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 ی رعد و ابراهیمها سورهواژگانی  آیی باهمتحلیل و بررسی 

 1حسین خاکپور
 2اهلل حسومی ولی

 3کیخا ۀفاطم
 چکیده

 در معاانیۀ مطالع و بررسی دانش، معناشناسی .است معناشناسی بحث، شناسی زبان های شاخه ینتر  مهم از یکی
، شناسی زبان لحاظ از .گویند می معناشناسی را معنا و واژه میان ارتباط بررسی، کلیطور  به. است انسانی های زبان

وقاو  دو یاا « آیی بااهم» " اسات.آیی باهمپردازد که یکی از آن ها " می خود ای پایه موضوعات به معناشناسی دانش
زبانی است که انتخاب هر واژه بر روی انتخاب سایر واژگان و وقو   ۀیک پیکر چند کلمه با فاصله کوتاهی درون 

باشد که به روش  می و ابراهیم سورۀ رعدواژگانی در دو  آیی باهمهدف پژوهش حاضر بررسی  .گذارد می آن ها اثر
 آیند باهمتحلیل واژگان  به استخراج بررسی و آیی باهم رابطۀ 11یکرد تطبیقی پس از معرفی تحلیلی با رو –توصیفی 
در  آیناد باهم 49رعاد و ۀ در ساور  آیناد باهم71دهد کاه  می یافته های تحقیق نشان .مدنظر پرداخته است در سورۀ

در ایان پاژوهش تعاداد وقاو  برخای از کلماات  .بر اساس روابط معنایی مذکور طبقاه بنادی شادند سورۀ ابراهیم
انتخاب و در کل مصحف شریف شمارش شدند تا نشاان  آیند باهملمات قرآن به صورت اتفاقی از بین ک آیند باهم

 کلماات و داشات را وقو  ینتر  بیش "تقابل" ۀرابط میان این در .وقو  باالیی باهم دارند آیند باهمداده شود کلمات 
 دسات باه ۀنتیجا و گرفتناد قارار بررسی مورد نیز فاصله نداشتن یا و فاصله داشتن نظر از شده استخراج آیند باهم
کثر، داد نشان آمده  . شدند مشاهده فاصله بدون صورت به آیند باهم های صورت ا

   .آیی باهم، معنا شناسی، ابراهیم، رعد، قرآن: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 و واژه میاان ارتباط بررسی طور کلی به. است انسانی های زبان در معانیۀ مطالع و بررسی دانش، 1معناشناسی
 و عالیام، هاا عبارت، لغات مانند ها کننده داللت بین ۀرابط روی بر معموالا  علم این. گویند می معناشناسی را معنا

 معناایی شناسای زباان و شناسای زباان مفااهیم. دارد تمرکز ،شود می استفاده چه برای شان معانیکه  این و ها نشانه
 لحااظ از. شاود می اساتفاده زباان طاول در خودشاان دادن نشاان بارای ها انساان توساط کاه اسات معاانی بررسی

 معناایی ابهاماات باه کاه ای آرایاه) چنادمعنایی نظیار ،خاود ای پایاه موضاوعات به معناشناسی دانش، شناسی زبان
 مجاز، آوایی هم، (لغت یک مخالف معانی) تضاد، (باشد می معنی هم لغاتدربارۀ  که ای آرایه) ترادف، (پردازد می

 .پردازد می ها جز آن و مرسل
. آیند میشمار  به معنا هم، باشند داشته معنا یک که از زیر مجموعه های معناشناسی است. الفاظی 2آیی باهم 

 هاا واژه باه محادودصارفاا  معناایی همۀ دربار  بحث که این نخست. کرد اشاره نکته دو به باید، تعریف این دربارۀ
 الفااظی باه هام و هساتند ساده واژگانی لحاظ به که کرد بررسی الفاظی در توان می هم را ها ویژگی این .شود نمی

ک که این دوم. شوند محسوب می ترکیبی واژگانیاز جهت  که داد تعمیم  ناه و اسات معنا یکسانی، معنایی هم مال
 (91: 1391، الینز) .معنایی شباهت
. پااذیرفت انجااام آیی باااهم انااوا  بناادی دسااته و تعریااف باارای بساایاری هااای تااالش، بعااد بااه 1950 ۀدهاا از

 آیی بااهم اصاطال  هستند مرتبط، کنند می همراهی را ها آن که واژگانی با واژگان از بسیاری داشت عقیده"فرث"
 هاا انساان واژگاانی داناش از بخشای را آیی بااهم، ("یول"Firth, 1967: 90) ساخت مطر  وی بار نخستین را

 واژه تاوالی را هاا آیی بااهم، "کروس"( Yole, 2006: 108) .بپیوندند وقو  به بایکدیگر دارند تمایل که داند می
 وقاو  را آیی باهم، دیگران" و "فرامکین(Cruse, 1986: 40) .روند می کار به باهم عادت طبق که داند می هایی

 ساایر انتخااب روی بار واژه هار انتخااب که اند دانسته زبانیۀ پیکر  یک درون کوتاه ای فاصله با کلمه چند یا دو
 واژه چناد یاا دو وقاو  را آیی بااهم " هالیادی"(Fromkin, 2008: 413) .گاذارد مای اثار ها آن وقو  و واژگان

 :Haliday, 1978) .هساتند مشاترک بااهم انساجامی نقاش مانناد متاداعی هاای ویژگی برخی در که ددان می

185 ) 
 و جماالت ایان میاان رابطاۀ کاه اسات جماالت از ای مجموعاه پیوساتن هم به حاصل متن هر، آیی باهم در
 ارتبااط اجازا و عناصار سایر با نوعی به جمالت اجزای و عناصرۀ هم بلکه، نیست دلبخواهی و تصادفی، واژگان

                                                           
1. Semantics 

2. Collocation 
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 ماتن ساازندۀ عناصار هماه آن در کاه آورناد مای وجاود باه را همااهنگی و منسجم کلیت ها آنۀ مجموع و دارند
 .اند پیوسته هم به عینی قواعد و اصول براساس
 قواعادی از نظامی، زبان یک دستوری" آیی باهم" شود. می تقسیم "دستوری" و "واژگانی" تۀدس دو به آیی باهم

 در را هاا گاروه ترکیاب چگاونگی، ها گروه گیری شکل در را ها واژه ترکیب چگونگی که شود می گرفته نظر در
و در واقع از ترکیب از جزء  کنند می تعیین ها جمله گیری شکل در را بندها ترکیب کیفیت و، بندها گیری شکل
 باشد. می به کل
 اجازای های صورت همان، پر واژگانی شوند می تقسیم خالی و پر واژگانی های صورت به واژگانی" آیی باهم"
 رده لحااظ باه کاه خاالی واژگانی های صورت، مقابل در .ندهست ها صفت و ها فعل، ها اسم قبیل از، کالم اصلی

 نقاشۀ پایا بار، سانت حساب بر که دارند تعلق تر کوچک و متنو  یطبقات به، دارند شباهت انگلیسی به شناسی
 خالی واژگانی های صورت سنتۀ پای بر که است دلیل همین به .معنایی لحاظ به نه و شوند می معرفی شان نحوی

 معرفای آیناد هم هاای صاورت قالاب در بلکاه، شاود نمای گرفتاه نظر در مقوالت با مستقل اصطالحاتی مثابۀ به
 عمده و سنتی اصلی مقوالت با ترکیبشان نو  حسب بر شان منطقی نقش و معنا که هایی صورت یعنی، شوند می

را  اباراهیم و رعاد مادنی واژگاانی دو ساورۀ آیی بااهمپژوهش حاضر بر آن اسات تاا ، بر این اساس.شود می معلوم
  د.بررسی نمای

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پژوهشۀ پیشین. 1-1

ی رعاد و اباراهیم پژوهشای ها ساورهواژگانی  آیی باهمدربارۀ جا که نگارندگان بررسی نموده اند تا کنون  آنتا 
 یگر قرآن موارد زیر قابل ذکر است: ی دها سورهدر  آیی باهماما به طور کلی درباره ، نگرفته است انجام

 : مقاالت -الف 

کپور و همکاارانحسین  -1 فصالنامه ، 1396، «مناونؤم و حا  ساوره واژگاانی آیی بااهمو تحلیال  بررسای»، خا
واژگاانی در دو  آیی بااهم تحلیل و بررسی بهنویسندگان  .39-9 صص، 8ۀ شمار  ،2ۀ دور ، مطالعات ادبی متون اسالمی

 ساوره در آیناد باهم 90 و حا  ساوره در آیند باهم 186؛ پردازند. بر اساس این پژوهش می، منونؤم و ح ؛ مکی سورۀ
 باشد. می مؤمنون سورۀ آیه 118 و ح  سورۀ آیه 78 میان از رابطه 276 مجمو  در شود که می مشاهده مؤمنون

، «لای  و جرجاانی نظر به توجه با انبیاء و طه سوره در واژگانی های آیی هم بررسی»، تیموری و همکاران -2
 باانگارندگان . 168-137 صص، 38 شمارۀ ،پاییز ،دهم سال ،(دین آفاق) قرآنی معارف پژوهشنامه مجله ، 1398
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 مفااهیم تاداعی بار ترکیباات ایان گیرند می نتیجه، اسمی و فعلی گروه دو در واژگانی های آیی باهم برخی بررسی
 نماایش و معناا اثبات برای موقعیتی سیاق و درونی بافت با متناسب محسوس و ممجس صورت به معنوی – ذهنی

 .اند گرفته شکل انسان ظاهری و درونی حاالت
کاو» ،آهنگرعباسعلی  -3 ، اسراء مبارکه سور از یشواهد) دیمج قرآن در یواژگان آیی باهم یشناخت زبان یوا
 صص، (10 یاپیپ) 2 شمارۀ ،5 دورۀ ،زمستان و زییپا، قرآن یزبانشناخت یها پژوهش، 1395، «(طه و میمر ، کهف

 هیاآ 454 مجماو  از( یتکارار یهاا نموناه احتسااب باا) آیناد باهم بیاترک نمونه 397، در این پژوهش. 33-58
 اختصاا  خاود باه را وقاو  زانیم نیتر  بیش تقابل و آیی باهم، یاسناد روابط جستار نیا شده است.در استخراج

، قارآن یجیتادر  نازول و موضاوعات تنو  و تعدد برخالف، دهد می نشان پژوهش  ینتا، نیا بر افزون. است داده
 ینم تأیید را قرآن بودن گسسته و منقطع تنها نه که شود می مشاهده قرآن جزءجزء در آیند باهم باتیترک از یبرخ
 .است نهفته تیبشر  تیهدا امر، آن تیکل در که دارد وستهیپ همه ب ای رهیزنج از تیحکا بلکه؛ کند

 ساوره ماوردی مطالعاه) کاریم قارآن در واژگان آیی باهم رابطه تحلیل» ،اخالقیالهام سیدی و سید حسین  -4
واژگاان  آیی باهم. به تحلیل و بررسی 31-9 صص، 2 ۀشمار ، 1 دورۀ ،روایی و قرآنی مجله مطالعات، 2013، «(بقره
 پردازند. می بقره سورۀ مبارکهدر 

 : کتاب –ب 

، ساال «واژگاان آیی باهم در میکر  قرآن یسبک یها یژگیو  بر ینگرش» ،اخالقیالهام سیدی و سید حسین  -1
 و آیاات هماۀ در موجاود هاای آیی بااهم، رحاضا کتااب در، یاساالم یپژوهشاها ادیابنانتشاارات  ،مشهد، 1399
 بتوانناد شناسان زبان و مترجمان، پژوهان قرآن تا اند شده فهرست و استخراج، تفکیک به کریم قرآن یها سوره

 .ببرند بهرهها  آن از

 های پژوهش پرسش. 1-2

 و ابراهیم چگونه است؟ سورۀ رعدبا همآیی در  -1
 دارد؟ تر کم یو کدام یک بسامد تر بیشبسامد  آیی باهمکدام  -2

 فرضیه های پژوهش. 1-3

 و غرض و هدف سوره دارند.ها  آن با مدنی بودن ای مستقیم و ابراهیم رابطه سورۀ رعدها در  آیی باهم -1
 ست.ا ین بسامد را داراتر  بیشین بسامد و تقابل تر  کمشمول معنایی ، با توجه به مدنی بودن دو سوره -2
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 پژوهش اهمیت و ضرورت. 1-4

 مقصاود از بارداری پرده و کشاف در کاه اسات زباانی شناسیمعنا ،تفسیر دانش با مرتبط موضوعات از یکی
 دارای ای جامعاه هار در، باه عناوان یکای از زیار مجموعاه هاای معناا شناسای، ها آیی باهم .کند می کمک قرآن
 مانناد ،زیاادی عوامال.دارناد جامعاه آن رسوم و رسم، ادبیات، ها نگرش با نزدیک یارتباط و هستند باال یاهمیت

 و چگاونگی در توانناد مای غیاره و رابطاه نزدیکای، وقاو  بسامد، کاربردی، صوتی، معنایی، دستوری های ویژگی
 یتوانناد نقشا مای در کااربرد قرآنای هام .باشاند دخیال، شاوند همنشین واژه یک با توانند می که هایی واژه تعداد

 داشته باشد.جز این موارد  تبیین بهتر مراد خداوند و، فضای شکل گیری آن، فزاینده در درک بهتر سوره

 روش پژوهش. 1-5

باه عناوان شااخه  شناسای زباندر علم  آیی باهمپس از بیان جایگاه تحلیلی  -با روش توصیفی، در این پژوهش
 دو سورۀ مبارکاۀ واژگانی و ذکر نمونه هایی از آیی باهممفهومی کلمات در  به بیان انوا  روابط، ای از معنا شناسی

گانه، رعد و ابراهیم را در هر کادام از ایان دو ساوره  آیند باهمکلمات ، پرداخته ایم. پس از آن در جدول هایی جدا
 آیی بااهمرا مشخص نموده ایم. در گام بعدی باه تحلیال و بررسای و مقاساه مجماو   آیی باهمرابطه یادآور شده و 

 م.انی در دو سوره مذکور پرداخته ایواژگ

 آیند باهم کلمات مفهومی روابط .2

 و جماالت ایان میاان رابطاۀ کاه اسات جماالت از ای مجموعه پیوستن هم به حاصل متن هر «آیی باهم» در
 ارتبااط اجازا و عناصر سایر با نوعی به جمالت اجزای و عناصرۀ هم، بلکه؛ نیست دلبخواهی و تصادفی، واژگان

 ماتن ساازنده عناصار هماۀ آن در کاه آورناد مای وجاود باه را همااهنگی و منسجم کلیت ها آنۀ مجموع و دارند
 .اند پیوسته هم به عینی قواعد و اصول براساس

 : شود می تقسیم دسته چند به است متن انسجام عوامل از که، آیند باهم کلمات مفهومی روابط

 شمول معنایی. 2-1

« ولاای و واق» مااثالا  .ایاان امکااان وجااود دارد کااه مفهااومی بتوانااد یااک یااا چنااد مفهااوم دیگاار را شااامل شااود
 کاه در واقاع مادافع باودن زیار مجموعاۀباشاد  می که ولی به معنای سرپرست و واق به معنای مدافع (37رعد/)

   .باشد می سرپرست و از وظایف او
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 جزء واژگی . 2-2

کل به جزء را میان دو مفهوم  های واژگانی است که رابطۀ نمونهجزء واژگی یکی دیگر از روابط مفهومی میان 
لیِل »مانند  ،دهد می نشان ن شادن که به معنای مخفی شدن در شب است که خفاا و پنهاا (10رعد/)« ُمسَتخٍف ِبالَّ

 .استشب  در شب از موارد در برگیرندۀ

 عضو واژگی . 2-3

یک عضو نسبت باه  میان واژه ای را به مثابۀ ۀکه رابط .عضو واژگی یکی دیگر از انوا  روابط مفهومی است
، زر ، اعنااب» توان به طور مثال  می در این باره .آن اعضا داللت دارد ر مجموعۀدهد که ب می نشان ای دیگر واژه
باشد که انگور و زراعت و درخت خرماا  می (باغ ها، خرما، زراعت، انگور)را نام برد که به معنای « جنات ، نخل

  .عضو باغ هستند

 هم معنایی. 2-4

تاوان باه جاای  مای هام معناا را دو واژۀ .یکی از شناخته شده ترین روابط مفهومی اسات، هم معنایی یا ترادف
 که هر دو به معنای پیمان (25/رعد)مانند عهد و میثاق  ،گرچه هم معنایی مطلق وجود ندارد، یکدیگر به کار برد

 .باشد می

 تقابل معنایی . 2-5

 معانی متضاد واژه هاا باه کاار، مفاهیم متقابل یا در اصطال  سنتیۀ اصطال  تقابل معنایی هنگام بحث دربار 
 : دارد آید و تقابل انواعی مختلف می گونه ای از تقابل به حسابصرفاا اما تضاد  ،رود می

در (6/رعاد)«  سایئ  و حسان» .اثبات واژه دیگار اسات ،نفی یکی از واژه های متقابل :تقابل مکمل .2-5-1
گار خاوبی اتفااق ، در یک زمان یا خوبی خواهد بود یا بدی .واقع بدی و خوبی همزمان اتفاق نمی افتد در واقع ا

 ؛کند و بالعکس می بدی را نفی ،افتد
 (27/رعاد)« َیهادی، ُیِضال  »: مانند ،واقع اثبات چیزی به رد چیز دیگر نمی انجامددر  :تقابل مدرج .2-5-2

 ؛هم انذار داشته باشد و هم هدایت کند ،تواند هر دو کار را انجام دهد می در واقع شخص همزمان
 یاا شادن کشاته، کشاتن ماثالا ، مجهاول و معلاوم افعال به شبیه ی چیز دوسویه تقابل :تقابل دوسویه .2-5-3
 تاوان مای نیاز را« فاروختن و خریادن» مانناد افعاالی البتاه ،دانست« شوهر و زن» نظیر ،هایی واژه جفت به شبیه

، و اخالقای سایدی؛ 193: 1391، الیناز) .اسات دوساویه تقابل همان که آورد شمار به موضعی سه های معکوس
 .باشد تواند می تقابل این نو  از نیز بدی و خوبی واقع در (بدی، خوبی( )11ح /) «فتنه، خیر( »16: 1391
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 .(10/رعد) نهار و مانند لیل :تقابل جهتی. 2-5-4
، مانناد ی ضمنی خود در تقابل با یکدیگر قرار گیرنادازمانی است که دو واژه در معن :تقابل ضمنی .2-5-5

اما به علت دشامنی باا دیگار مخلوقاات  ،ستا ن که شیطان مخلوق خداآدر واقع با  (22/ابراهیم)« شیطان، هالل  »
ه»)انسان( در تقابل ضمنی با   .قرار دارد« الل 

رعاد ۀ که این نو  تقابل در دو سور  آیند می وجود به ساز منفی های واژه کمک به که :واژگانی تقابل .2-5-6
 قارار« یجیار» باا تقابال در ال» حارف علات به «الیجار» که(88/مؤمنون)« الُیجار َو  ُیجیُر » .و ابراهیم یافت نشد

 .است گرفته

 مکانی رابطۀ . 2-6

ار»، مانند باشد می بسیاری از واژه ها از نو  مکانیرابطۀ  در واقع  (35/رعد)آتش برای کافران « الکاِفریَن الن 
 .باشد می مکانیرابطۀ باشد و از نو   می آتش جایگاه کافران

 اسنادی . رابطۀ 2-7

اُت عَ »: مانند ،هستندروابط اسنادی توصیف کلمات  صافتی اسات « عادن»حقیقات در  (23/رعاد)« ٍن د  جن 
ات»برای   .کند می را توصیفو آن « جن 

 خاص. رابطۀ 2-8

یابناد و در حاوزه ای خاا   مای خا  معناا کند که منحصراا در رابطه با واژۀ می این رابطه به مفاهیمی اشاره
گیارد و جاای آن در دریاا  مای در واقاع کشاتی همیشاه در دریاا قارار (32/رعد) «ُفلک و بحر» .شوند می نمایان

 .و بدون دریا بی استفاده است باشد می

 زمان . رابطۀ 2-9

، مانناد دیگار باشادۀ رود که یکی از آن ها زمان انجام یاا ر  دادن واژ  می زمان برای جفت هایی به کاررابطۀ 
ُجد، الَص ال وَ ، ِبالُغُدو» در واقاع زماان  (15/رعاد) .باشاد مای (کنناد مای ساجده، شامگاه، بامداد)که به معنای  «َیس 

 .دارد که بامداد و شامگاه به عنوان دو زمان مناسب برای عبادت است می عبادت را بیان
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  آیی باهمرابطۀ . 2-10

اما ناو  ارتبااط در قالاب هاای رواباط  ،هم دارند رود که ارتباط مسلم با می این رابطه برای صفت هایی به کار
یا » .تعیین شده در باال نمی گنجد  یعنای مار  ،جل حتمایابه معنای و در کنار هم ۀ دو واژ  (2/رعد)« أَجل ُمَسم 

 (18-14: 1391، و اخالقی سیدی) .باشد می

 پیرورابطۀ  .2-11

، ناژاد پهلاوان) .دارد اشااره مکتاب یک و فرد یک ارتباط به، دارد ییآکار دینۀ حوز  در تر بیش که رابطه این
 ِفای ُکم  َعَلای   َجَعاَل  َوَماا» .است ابراهیم حضرت دین پیرو که است فردی مسلمان نمونه برای ،(117 :1387
یِن    ِملَّ َ  َحَرٍج  ِمن   الدِّ

َ
ُکمُ َسمَّ  ُهَو  یمَ اهِ رَ ب  إِ  یُکم  بِ أ  (78/ح )« یَن ِلمِ ُمس  ال   ا

 رعد ورۀس در موجود آیی باهم انواع بررسی. 3

اساتخراج  سورۀ رعدتمام آیات  .بهرامپور استفاده شده استمحمد  از ترجمۀبرای انجام این پژوهش از قرآن 
 .ها مورد بررسی قرار گرفت آیی باهمگردید سپس روابط معنایی این 

 : این قرار استاز ، گردید ارایهنتای  حاصل از این بررسی با توجه به توضیحاتی که در بخش های قبل 
 رعد سورۀ مبارکۀ های آیی باهم .1 جدول

 ردیف آیه شمارۀ کلمات باهم آیند معنی نو  رابطه
 1 2 اجل مسمی سرآمد معین بدون فاصله- آیی باهم

ات، نخیل، زر ، اعناب باغ ها، خرما، زراعت، انگور فاصله بی –عضو واژگی   2 4 جن 
 3 13  صاعق، رعد هرعد و صاعق با فاصله -هم معنایی 
 4 14 ضالل، کافر گمراهی، کافر بافاصله –هم معنایی 
 5 25 میثاق، عهد عهد و پیمان بافاصله -هم معنایی 

 6 20 ینقضون، یوفون شکستن عهد، وفای به عهد بافاصله -تقابل معنایی 
کیزه ترین زندگی فاصله بی –هم معنایی   7 29 حسن مئاب، طوبی سرانجام نیک، پا

 8 37 واق، ولی مدافع، سرپرست فاصله بی، شمول معنایی
 9 6 حسن ، سیئ  نیکی، بدی بافاصله –تقابل مکمل 
 10 34، 26 ةالدنیا واالخر  ةحیا دنیا و آخرت فاصله بی –تقابل مکمل 

 11 11 حتی یغیروا، الیغیروا تا تغییر دهند، تغییر نمی دهد بافاصله -تقابل واژگانی 
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 12 15 و َکرهاا  َطوعاا  ناخواه، خواه فاصله بی –تقابل واژگانی 
 13 7 هاد، منذر هدایتگر، هشدار دهنده بافاصله -تقابل دوسویه 
 14 6 ظلم، ةمغفر  ظلم، مغفرت بافاصله -تقابل ضمنی 
 16 3 نهار، َلیل روز، شب فاصله بی -تقابل دوسویه 
 17 9 ةشهادَ ، غیب آشکار، نهان فاصله بی -تقابل دوسویه 

 18 10 جهر، سرأ آشکار، نهان بافاصله -دوسویه تقابل 
 19 10 َنهار، َلیل روز، شب بافاصله -تقابل جهتی 
 20 11 من خلفه، بین یدیه پشت سر، پیش رو فاصله بی -تقابل دوسویه 
 21 12 َطَمعاا ، َخوفاا  امید، ترس فاصله بی -تقابل دوسویه 
 22 15 أرض، َسموات زمین، آسمان ها فاصله بی -تقابل دوسویه 
اا ، نفعاا  ضرر، نفع فاصله بی -تقابل دوسویه   23 16 َضر 
 24 15 صالال ، ُغُدو شامگاهان، بامدادان فاصله بی -تقابل دوسویه 
 25 16 الَبصیر، اعمی بینا، کور فاصله بی -تقابل مکمل 
 26 16 نور، ظَلمات نور، تاریکی فاصله بی -تقابل مکمل
 27 17 باطل، حق باطل، حق فاصله بی -تقابل مکمل 
اا  آشکار، پنهان فاصله بی -تقابل معنایی   28 22 َعالنَی ا ، ِسر 
 29 12 َطَمعاا ، َخوفاا ، َبرق طمع، ترس، برق فاصله بی -شمول معنایی
 30 10 یِل َمسَتخف ِباللَّ  مخفی شدن در شب فاصله بی -جزءواژگی 
هارِ  راه رفتن در روز فاصله بی-جزءواژگی   31 10 ساِرب ِبالنَّ
 32 17 متا ،  حلی کاال، زیور فاصله بی -جزءواژگی 
 33 31 أرض، ِجبال زمین، کوه ها بافاصله -جزءواژگی 
 34 35 َجن  ، نهارأ بهشت، رودها بافاصله -جزءواژگی 
ماء آب، آسمان فاصله بی، جزءواژگی  35 17 ماءا ، الس 

 36 5 اغالل فی اعناقهم در گردنشان زنجیرها فاصله بی –مکانی رابطۀ 
ار آتش برای کافران فاصله بی –مکانی رابطۀ   37 35 الکاِفرین النَّ
 38 6 شدیُد العقاب عذاب سخت فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
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 39 9 الکبیر المتعال بزر  متعال فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
 40 12 سحاب الثقال ابر سنگین فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
 41 13 شدید المحال سخت کیفر فاصله بی –اسنادی رابطۀ 

 42 22 سیئ ، حسن  بدی، نیکی فاصله بی –تقابل معنایی 
 43 25 یوَصل، یقَطعون کند می وصل، کنند می قطع بافاصله -تقابل معنایی 
 44 25 ینقضون، یوفون شکنند می عهد، کنند می وفا بافاصله -تقابل معنایی 

ار واحد یگانه مقتدر فاصله بی –اسنادی رابطۀ   45 16 القه 
 46 21 سوء الِحساب بدی حساب فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
 47 18 الِمهاد ِبئَس  آرامگاه بد فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
 48 19 اولوااللباب خردمندان فاصله بی –اسنادی رابطۀ 

ار سرای آخرت فاصله بی –اسنادی رابطۀ   ُعقبی الد 
24 ،22 ،

42 
49 

ات َعدن بهشت های جاودان فاصله بی –اسنادی رابطۀ   50 23 َجن 
ار بدفرجامی سرای آخرت فاصله بی –اسنادی رابطۀ   51 25 سوء الد 

 52 26 َیقِدر، َیبُسط کند می تنگ، دهد می وسعت بافاصله -تقابل معنایی 
 53 27 َیهدی، ُیِضل   کند می هدایت، کند می گمراه بافاصله -تقابل معنایی 
 54 28، 27 اَمنوا، کَفروا ایمان آوردند، کافر شدند بافاصله -تقابل معنایی 

 55 20، 25 هَعهَدالل   پیمان خدا فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
 56 41 سریع الحساب حسابرسی سریع فاصله بی –اسنادی رابطۀ 
 57 43 علم الِکتاب علم کتاب فاصله بی –اسنادی رابطۀ 

 58 15 َیسُجد، صالوال ، بالُغُدو کند می سجده، شامگاه، بامداد فاصله بی – رابطۀ زمان
یه دهان، دو دست بافاصله -یی آ همرابطۀ   59 14 فاه، کفَّ

 درخت خرما، چند ریشه، یک ریشه فاصله بی، جزءواژگی
، غیر صنوان، صنوان

 نخیل
4 60 

 61 33 هاد، ُیضِلل هدایت، شود می گمراه بافاصله -تقابل معنایی 
ت، َیمحوا کند می تثبیت، کند می محو بافاصله -تقابل معنایی   62 39 ُیَثبِّ
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 بافاصله -تقابل معنایی 
حسابرسی ، ابالغ کردن ابتدای کار
 پایان کار

 63 40 حساب، بالغ

ی سرآمدی معین همنشینی، فاصله بی – آیی باهم  64 2 اجٍل ُمَسم 
 65 2 قمر، شمس ماه، خورشید فاصله بی –تقابل مکمل

 66 3 انهار، رواسی رودها، کوه ها تداعی، فاصله بی – آیی باهم
 67 23 باءآ، ازواج پدران، همسران تداعی، فاصله بی – آیی باهم
 68 38 ذری ، ازواج فرزندان، همسران تداعی، فاصله بی – آیی باهم

 69 7 هاد، منذر هدایتگر، هشدار دهنده بافاصله -تقابل معنایی 
 70 28 ُقلوب، ذکر، تطَمِئن، اَمنوا ها دل، ذکر، آرامش یابند، ایمان آورند تداعی، بافاصله – آیی باهم
 71 17 دی ، سیل دره، سیل تداعی، بافاصله– آیی باهم

 سورۀ ابراهیم در موجود آیی باهم انواع بررسی. 4

 ساورۀ اباراهیمتماام آیاات  .بهرامپور استفاده شده اسات محمد ترجمۀنیز از قرآن با برای انجام این پژوهش 
ها مورد بررسی قارار  آیی باهماستخراج گردید سپس روابط معنایی این  سورۀ ابراهیمهای  آیی باهمبررسی شدند و 

 .گرفت
  : استبه این قرار ، گردید ارایهنتای  حاصل از این بررسی با توجه به توضیحاتی که در بخش های قبل 

 ابراهیم سورۀ مبارکه های آیی باهم. 2 جدول
 1 5، 1 نور، ُظُلمات نور، تاریکی ها فاصله بی –تقابل مکمل 
 2 4 ِبِلسان َقوم به زبان قوم فاصله بی –جزءواژگی 
 3 1 العزیز الحمید باعزت ستوده فاصله بی –ی رابطۀ اسناد

 4 4 َیهدی، ُیِضل   کند می هدایت، کند می گمراه بافاصله -تقابل معنایی 
 5 2 ارض، سماوات زمین، آسمان ها بافاصله -تقابل معنایی 

 6 4 العزیزالحکیم باعزت حکیم فاصله بی –ی رابطۀ اسناد
 7 2 عذاٍب شدیدٍ  عذابی سخت فاصله بی –ی رابطۀ اسناد

 8 3، 27 االِخرة، حیاة الدنیا آخرت، دنیا فاصله بی –تقابل مکمل 
اٍر َشکورٍ  شکرگزارۀ صبر پیش فاصله بی –ی اسنادرابطۀ   9 5 َصب 
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، یرابطۀ اسناد
 فاصله بی –جزءواژگی 

 10 3 هسبیِل الل   راه خدا

 11 3 ضالٍل بعیدٍ  گمراهی دور فاصله بی –ی رابطۀ اسناد
ِل المؤِمنوَن  کنند می پس مؤمنان توکل فاصله بی_  آیی باهم  12 12 َفلَیَتَوکَّ

ا آشکار، نهان فاصله بی –تقابل معنایی   13 31 َعالنَی ، ِسرًّ
 14 18 ریٍح عاِصف بادشدید طوفانی بافاصله -هم معنایی 
ماءِ  آب، نازل کرد از آسمان فاصله بی –جزءواژگی  نَزَل ِمَن السَّ

َ
 15 32 ماءا ، أ

 16 18 الضالل البعید گمراهی دور فاصله بی –هم معنایی 
رابطۀ ، خا رابطۀ 
 بافاصله -ی مکان

 17 32 َبحر، ُفلک دریا، کشتی

 18 32 انهار، بحر رودها، دریا بافاصله -جزءواژگی 

 ارض، سماوات زمین، آسمان ها فاصله بی –تقابل معنایی 
19 ،32 ،

48 
19 

 20 32 انهار، ماء رودها، آب بافاصله -جزءواژگی 
 21 19 َیأتی، ُیذِهُب  آورد می، می برد فاصله بی –تقابل معنایی 
 22 33 قمر، شمس ماه، خورشید فاصله بی –تقابل مکمل 
 23 21 َصَبَر ، َجَزَ   صبر کرد، ناتوان شد فاصله بی –تقابل معنایی 
 24 33 نهار، لیل روز، شب فاصله بی –تقابل مکمل 

ک فاصله بی – آیی باهم  25 22 عذابا الیم عذابی دردنا
 26 32 بحر، انهار، ماء دریا، رودها، آب بافاصله -جزءواژگی 
ات رودها، باغ ها بافاصله –جزءواژگی   27 23 انهار، جن 

 28 36 غفوٌر رحیمٌ  بسیار آمرزنده مهربان فاصله بی –ی رابطۀ اسناد

 فاصله بی – آیی باهم
عمل صالح ، ایمان آوردند

 انجام دادند
 29 23 َعِملوالصالحات، اَمنوا

م بیت الحرام فاصله بی –ی رابطۀ اسناد  30 37 بیِتَک الُمَحرَّ
 31 24 فر ، اصل شاخه، ریشه بافاصله -تقابل معنایی 
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 32 37 ناس، افئدة مردم، دل ها فاصله بی –جزءواژگی 
 33 24 شجرة، فر ، اصل درخت، شاخه، ریشه فاصله بی –جزءواژگی 

 فاصله بی –تقابل معنایی 
 آشکار، کنیم می پنهان

 کنیم می
 34 38 ُنعِلن، ُنخفی

 35 24 َسماء، َفر  طرف باال، شاخه فاصله بی –ی رابطۀ مکان
 36 38 سماء، ارض آسمان، زمین فاصله بی –تقابل معنایی 

 37 39 اسحاق، اسماعیل اسحاق، اسماعیل فاصله بی – آیی باهم
وا آتش، شوند می گمراه بافاصله - آیی باهم ار، ُیِضل   38 30 النَّ

عاء دعاۀ شنوند فاصله بی –ی رابطۀ اسناد  39 39 َسمیُع الد 
 40 40 دعا، صالة دعا، نماز بافاصله -جزءواژگی 

 41 41 المؤمنین، واِلَدیَّ ، ی مؤمنان، پدر و مادرم، من فاصله بی – آیی باهم
 42 43 افئدة، ُرءوس، َطرف دل ها، سرها، چشم بافاصله -آیی باهم

 43 43 ُرءوس، َطرف سرها، چشم بافاصله، جزءواژگی
 44 44 َظَلموا، عذاب ظلم کردند، عذاب بافاصله - آیی باهم

 45 47 عزیٌز ذوانِتقام عزیز صاحب انتقام فاصله بی –ی رابطۀ اسناد
ار مقتدرۀ یگان فاصله بی –ی رابطۀ اسناد  46 48 الواحُد القهَّ
 47 51 الِحسابسریُع  حسابرس سریع فاصله بی –ی رابطۀ اسناد

 فاصله بی – آیی باهم
، دهند می هشدار، رساندن پیام

 دانند می
 48 52 َیعَلموا، ُینِذروا، َبالغ

 49 52 االلبابا اولو  خردمندان فاصله بی –ی رابطۀ اسناد
 

ویژگی های هر زبان است که به ویژه در شکل دهی نظاام واژگاانی و نحاوی زباان  یکی از آیی باهمگفته شد 
زبان قرآن نیز باه خاوبی از ایان پدیاده بارای بیاان مفااهیم ، همان گونه که مشاهده شد .کند می را ایفا ی مهمنقش

از آن جا کاه  .گزینه وجود دارد 49تعداد  2گزینه و در جدول  71تعداد  1در جدول  .مختلف استفاده کرده است
 48رعد و ۀ از سور  آیند باهم ۀکلم 70در مجمو  ، موارد مشاهده شده از نظر فاصله نیز از یکدیگر متمایز شده اند

بسامد وقو  نسبتاا خوبی با هام  آیند باهمشود کلمات  می گفته .ابراهیم استخراج شده استۀ از سور  آیند باهم کلمۀ



 1400، تابستان 22دوم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 

 

 

 
  

38 

 

رعد و اباراهیم باه طاور تصاادفی  ۀبرای اثبات این مقوله تعدادی از کلمات با هم آیند استخراج شده از سور  .دارند
 : کنید می مشاهده 3 ۀنتای  آن را در جدول شمار که سپس در کل قرآن شمارش شدند  گردیدندتخاب ان

 رعد و ابراهیم در کل قرآن در سورۀ آیند هم. شمارش بسامدی تعدادی از کلمات 3جدول 

کلمات 
باهم 
 آیند

سموات ال
: االرضو 

آسمان و 
 زمین

لیل ال
: والنهار

شب و 
 روز

 : شدیدالعقاب
 سخت کیفر

ا اولو 
 : االلباب

 خردمندان

غیب 
: والشهادة

آشکار و 
 نهان

ظلمات 
: والنور
هاو  تاریکی

 روشنایی

غدو 
: واالصال

بامدادان 
 وشامگاهان

عهد و 
: میثاق

عهد و 
 پیمان

 37 3 11 9 16 122 34 58 تعداد
 

بسامد وقو  باالی  ۀنشان دهند، منتخب آیند باهمشمارش تعداد وقو  کلمات ، شود می گونه که مشاهده همان
معناایی باالقوه ۀ رابطا 11البتاه از میاان  .بر درستی استخراج این کلماات اسات دلیلاین نتیجه  .این کلمات است

رابطاه در کلماات  5اباراهیم تنهاا ۀ و در ساور  4رعاد در جادول  ۀساور  آیناد باهمرابطه در کلمات  10موجود تنها 
کاه در است بر روابطی  بررسی این روابط، افزون .شود می مشاهده 6مشاهده شد که نتای  آن در جدول  آیند باهم

 .بخش قبل توضیح داده شد
 سورۀ رعد آیند هم. تعداد روابط معنایی کلمات 4جدول 

نو  
 رابطه

شمول 
 معنایی

 جزءواژگی
عضو 
 واژگی

هم 
 معنایی

 تقابل
رابطۀ 

 یمکان
رابطۀ 

 یاسناد
رابطۀ 
 زمان

رابطۀ 
 آیی  باهم

رابطۀ 
 نقشی

 1 1 1 14 2 26 6 1 6 1 تعداد
 سورۀ ابراهیم آیند هم. تعداد روابط معنایی کلمات 5 جدول

 خا رابطۀ  یرابطۀ مکان آیی باهمرابطۀ  جزءواژگی یرابطۀ اسناد تقابل نو  رابطه
 1 2 11 9 13 15 تعداد

 

 آیی بااهمۀ رابطا 51 اباراهیمساورۀ و در  آیی بااهمرابطۀ مرتبه از  59رعد ۀ سور در ، همان گونه که مشاهده شد
 .رعد و ابراهیم تقابل باالترین تعداد وقو  را به خود اختصا  داده استۀ در این میان در سور .استفاده شده است

آیند که نتاای   می صورت ها بدون فاصله با هم تر بیشمشاهده شد که ، از نظر میزان فاصله بین دو جزء باهم آیند
 : است هدهقابل مشا 6آن در جدول 
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 آیی های فاصله دار و بدون فاصله سورۀ رعد باهم . تعداد6 جدول

 تعداد
 بافاصله آیی باهم بدون فاصله آیی باهم

44 28 
 آیی های فاصله دار و بدون فاصله سورۀ ابراهیم . تعداد باهم7 جدول

 تعداد
 بافاصله آیی باهم بدون فاصله آیی باهم

36 14 
 .بیان نمود تر بیش یتوان با قطعیت می قرآن نتای  رامسلماا با بررسی کل 
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 نتیجه گیری

اباراهیم ۀ نقطه از ساور  50در  آیند باهم 48و  سورۀ رعدنقطه از  72 در آیند باهم 70پژوهش تعداد با انجام این 
ساورۀ رابطاه از میاان رواباط از  6رعاد و ۀ از ساور ، معنایی از میان روابط معرفی شادهرابطۀ  10تنها  .استخراج شد

اساتخراج شاده از  آیناد باهمرا داشت و کلماات  بسامدین تر  بیشتقابل رابطۀ در این میان  .گردیدمشاهده  ابراهیم
کثر صورت ، نظر داشتن فاصله و یا نداشتن فاصله نیز مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه به دست آمده نشان داد ا

و  44بادون فاصاله  آیی بااهمرعاد ۀ بدون فاصله مشاهده شدند باه گوناه ای کاه در ساور به صورت  آیند باهمهای 
 باشاد و مشااهده مای ماورد 14بافاصاله  آیی بااهمو  36 فاصاله بی آیی باهم سورۀ ابراهیمدر  و 28بافاصله  آیی باهم
 مکای ۀیاک ساور  اباراهیم کاهۀ ی نسبت به ساور تر بیش آیی باهممدنی است ۀ رعد که یک سور ۀ شود در سور  می
 آیی بااهمدو برابار  تقریبااا  فاصله بی آیی باهم، سورۀ رعد اهمیت است که درحایز و این نکته  وجود دارد، باشد می

  .بافاصله است
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