناس مردم یاتدل آ
انسجام  یــزاندر م يداراتفاوت معن یهدو آ ینقبل و بعد از ا. است شناسی مردم

از  يا مــوضوع به شکل قابـل مالحـظه هر چند که ید؛آ به چشم نمی یاتآ
  .است یافته ییرتغ ینمؤمن یفبه توص ینشآفر هاي یلتمث

ود که ش اثبات می ینچن ،یاتدست آمده از انسجام آ هب هاي یزاناستناد به م با
سوره نور را  یاتو ارتباط آ یوستگینتوانسته است پ یانسجام واژگان ییراتتغ
 یعدم آن خارج از مقوله انسجام واژگان یا یوستگیپ ینوجود ا. کند یهتوج یخوب به

  .است
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 ادامه داد که معموالً گونه ینا انتو قرآن را می یاتآ یوستگیبحث درباره پ
 یاتگروه آ یادستــه  ینبلنــد که از چـند يها خصـوص سوره قرآن به يها سوره

موضوع  یننبوده و مشتمل بر چند يواحداند، درباره موضوع ساده و  شده یلتشکــ
 یکدیگرآنکه با  يموضوع به جا هم يها گروه ینکهو دوم ا .به ظاهر متفاوت هستند

 ریگبا مطالب د ي،بر خالف نظم متعارف بشر یرند،هم قرار گ یرشده و ز یبترک
 ؛نشده است یتنزول رعا یبترت یزن یاز نظر زمان ینکها یبعج. اند آمیخته شده

بر عکس عمل شده و  معموالً یرند،مقدم جلوتر قرار گ يها آنکه گروه يجا به یعنی
 یاتقبل از آ ،اند شده نازل اًکه بعد یاتینشسته و آ یمک یاتاز آ یشپ یمدن یاتآ

  .اند سابق قرار گرفته
 ،سوره نور را بر حسب سال نزول ،»یلسله مباحث قرآن شناسس«در  کالنتري

کرده  یاريفوق کمک بس یموضوع يبند یمکرده که به تقس یمبه چهار دسته تقس
  :است
  )یمدن( يهجر 5سال نزول : 34 تا 1 یاتآ -1
  )یمدن( يهجر 10سال نزول : 46 تا 35 یاتآ -2
  )یمک(بعثت  10سال نزول : 56 تا 47 یاتآ -3
  )93/، کالنتري(. )یمدن( يهجر 10سال نزول : 64 تا 57 یاتآ -4

 یمیاز ن یشخانه و خانواده که ب یممربوط به حر یـاتمورد مطـالـعه با آ سوره
شروع  ،)اند و در سال پنج هجرت نازل شده(دهد  می یلاز کل سوره را تشک

سوره که بخش دوم . یابد خاتمه می 34 یههستند که با آ یعیتشر یات،آ ینا. شود می
موجودات و باد  یعموم یحو تسب تروند و از نور و ظلما به شمار می ینیتکو یاتآ

ختم  64 یهبه آ ید،گو موجودات سخن می یو باران و شب و روز و خلقت تکامل
 یگريو نگرش د یشینمجموعه پ یینو تب یلمجموعه به عنوان تفص ینشوند و ا می

گروه سوره  ینسوم. اند نازل شده) بعد سال 5(هجرت  10ال در س یعت،طب یهاز زاو
تعلق دارد، در سال دهم بعثت در مکه نازل شده و آثار و  شناسی مردم یاتکه به آ

 یزن یخانوادگ هاي یترا که در ارتباط با ترب یمانبودن ا یو سطح یعوارض سست
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 سوره نازل شده، یاتآ یرگرچه مقدم بر سا یاتگروه آ ینا. دهد قرار دارد، نشان می
  .دوم آن قرار گرفته است یمهاما در ن
خانـواده و  ینهدر زم یاتیبه آ اًگروه از نظر ســال نزول، مجدد ینچـهارم در
را با عملکرد افراد  یخانوادگ یتکه باز هم ارتباط ترب یمکن برخورد می شناسی مردم

و به عنوان  یلیبه طور تفص یزن یاتمجموعه از آ ینا. دهد در جامعه نشان می
. سال، نازل شده است ینآخر یعنیهجرت  10در سال  ،سوره يبند الصه و جمعخ

 یامبراز هجرت پ یشبوده و پ یمک 57تا  47 یهدسته سوم از آ یاتآ یانم یندر ا
 يحال و هوابیشتر است که  یشناس گروه مربوط به مسائل انسان ینا. اند نازل شده

  . یدارد تا مدن یمک
 ی،بحث انسجام واژگان يخاب سوره مناسب برامدت زمان جستجو در انت در

 یدهنام» سـوره«در قرآن  اًاست که مشخص يا توجه شدم که سوره نور تنها سـورهم
أَنزَلْنَاها وفَرَضْنَاها وأَنزَلْنَا  سورةٌ( ؛باشد می» سوره«آن  یهآ ینواژه در اول ینشده و اولـ

  .)رُونَفیها آیات بینَات لَّعلَّکُم تَذَکَّ
 یلدل یـنباشـد؛ به هم مــحدود کننده می یرهحـصار و دا» سور« يلغو معنـاي

 یرهدا ینتینامند و دستبند و حلقه دست را که ز بلنـد دور شهر را سور می یـوارد
است که مجموعه  یبترت ینبه هم). 215/، یريظه(خوانند  می »سوار« ،شکل است
مختلف  یايرا از زوا یقتحق یکوع بوده و موض یککه درباره  یاناتیمطالب و ب

  .یندگو می» سوره«کند، در اصطالح قرآن  می یبررس
اما خود قرآن تنها  یم،نام گانه قرآن را سوره می114 یماتاست که تقس درست
، محمود(است  یدهنام» سوره«شده، به صراحت  یدهنام» نور«را که  یاتیمجموعه آ

و ارتباط واضح و آشکار  یهماهنگ یلدل به یحو تصر یدتأک ینا یدشا). 38/
 یگانهبه ظاهر ب یاتکه آ يا شانهعالمت و ن یاو  ،مختلف سوره نور باشد يها بخش

  .ییمنما یرمحور و موضوع معنا و تفس یکو مستقل آن را در رابطه با 
به آن تعلق » سوره«که نام  یاتمجموعه آ ینا یاصل یرهذکر شد که دا ها بار

که به  یگريد یفرع يها اما محدوده. باشد میخانه و خانواده  یمرگرفته، موضوع ح
 ینآن وجود دارد، در ع) یداخل یماتها و تقس بخش یا(تر  کوچک يها عنوان سوره
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. دارنـد یزن يفرد لسوره، وحدت و استقال یبا موضوع اصل يارتباط محور
از  ،دهند یم یلرا تشک یسوره اصل يها تر که بخش کوچک يها سوره ینشنـاخت ا

 یدر رابطه با محور اصل یگرکند، و از طرف د طرف به فهم سوره کمک می یک
 یاتآ یهاز بق یگانهو ب یدهکه در ظاهر بر ی،فرع يها و موضع بخش یتسوره، موقع
مورد  یاتتوان آن سه دسته آ در سوره نور می. دگرد می یینرسند، تب به نظر می

قادر به  یر فرض نمود که انسجام واژگانت هاي کوچک را به عنوان سوره یبررس
 یدارند که از مقوله انسجام واژگان یکدیگربا  یزن یفیست و ارتباط ظرآنها یینتب

  .باشد خارج می
قرآن است؛ گرچه  هاي یژگیاز و یکیهر سوره  یاتآ یانم يمعنو تناسب

. باشندنازل شده  یادز یاکم  يها جا نازل نگشته و به صورت پراکنده با فاصله یک
گوناگون بوده است، اقتضا  يها که به جهت مناسبت یاتدر نزول آ یپراکندگ یراز

که به  یگربا دسته د ،گشته ازلن یکه به مناسبت یاتیهر دسته آ یانکند که م می
 ینوجود نداشته باشد، و ا ینازل شده است، رابطه و تناسب یگريمناسبت د

. باشد یداهو یسوره نور به خوب یاتآدر چهره مجموع  یستیدر نزول با یپراکندگ
سراسر هر سوره  يدر محتوا یردانشمندان عصر اخ ي کهکه با دقت وافر یدر صورت

را دنبال  یاهداف خاص یااند که هر سوره هدف  یدهرس تیجهن ینبه ا ،اند انجام داده
در  »یوحدت موضوع«هر سوره است و امروزه به نام  یاتآ یانکند که جامع م می

سوره را  یاقاست که وحدت س یوحدت موضوع ینهم. شود وره خوانده میهر س
 اسبنزول، عدم تن ینکته است که پراکندگ ینله اعجاز در همئدهد و مس می یلتشک

 یبه خوب در هر سوره معموالً یاقکند، با آنکه تناسب و وحدت س را اقتضا می
  .مشهود است

است که  ینچن ،کنند می تیرعا یسندگانکه نو یبیو نظم و ترت يبشر عادت
ر یزمان و ضما و یرندگ هم قرار می یرهر نوشته به تناسب هر موضوع، ز ياجزا

سهولت فهم مطالب،  يبرا یزخوانندگان ن. مانند ثابت می مربوط به آن معموالً
ص خروال مش یکو در  هشد يبند المقدور فصل یها حت مندند مطالب و نوشته عالقه
نه تنها . نشده است یترعا ینظم ینچن ،خالف انتظاررآن براما در ق. یابدادامه 
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کرات  به یزها ن و زمان ریها، ضما کنند، بلکه مخاطب می ییرتغ اًموضوعات مرتب
از انحرافات مسلمانان  ،سوره نور 34 یهبه آ یمنته یهدر چند آ مثالً. شوند جابجا می

 یعیعوامل طب یرخذات جالله به ب یهبه تشب 35 یهناگاه آ کهشود  صحبت می
  .پردازد می

 هتفاوت دارد، ن يبشر هاي یوهبا ش یاست که به کل یدقرآن مج یژهسبک و این
ما که . آن را درك نمود یددارد که با یگريباشد، بلکه نظم د یبنظم و ترت یب ینکها

شده و  یهمسائل و موضوعات را جدا از هم و تجز ،یممحکوم در زمان و مکان هست
فراتر  ،است ینقرآن که کالم نازل شده رب العالم ،ته بازرگانفبه گ. یمینب مستقل می

م و سجده مالئک را در و داستان خلقت آد زمان و مکان سخن گفته ياز مرزها
 ینبنابرا .سازد مطرح می یامبرپ ینصرامع یزآم و معتقدات شرك یامتله قئکنار مس

هم قرار  یرسوره ز کیموضوع را در  یکمربوط به  يندارد همه اجزا يراصرا
  )4/ بازرگان،( .هدد

 اتقو یاواحد مانند احکام خانواده  یگفت که درباره موضوع ینتوان چن می پس
سوره وجود داشته باشد که هر  یکدر  »یاتگروه آ« ینممکن است چند یمانو ا

 یديکل یخاص و کلمات ییها واژه ینکها یاداشته  یکدام سال و شأن نزول مستقل
کلمات  یننمونه ا. ها باشند آن گروه یانگردر سوره تکرار شده باشند که ب بار ینچند
  .بحث شد بخش قبلدر 

نتوان  یددارند که شا یفظر یونديپ یکدیگراستقالل، با  ینموارد در ع ینهمه ا
طور که طرح موضوعات و احکام در قرآن نظم  همان. آنها را از هم جدا کرد

 یآموزش يو اصول و استعدادها يجامعه بشر هاي یتمتناسب با واقع يا یژهو
سوره  یکاست، در داخل  یدهگرد یتو گام به گام تثب یجداشته، به تدر ینمخاطب

تحول موضوعات مطرح شده در آن منظم  یرو س یدهگرد یترعا یوهش ینا یزن
  .باشد می

ابعاد و وجوه  ،است یدقرآن که معجزه جاو یاعجاز کتاب آسمان ینکها کوتاه
و حفظ  یانسجام و استحکام الفاظ و معان یوستگی،از آنها، پ یکیدارد که  یمختلف

 ياز نظر فصاحت و بالغت همتا یسخن ادب یچکه ه يا گونه به ،باشد ارتباط می
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ت و اکه در محاور يا گونه همانند قرآن ب یمفهوم و منظور سخن. باشد قرآن نمی
بلکه  یست،ن یقابل دسترس ییبه تنها یتبافت موقع یقمکالمه وجود دارد، از طر

وجـود  شده است و در آن، متن به یــدههم تندارد که با مفهوم متن در یسرشت
 یدو تأک یهتک ،يا محاوره یرهر سخن غ یلاست و در تحلـ یتآورنده بافت موقعــ

  .باشد دو عامل واژگان و دستور میعمده متوجه 
عنصر  یندهزا ،در متن رچگییکپاتداوم و  یژگیمتن و و یرمتن از غ یزوجه تما
 ینآن، هم یصآن و تشخ یرمرز متن از غ یینمالك تب ینباشد؛ بنابرا انسجام می

به کمک انسجام و به واسطه ربط دادن متن به  یمخاطب هر متن. عامل انسجام است
ب قادر طگونه است که مخا ینا. رسد می یو مفهوم هر متن ابه معن ،یتبافت موقع

 گونه ینکه مخاطب را ا ياز عناصر یکی. یدآن متن برداشت نما از یرياست تا تفس
  .قرار گرفت یلاست که در سوره نور مورد تحل یانسجام واژگان ،دهد سوق می

و نقش آن در سوره نور به  یبر عنصر انسجام واژگان یدله با تأکمقا ینا در
قرآن  یادبن و متن يا تا اثبات لزوم مطالعه فراجمله یدعنوان نمونه، کوشش گرد

قرار گرفت تا  یمورد بررس یاتآ یانسجام واژگان يها انواع ارتباط. حاصل گردد
مورد نظر متون  یدر فهم و درك و استنباط معان یانسجام واژگان یتاهمنقش پر

تواند بر  می یمطالعات ینواضح و مبرهن است که چن. گردد یلو تحل یهتجز یقرآن
به  ،یمکتاب عظ ینا یرتا بتواند در تفس یردانجام گ یمقرآن کر يها سورهدیگر 

  .یدکمک نما یمفسران و دانشمندان علوم قرآن
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