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 مقدمه -1

 و سور قرآن کریم، یکیی از مباحیث موضوع تناسب میان آیات

ز اتقریبیا  در حوزه علوم قرآنی است که  برانگیزجذاب و چالش

ار قر محققان قرآنیتوجه مفسران و های میانه هجری، مورد سده

، علم تناسب آیات و سور به بحث درباره مناسیباتگرفته است. 

هیا و بیین هیا بیین آییات درون سیورههیا و همیاهنگیشباهت

م دستاوردهای این علیپردازد. قرآن کریم میهمجوار های سوره

ن شناسی، اعجاز و تفسیر قیرآن کیریم، پیرداختدر حوزه زیبایی

 همیشگی به آن و بحث و فحص درباره اصول، مبانی، راهبردهیا

هیا را ضیروری کشف تناسب مییان آییات و سیورهو ابزارهای 

در  ق( 427ثعلبیی )م  :مفسران بسیاری چیونچنانکه سازد. می

 مجمی »در تفسیر  ق( 548، طبرسی )م «الکشف والبیان»تفسیر 

، «مفییاتیا البیییب»در تفسیییر  ق(606، فخییر رازی )م «البیییان

تیر و از همه مهم« البحر المحیط»در  ق(745ابوحیان اندلسی )م 

الیدرر فیی تناسیب اتییات نظیم» کتیابق( در  885بقاعی )م 

 ر فیرتناسق الد»ق( در 910سیوطی )م و جالل الدین « والسور

ن و مییان متیرخرا دراند. به این موضوع پرداخته« تناسب السور

 عالمیه طباطبیایی در :توان بیه مفسیرانی چیونمعاصران نیز می

ی در ، سیعید حیوّ«تفسیر المراغیی»مراغی در شیخ ، «المیزان»

 و« التفسییر المنییر»زحیلیی در وهبیه ، «االساس فی التفسییر»

 در و« فییی القییرآن الکییریم ة الموضییوعی الوحیید»زی در حجییا

ت و به موضوع تناسب میان آییا شاره کرد کها« التفسیر الواضا»

 اند.  سور عنایت داشته

همچون شوکانی صاحب  ای از دانشمنداناما از سوی دیگر، عده

مخالف وجیود تناسیب مییان آییات و  ،(ق1414) «فتا القدیر»

این عده معتقدند که ساختار قیرآن هستند. کریم های قرآن سوره

ها معهود و مسبوق به سابقه کریم، ساختاری نیست که بین انسان

باشد. لذا ضرورتی ندارد که با بحث درباره تناسب میان آییات و 

ها، در پی ایجاد چنین ساختاری برای قیرآن باشییم. ایین سوره

ی آییات شده توسط مفسران براگروه، بسیاری از مناسبات کشف

ها را به دلیل ذوقی بیودن و قیرار نگیرفتن در الگوهیا و و سوره

 ند. پذیرنمی ،های مشخصمدل

ری و سیاختاری در سده اخیر، گرایش بیه تفاسییر تیدبّ

زایش ها افبین آیات درون سوره تابه مناسب باعث شده که توجّه

ه بموضوعی است که  ،سوَر همجواریابد. اما مبحث تناسب میان 

مطمیا نظیر قیرار نگرفتیه و ای سیورهدرون هیایاندازه تناسب

ر بیشیتفتیه اسیت. سیامان نیادرباره آن  ژرفیکارهای پژوهشی 

توجیه در مییان سیوَر قیرآن که به موضوع تناسب هم مفسرانی 

ا بیه هیا، تنهیاند، در هنگام بحث از تناسب میان سورهنشان داده

 تطبیق ها عنایت داشته و حداکثر، بهسوره آغازینی و پایانآیات 

فاهیم و بررسی دقیق مسان بدیناند. ها پرداختهسوره کلّیمفاهیم 

 هیا بیاهای مشابه و کشف مناسبات بین این سورهساختار سوره

ی از های علمی و قابل بازآزمایی، یکیاستفاده از الگوها و روش

 بیر ایین اسیاس، هایی است که تاکنون مبفول مانده اسیت.مقوله

های ساختارمند در حوزه تناسیب مییان آییات و انجام پژوهش

لیم عها و تقویت پایگاه این سور برای اثبات وجود این مناسبت

 شود.قرآنی، ضرورتی است که امروزه بیش از پیش احساس می

است تا به بررسی  بر آن، این مقاله گفتهبا توجه به ضرورت پیش

و  «ذارییات» سیورهدو تناسیب مییان آییات و تبیین چگونگی 

های پنجاه و یکم و پنجاه و این دو سوره، سوره بپردازد. «طور»

دوم در ترتیب کنونی مصحف شریف هستند. البته از نظر ترتییب 

و  نزول، سوره ذاریات شصیت و هفتمیین و سیوره طیور هفتیاد

معرفیت، ) باشیندمیی )ص( اکیرم پییامبر ششمین سوره نازله بر

مشیخص  یالگیویارائه که فقدان  با توجه به این .(79 ش:1386

ذوقیی بیودن اشیکال های قیرآن، در بررسی تناسب میان سوره

 ب آیات و سور را در پی خواهد داشت،های حوزه تناسپژوهش

دو مند مناسیبات بیین آییات لذا الزم است که برای بررسی نظام

. در این مقاله، طراحی و یا انتخاب گرددمدلی ، مورد بحث سوره

( به عنوان الگویی 1396)شکوری، شناسی ساختاری مدل سوره

مدون برای بررسی تناسب آییات ایین دو سیوره انتخیاب شیده 
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 «سیاختار»و  «مفاهیم»هر سوره را از دو منظر است. این مدل، 

 نماید. آن بررسی می

و « ذارییات»از آنجا که بررسی تناسب مییان آییات دو سیوره 

، باشیدقابل اعتنیا میی ایصورت مستقل، فاقد پیشینهبه « طور»

وش و بیا ر هدف این مقاله آن است که با استفاده از مدل مذکور

ر د نمیوده،، تناسب بین این دو سوره را بررسیی تحلیلیتوصیفی

 وهیای محتیوایی صورتی که این مدل بتواند مناسبات و مشابهت

منید نظیام ساختاری بین این دو سیوره را بیه صیورت میدون و

-ی برای بررسی روشکند، آن را به عنوان الگو و معیار مشخص

 یهاپرسشکریم معرفی نماید. های قرآن مند تناسب میان سوره

 :استپژوهش حاضر به شرح ذیل 

کیه در مصیحف « طیور»و « ذارییات»ن دو سیوره ایآیا م -

 ی وجود دارد؟اند، تناسبشریف، در کنار هم قرار گرفته

 هایی بین این دو سوره در دو حیوزه مفیاهیم وچه مشابهت -

 ساختار وجود دارد؟

ی تواند بیه عنیوان میدلشناسی ساختاری میآیا مدل سوره -

ر های قرآن کریم به کاجام  برای بررسی تناسب بین سوره

 گرفته شود؟

دل به معرفی م آغازبا توجه به مطالب فوق، در این مقاله 

ت. سپس ضیمن بررسیی شناسی ساختاری خواهیم پرداخسوره

، « طیور»و « ذارییات»هیای اجمالی مفاهیم و سیاختار سیوره

 های میان آیات ایین دو سیوره را شناسیاییناسبات و مشابهتم

 کرده و مدل معرفی شده را به بوته آزمون خواهیم سپرد. 

 

 شناسی ساختاریمعرفی مدل سوره -2

 طراحیی میدل فهیم»شکوری در رساله دکترای خود با عنیوان 

های قرآن کیریم بیا اسیتفاده از نظرییات ژرار ساختارمند سوره

تدوین »( و مقاله برگرفته از این رساله با عنوان ش1396« )ژنت

شناسی ساختاری با الگوگیری از نظرییات مطیرح در مدل سوره

( با استفاده ش1397)ترکمانی و همکاران، « شناسیحوزه روایت

شناسیان سی توسیط رواییتشناهایی که در علم روایتاز نظریه

مطرحی چون ژرار ژنت، تزوتان تودوروف و روالن بارت مطرح 

هیای قیرآن کیریم شده، به بررسی محتوایی و ساختاری داستان

ها، بیه تیدوین میدلی پرداخته و سپس با الگوگیری از این نظریه

این مدل، های قرآن اهتمام ورزیده است. مند سورهبرای فهم نظام

« مفاهیم»ی یا الیهسوره را به دو حیطه  آغاز، کلّیدر یک نگاه 

، مضامینی است که «مفاهیم»کند. مراد از تقسیم می« ساختار»و 

چیینش اسیتفاده و فیار  از نحیوه سوره در سوره مطرح شده و 

باشید. درصدد انتقال آن مضامین مییش، کلمات، عبارات و آیات

نش کلمیات، نیز به بررسی نحوه گیزینش و چیی« ساختار»الیه 

بخشیی عبارات و آیات برای انتقال آن مضامین و شیوه انسیجام

 پردازد. و محتوایی به سوره می کلّیش

، «محیور»، «سیاق»های در الیه مفاهیم، مضامین سوره به دسته

 یکلّیاند. سیاق، مضیمون تقسیم شده« وابسته»و « هسته»، «بن»

زل ی، بیا هیم نیایک دسته از آیات است که احتماال  از نظر نزول

 کلّییم اند و از نظر مضمونی نیز، در راستای انتقال یک مفهوشده

ق تیر از سییامحور، مضیمونی جزئییاند. در کنار هم قرار گرفته

گییری مفهیوم سییاق است که در کنار محورهای دیگر، به شکل

نشیینی در ، مضمون یک آیه است که بیا هیم«بن»کند. کمک می

ته، دهند. میراد از هسیمحور را شکل می کنار سایر آیات، مفهوم

 اصلی در آییه مضمون محوری یک آیه است که به عنوان گزاره

، «هسیته»نیز مفهومی است که در کنار « وابسته»شود. مطرح می

ی اگزاره اصلی را تکمیل کیرده و حاشییهدر آیه آمده و مضمون 

 .(234 :ش1396شکوری، )شود فرعی بر آن محسوب می

شیود. در ایین مطیرح میی« زمان»مفهوم  آغازاختار، در الیه س

برای هر آیات هر سوره در نظیر گرفتیه « زمان»مدل، سه گونه 

زمیان »شده است: زمان شرن، زمان نزول و زمان قرائت. مراد از 

کننید. ، زمانی است که آیات درباره آن زمان صیحبت میی«شرن

زمان حضرت نوح است که  ،مثال  در سوره نوح، زمان شرن سوره

« زمان نزول»پردازند. آیات سوره به توصیف وقای  آن زمان می
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مشخصات، جزئیات زمان نزول آن آیات و احیانا  اسیباب نیازل 

نیز آن اسیت « زمان قرائت»کند. مراد از شدن آنها را بررسی می

که اوال  مضامین این سوره با مقتضیات چه زمانی سازگارتر بوده 

در هنگیام شیود. ثانییا  دن آن در چه زمانی سفارش مییو خوان

خواندن، فهم و تفسیر این سوره، باید از نظر زمانی به چه نکاتی 

 توجه نمود. 

د، گییرکه مورد بررسی قرار میی« ساختار»دومین مؤلفه در الیه 

ک ییآن است که اوال  هر « تداوم»است. مراد از « تداوم»مبحث 

چیه حجمیی از سیوره را بیه خیود از مضامین محوری سیوره، 

ونیه اند، ثانیا  چینش این مفاهیم در کنیار هیم چگاختصاص داده

رد؟ است و ثالثا  چه منطقی پشت سر این چینش و توالی قرار دا

می ای ی انضمامنطق توالی به سه حالت تقسیم شده است: زنجیره

 بیهها رهای، آن است که گزاتنیدگی. مراد از توالی زنجیرهی درهم

قی صورت زنجیروار به هم متصل بوده و گزاره بعدی، نتیجه منط

زاره مراد از توالی انضمامی آن است که چند گیگزاره قبلی است. 

د. دهندر کنار هم به منضم شده و یک گزاره بزرگتر را شکل می

تنیدگی نیز آن اسیت کیه منطیق خاصیی در مراد از توالی درهم

ییده هیا در یکیدیگر تنبلکیه گیزارهها وجود ندارد، توالی گزاره

ست دآیات  کلّیتوان به مفهوم اند و پس از تفکیک آنها، میشده

 یافت. 

« بسامد مضامین»پس از بررسی تداوم مضامین سوره، به بررسی 

ه هر مراد از بسامد آن است کشود. در ساختار سوره پرداخته می

لفیه مفهوم و مضمون، چند بار در سوره مطیرح شیده اسیت. مؤ

بیه « کلّیبسامد شی»و « بسامد محتوایی»در دو حیطه « بسامد»

« کلّیبسیامد شی»پردازد. در بررسی گفته میبررسی هدف پیش

مکرر توجیه « ساختارهای زبانی»و سپس به « کلمات»به  آغاز

 شود. می

ای که در بررسی ساختار سوره میورد توجیه قیرار آخرین مؤلفه

آیات در سوره است. این مدل « مخاطبینها و گوینده»گیرد، می

شناسیانه، سیه نیوع گوینیده و های روایتبا الگوگیری از نظریه

مخاطب را از هم تفکیک کرده و به شناسایی و توصیف هر یک 

پردازد: گوینده و مخاطب واقعی ی گوینده و مخاطیب از آنها می

 گوینده واقعی در قرآن کیریممستتر ی گوینده و مخاطب روایت. 

خداوند متعال است. گوینده مستتر، برداشتی است که خواننده بیا 

خواندن مطلب از گوینده آن دارد. در قرآن کریم، مراد از گوینده 

خواننده با خوانیدن سیوره از خداونید مستتر، برداشتی است که 

برای شناسایی گوینده مستتر، توصیفاتی متعال و صفات او دارد. 

میراد از شیود. ره آمده، بررسیی مییکه از خداوند متعال در سو

ای است که در آیات، نقیل قیولی از او گوینده روایت، آن گوینده

مخاطب واقعی سوره، کسی اسیت کیه در آن لحظیه، آمده است. 

مشبول به تالوت یا فهم آیات الهی است. مخاطب مستتر سیوره، 

کسانی هستند که این آیات در میان آنها و به تناسیب  احیواالت 

نازل شده است. مخاطب روایت نیز کسیانی هسیتند کیه در  آنها

 اند. آیات، به صراحت مورد خطاب قرار گرفته

م های قرآن کیریاین مدل برای شناسایی مفاهیم و ساختار سوره

 به صورت منفرد طراحی و توسعه یافته است. از آنجیا کیه ایین

ظی و فلتواند نقشه نسبتا  دقیقی از مفاهیم و ساختارهای مدل می

یم محتوایی سوره ترسیم نماید، در این تحقیق، ما در صدد هسیت

که از این مدل برای بررسی وجوه تناسیب بیین دو سیوره بهیره 

 گیریم.  

 

 الیه مفاهیم -3

 بررسی مفاهیم سوره ذاریات 3-1

: 2ش، 1363)قمیی، ای مکی اسیت سوره مبارکه ذاریات، سوره

شیده و از ایین نظیر، که تمامی آن پیش از هجرت نیازل ( 328

ر مکی به تبیین مفیاهیم اساسیی و مبنیایی دیین مانند دیگر سوَ

ای بر مبحیث معیاد و پردازد. در این سوره، تمرکز ویژهاسالم می

صیورت گرفتیه  آفیرینشهمچنین تحقق جزای اعمال در نظیام 

. در اوائل سوره بر حقانیت (364: 18، ق1390)طباطبایی،  است

شود و در بخش میانی سوره، بیه تبییین میخروی ترکید جزای اُ
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ای پیشیهوقوع جزای دنیوی در میان اقوام جفاکار و گنیاهکیفیت 

در اواخیر پیردازد. میی ،اندان توجه نکردهپیامبرکه به انذارهای 

، بیه تهدیید منکیران )ص(پیامبرسوره نیز ضمن دلگرمی دادن به 

اخیروی معاد و نبیوت پرداختیه و آنهیا را از عیذاب دنییوی و 

بندی مفاهیم سوره ذاریات شیامل تقسیم 1در جدول ترساند. می

 ها، محورها و... به تفصیل آمده است.سیاق

 مفاهیم سوره ذاریاتبندی دسته :1جدول 

 وابسته هسته بن محور سیاق

  23 – 1آیات:

 وعده به جزامندی

 

 6 - 1آیات: 

ترکید بر وقوع جزا با 

 سوگند

 قسم

  کنندگانبه پخش

  به حامالن سنگینی

  شدگان به آسانیبه جاری

  کنندگان امربه تقسیم

 جواب قسم
 صدق آنچه وعده داده شده

 
 وقوع حتمی جزا

 9 - 7آیات: 

اختالف نظر درباره 

 جزا

  به آسمان مشبک قسم

  اختالف در امر جزا جواب قسم

  منحرف شدن به خاطر این اختالف نتیجه

 14 - 10آیات: 

 تهدید منکران جزا

  شوند خراصانکشته نفرین منکران

 غافل در جهالتی پوشیده توصیف منکران

اتهام منکران: استهزاء وقوع 

 جزا

پرسش استهزاء آمیز از زمان روز 

 جزا
 

 در روز جزا سوختن در آتش جزای منکران

 کردیدکه برای آن عجله می بچشید عذاب را منکراناستهزاء 

 19 - 15آیات: 

حاالت متقین 

 )باورمندان به جزا(

 گرفتن آنچه خدا به آنها داده سارهاها و چشمهاقامت در با  پاداش اخروی

 حاالت دنیوی

  نیکوکاری در دنیا

  خوابی در شبکم

  استبفار در سحرگاهان

 برای گدایان و محرومان اموالانفاق از 

 23 - 20آیات: 

ت در دعوت به دقّ

 های جزامندینشانه

 هانشانه
 دارانبرای یقین در زمین

  در خودتان

  بینید؟آیا نمی سرزنش

 روزی در آسمان است دهنده استوعده از جانب روزی دهندهوعده دادن روزی

 ترکید بر حقانیت جزا

  پروردگار آسمان و زمینقسم: به 

 جواب قسم: وعده جزا حق است
گفتن شما همانطور که سخن

 حقیقی است

  46 – 24آیات: 

 عذاب اقوام پیشین

 

  37- 24آیات: 

عذاب نشانه بودن 

  قوم لوط

تشویق برای شنیدن داستان 

 ابراهیم)ع(مهمانان 
 ابراهیم)ع(نقل داستان مهمانان 

 

 مهمانان بزرگوار
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 وابسته هسته بن محور سیاق

با  ابراهیم)ع(مالقات اول 

 مهمانان

هم  ابراهیم)ع(سالم گفتند و 

 جواب سالم گفت

آنها را  ابراهیم)ع(

 شناختنمی

 برایشان غذا آورد ابراهیم)ع( آوردن پذیرایی
نزد اهلش رفت ی گوساله 

 چاقی آورد

 تعارف کردن غذا
نزدیک آورد و گفت آیا 

 خوریدنمی
 

 ترسیدن از مهمانان و رف 

 ترس
  احساس ترس کرد ی گفتند نترس

 بشارت دادن به فرزند
او را به پسری نوجوان بشارت 

 دادند
 فرزندی دانا

 تعجب از بارداری پیرزنی نازا ابراهیم)ع(تعجب کردن همسر 
فریاد زدن ی خراشیدن 

 صورت 

 او حکیم و داناست پروردگار اینچنین گفته ترکید بر خواست الهی

 شدگانای فرستاده مرموریت شما چیست مرموریت مهمانان پرسش از

 فرستادن سنگ بر سر مسرفان بیان مرموریت
دار نزد از جنس گل ی نام

 خداوند

  مؤمنان را خارج ساختیم بیرون ساختن مؤمنان

  تنها اهل یک خانه مسلم بودند یافتن یک خانه 

 گذاری نشانه
سندگان از ترگذاردیم برای نشانه

 عذاب
 عذاب دردناک

  40 – 38آیات: 

نشانه بودن عذاب 

 فرعون

 ارسال موسی به سوی فرعون
ارسال موسی با دلیل آشکار به 

 سوی فرعون
 

 اتهام سحر و جنون به موسی اعراض فرعون با تمام وجود اعراض فرعون

 انداختن به دریا عذاب فرعون و سپاهیانش
ی گرفتن فرعون و قومش 

 فرعون در خور سرزنش بود

  42 – 41آیات: 

نشانه بودن عذاب 

 قوم عاد

  باران بر عادارسال تندباد بی ارسال عذاب بر عاد

  پودر کردن همه چیز نابود کنندگی عذاب

  45 – 43آیات: 

نشانه بودن عذاب 

 قوم ثمود

 تا زمانی معین گفته شد که بهره گیرید  اعالم مهلت

  از امر پروردگارشان سر باز زدند زدن از امر الهیسر باز 

 نگریستنددر حالی که می صاعقه آنها را گرفت فرستادن عذاب

 قدرت نداشتن برای ایستادن  بی چاره بودن 
قدرت نداشتن برای یاری 

 طلبی

  46: آیه

 عذاب قوم نوح
 قوم نوح را جزا دادیم جزا دادن به قوم نوح

بودند ی قوم قوم گناهکاری 

 نوح پیش از همه بودند
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 وابسته هسته بن محور سیاق

 60 – 47آیات:

دعوت به پیروی از 

 پیامبر)ص(رسالت 

 

 49 - 47آیات: 

 های الهی نشانه

 بنای آسمان 
آسمان را بنا کردیم و وسعت 

 دهیممی
 الهی با قدرت

 ساز خوبی استخدا گهواره زمین را گستردیم گسترده ساختن زمین

 تا متذکر شوید خلق کردیم همه چیز را زوج زوجیت 

 51 - 50آیات: 

 به سوی خدا دعوت

 به سوی خدا فرار کنید فرار به سوی خدا
هشداردهنده  پیامبر)ص(

 آشکار است

 خدای دیگری را با اهلل نپرسید من  شرک
هشداردهنده  پیامبر)ص(

 آشکار است

 55 - 52آیات: 

دلگرمی به 

 پیامبر)ص(

 پیشینان پیامبروجود تهمت به 
ان پیشین را ساحر یا دیوانه پیامبر

 خواندند
 

 همه اقوام طبیانگرند گری اقوامطبیان
زنی اقوام یکدیگر را به تهمت

 سفارش نکردند

 سزاوار سرزنش نیستی از آنها روی بگردان امر به رویگردانی

 تذکر بده امر به تذکر
یادآوری برای مؤمنین مفید 

 است

 60 -56آیات: 

 تهدید کافران

  هدف: عبادت جن و انس آفرینشهدف از 

 خداوند روزی دهنده است
خدا رزاق و دارای قدرت و 

 استوار است

خدا از مخلوقاتش روزی 

 خواهدنمی

فراگیری عذاب برای 

 ستمکاران
 عجله نکنند  بهره عذاب برای ستمکاران هست

 تهدید کافران
تهدید به روزی که وعده داده 

 اندشده
 

 

 بررسی مفاهیم سوره طور 3-2

ی در سوره طور همانند سوره ذاریات با ترکید بر وقوع عذاب اله

رگ این ترکید از طریق سوگند به آیات بزشود. قیامت شروع می

شود که همین امر، موجب ایجاد رعیب و خشییت الهی ایجاد می

به  در ادامه(. 3391: 6ق، 1425گردد )قطب، ها میدر دل انسان

              آفرینشباورمندان به جزامندی نظام توصیف منکران و تهدید 

 

 

 

 

 

را ها های منکران معاد و نبوت، آنضمن رد بهانهپرداخته و سپس 

ر و به صب پیامبر)ص(با دعوت ، تهدید به عذاب کرده و در پایان

: 3ق، 1413)نیک: حجیازی،  دهددلگرمی میایشان به تسبیا، 

بنیدی شیده مفاهیم سوره طور تبیین و دسته 2در جدول . (543

 است. 
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 بندی مفاهیم سوره طوردسته :2جدول 

 وابسته هسته بن محور سیاق

  49 – 1آیات: 

 ترکید بر جزامندی

 

 8 - 1آیات: 

ترکید بر وقوع عذاب 

 الهی

 قسم

  به طور

 در طوماری گسترده به کتاب نوشته شده

  به خانه آباد

  به سقف بلند

  به دریای افروخته

 ای نیستکنندهآن را دف  عذاب حتمی است جواب قسم

 16 - 9آیات: 

 تهدید منکران جزا

 توصیف روز جزا
  پیچیدن آسمان در هم

  هاحرکت کوه

  کنندگانبر تکذیب وای نفرین منکران

  سراییسرگرمی به یاوه توصیف منکران

 شوند به آنکشیده می آتش جهنم جزای منکران

 استهزاء منکران

 کردیدشما تکذیبش می نشان دادن آتش

  آیا سحر است؟

  بینید؟آیا درست نمی

بسوزید که صبر کردن یا نکردن 

 یکی است
 

 توصیف جزا
جزای اعمالی است که مرتکب 

 شدید 
 

 28 - 17آیات: 

جزای متقین 

 )باورمندان به جزا(

 پاداش اخروی

ها و در میان اقامت در با 

 هانعمت
 

 حفظ شدن از آتش جهنم خوشحالی با آنچه خدا داده

 اندجزای آنچه انجام داده خوردن و نوشیدن گوارا

  های چیده شدهتکیه بر تخت

  ازدواج با زنانی زیبا

 بدون کسر از اعمال آنها الحاق فرزندان مؤمن به آنان

 از هر نوعی که بخواهند میوه و گوشت

 نوشیدن شراب
شرابی که نه یاوه دارد نه 

 گناه

 چون مروارید در صدف خدمتکاران زیبا

 صحبت بهشتیان با هم

ناک بودن در میان خانواده در بیم

 دنیا
 

 منت خدا بر سر آنها حفظ از عذاب مرگبار

 خدا مهربان و نیکوکار است خواندن خدا در دنیا 



 68/ ساختاری شناسیسوره الگوی بر اساس و طور ذاریات هایسوره تناسب وجوه: مجتبی شکوری وهمکار 

 
 

 

 وابسته هسته بن محور سیاق

 43 - 29آیات: 

 های منکرانرد بهانه

 تو کاهن و مجنون نیستی پیامبر)ص(کاهن و مجنون بودن 
تذکر بده ی با لطف 

 پروردگارت 

 گویند تو شاعریمی پیامبر)ص(شاعر بودن 
کشند ی انتظار مرگت را می

 ای استانتظار بیهوده

 حکم عقل منکران
گویند پندارشان بدین حکم می

 کندمی
 بلکه آنها سرکش هستند

 بلکه آنها ایمان ندارند بافیگویند از خود میمی پیامبر)ص(بافی درو 

 گوینداگر راست می مثل این سخن بیاورند تحدی به آوردن قرآن

 خاص منکران آفرینش
آیا خود خالقند یا مخلوق خدای 

 دیگری هستند؟
 

 بلکه یقین ندارند آیا خالق آسمانها و زمین هستند خالق بودن منکران

  های الهی نزد آنهاست؟آیا گنجینه لهیهای ادارا بودن گنجینه

  آیا آنها سیطره دارند؟ سیطره بر دنیا

 باید دلیل روشن بیاورند آیا نردبانی به آسمان دارند؟ داشتن نردبان به آسمان

  آیا خود پسر دارند و خدا دختر؟ دختر دار بودن خدا

 ای؟آیا تو اجری خواسته پیامبر)ص(اجر خواستن 
که پرداختش بر آنها 

 سنگینی کرده

 که بنویسند آیا غیب نزد آنهاست؟ دسترسی به غیب

 دارند؟ای آیا نقشه نقشه داشتن
شان بر ضد خودشان نقشه

 است

 آیا خدایی از اهلل دارند؟ داشتن خدایی غیر از  اهلل
خداوند از این شرک منزه 

 است

 47 - 44آیات: 

 تهدید به عذاب

نادیده انگاشتن عذاب توسط 

 منکران

ای از آسمان سقوط کند، اگر قطعه

 گویند ابری متراکم است
 

 ترساندن از روز عذاب
رهایشان کن تا روز عذاب را 

 ببینند

روزی که در آن هالک 

 شوندمی

 بیچاره بودن 
ای دارند نه در آن روز، نه چاره

 یاوری
 

 بودن عذابی غیر از عذاب آخرت
ستمگران عذابی غیر از آن هم 

 دارند
 دانندولی اکثرشان نمی

 49 - 48آیات: 

 پیامبر)ص(دلگرمی به 

 تحت نظر خدا هستی الهی صبر کنبر حکم  دعوت به صبر

 با حمد پروردگارت تسبیا گوی دعوت به تسبیا خداوند
ای ی در هنگامی که ایستاده

 شب ی در سحرگاهان

 



 1400 بهاروتابستان، دوم، شماره نهمسال            پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی  /69

 
 

 
 

 

 تناسب مفاهیم دو سوره 3-3

ر دیوطی در ذکر تناسب میان این دو سوره، به ییادکرد متقیین س

هر  های پایانیپرداختن به کافران در بخش اوایل هر دو سوره و

طبرسیی . (119: ق1406کرده اسیت )سییوطی،  اشارهدو سوره 

 تناسب بین این دو سوره را اختتیام سیوره ذارییات بیا وعیید و

: 9، 1372دانید )شروع سوره طور با توصیف وقیوع وعیید میی

همسیان بیا دییدگاه (. بقاعی نیز وجه تناسب دو سیوره را 245

زحیلیی نییز تناسیب  (.291: 7، ق1427کند )میطبرسی مطرح 

ه، ه را تشابه موضوع، تشابه آغیاز و پاییان دو سیوربین دو سور

م اکیر پییامبرو تشابه دستور الهی بیه  تشابه سوگندهای آغازین

 (. 53: 27، ق1411کند ))ص( در اواخر هر دو سوره معرفی می

بسیار فراتیر ذاریات و طور ره دو سو اما تناسب مفاهیم

روع شاز این حد است. هر دو سوره با ترکید بر وقوع وعده الهی 

دن رسییشود. در هر دو سوره از سوگند برای ترکید بر اینکیه می

اسیت،  آفیرینشبه جزای اعمال یکیی از اصیول اساسیی نظیام 

ت، اما وقوع قیامت اسشود. در سوره ذاریات ترکید بر استفاده می

 کند. سوره طور بر حقانیت وقوع عذاب پافشاری میدر 

، بیه تهدیید در هر دو سوره، پس از ترکیدهای آغیازین

ر محیو آغازینپردازد. جالب آن است که فراز منکران قیامت می

شود. تهدید منکران، در هر دو سوره با اشاره به آسمان شروع می

سیوره شیود و در در سوره ذاریات به آسمان سوگند خورده می

نفیرین بیر شیود. طور، حالت آسمان در روز قیامت توصیف می

منکران، توصیف آنها، تشیریا کیفییت عیذاب آنهیا و همچنیین 

ی جدّ استهزای آنها بابت آنکه در زندگی دنیا، قیامت و عذاب را

ر گرفتند، مضامینی هستند که در هر دو سیوره در ایین محیونمی

 اند. ذکر شده

یامیت، هیر دو سیوره بیه بییان پس از تهدید منکیران ق

در سیوره انید. حاالت متقین و باورمنیدان بیه قیامیت پرداختیه

ذاریات پس از اشاره به پاداش متقین در آخرت، حاالت آنها در 

شود. اما در سوره طور، توصیف پاداش متقیین بیه دنیا تبیین می

 یابد. تفصیل ادامه می

ر پیمایید. دفراز بعدی در دو سوره، مسیر متفاوتی را می

سوره ذاریات، کیفیت عذاب دنییوی اقیوام گناهکیار بیه عنیوان 

ضیمن  شود. اما در سوره طیور،ها تبیین میانسانای برای نشانه

هییای منکییران در عییدم قبییول قییول رد دالیییل فرضییی و بهانییه

نهیا های مختلفی که در آسمان و زمین بیرای آ، نشانهپیامبر)ص(

امل شی هر دو سوره، پایانازهای گردد. فروجود دارد، تشریا می

ن به خروی و دلگرمی دادتهدید کافران به وقوع عذاب دنیوی و اُ

 شود. می پیامبر)ص(

سوره  دواین توان گفت که در الیه مفاهیم، ، میکلّیدر یک نگاه 

یین عالوه بر آنکه به مضامین یکسانی اشاره دارند، در چیینش ا

 کنند. میت مضامین نیز از روال یکسانی تبعیّ

 

 ساختار  الیه -4

 ،شناسیی سیاختاریهمانطور که پیشتر گفتیه شید، میدل سیوره

های قیرآن کیریم الگویی چهاربخشی برای بررسی ساختار سوره

از  کند. از آنجا که بررسی جداگانه ساختار هیر ییکپیشنهاد می

ل ها، موجب تطویها و سپس بررسی تناسب بین این مؤلفهسوره

بیه  کلّییای ضیمن اشیارهگردد، در این بخیش می حاضرمقاله 

 وهیا صرفا  به بیان مناسیبتسوره، دو های ساختاری هر ویژگی

  شود.گانه پرداخته میهای چهارها ذیل هر یک از بخششباهت

 

 زمان 4-1

 زمان شأن 4-1-1

پیردازیم. به بررسی زمان شرن در سوره مبارکه ذاریات می آغاز

در زمان حال روایی که همان زمان از این سوره،  12 تا 1آیات 

مراد از زمان حال روایی، زمانی است کیه گذرد. نزول است، می

نامگیذاری آن  دلییل. ه اسیتدشینازل  پیامبر)ص(این آیات بر 

ن اسیت کیه مخاطیب قیرآن، در ای« زمان حال روایی» زمان به
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روایت، هنگام خواندن آیات، گویی با روایتی مواجه است که آن 

گوییم ای دارد. لذا وقتی میبرای خود زمان گذشته، حال و آینده

نیزول رغم آنکه زمان زمان حال روایی، منظور آن است که علی

 کنییم، زمیان زندگی می هجری دهمقرآن برای ما که در قرن پانز

حال  ، اما در زمان نزول این آیات، زمان شودمحسوب میگذشته 

پلی است که از نظر زمانی، زمان حیال  13آیه حاکم بوده است. 

در  16 تیا 14کند. آییات را به زمان قیامت و آخرت متصل می

گیردیم. تیا دوباره به دنیا باز می 16گذرد. اما در آیه آخرت می

فرازمانی بوده و زمان خاصی مدنظر نیست و مفاد آیات،  23آیه 

مان حضرت پلی است به ز 24گیرد. آیه ها را در بر میهمه زمان

و  ابیراهیم)ع(درباره زمان حضیرت  37 تا 25)ع(. آیات ابراهیم

بیه زمیان  40 تا   38د. آییات گوییمی سیخنعذاب قوم لیوط 

زمان قیوم عیاد،  42و  41حضرت موسی اختصاص دارد. آیات 

زمان حضرت نیوح را  46زمان قوم ثمود و آیه  45 تا  43آیات 

از نظر زمیانی، گرییزی بیه زمیان  49 ت  47آیات نظر دارد.  مدّ

به زمان نزول قیرآن  55 تا  50آیات زده است.  آفرینشی آغاز

به  60و  59 فرازمانی است و آیات 58 تا 56اشاره دارد. آیات 

هیای جابجیایی 1در شیکل کنید. زمان رسیدن عذاب اشاره می

 نشان داده شده است. ذاریات زمان شرن سوره 

حال روایی که همان زمان نیزول سوره طور نیز با زمان 

مت به روز قیازمان شرن آیات  9اما از آیه شود. است شروع می

ر دبه بییان حیاالت کیافران و متقیین  28ده و تا آیه پیوند خور

شیت از قول متقینی که در به 28پردازد. در آیه سرای آخرت می

 ان شیرندنیا شده و به فراخور این اشاره، زمای به اشارههستند، 

تا  29 از آیهگردد. آیات به سرای دنیا و زمان حال روایی باز می

ه کیحاکم است. البته باید توجه داشت  رواییزمان حال  43آیه 

 گریز زده شده اسیت. آفرینش آغازبه زمان  36و  35در آیات 

رد به زمان رسیدن عذاب برای منکران اشیاره دا 47 ت  44آیات 

کیه آییات  49و  48است. آییات که زمانی نامشخص در آینده 

 پاییانی سوره هستند، در زمان حال رواییی، سیوره را بیه پایان

 بیهطور تبییراتی که در زمان شرن سوره  2در شکل رسانند. می

 شود.مشاهده می ،وجود آمده
 

 

 
 زمان شأن سوره ذاریات :1شکل 
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 زمان شأن سوره طور :2شکل 

همانطور که در اشکال فوق قابل مشاهده اسیت، بیه جیز آییات 

، مقاط  میانی دو سوره که تناسبی از نظر زمانی ندارند، در مابقی

کننید. فرازهیای هر دو سوره از یک ساختار زمانی پییروی میی

در فرازهیای هر دو سوره از نظر زمانی مشیابه اسیت و  ینآغاز

 ند. اهای زمانی نیز به صورت یکسانی رخ دادهی، حتی پرشپایان

 

 زمان نزول 4-1-2

سبب نزول خاصی برای هیچ ییک در کتب معتبر اسباب النزول، 

فیاد گزارش نشده است. اما با توجیه بیه م سورهدو از آیات این 

هیا های معتبری که درباره ترتییب نیزول سیورهو گزارشآیات 

سوره در مکه و در هر دو رسید که  توان به این نتیجهمیرسیده، 

، از سیویی ایشیان را پییامبر)ص(زمانی نازل شده کیه منکیران 

 «تانکار قیام»نامیده و از سوی دیگر، به  «مجنون»یا  «ساحر»

و  ییامبر)ص(پت وبیران ندر هر دو سوره، منکیلذا  پرداختند.می

 د. نشومیخروی یا اُ به عذاب دنیویوقوع معاد، به سختی تهدید 

کمی که  فاصلهبا توجه به توضیحات فوق و با عنایت به 

ت کیه فضیای تیوان گفیاین دو سوره در ترتیب نزول دارند، می

 است.  نزول هر دو سوره، یکسان

 زمان قرائت 4-1-3

 سیورهدو ایین  توان گفت قرائتبا توجه به مفاد آیات می       

چرا که در هیر  قیامت مهیا سازد؛سخی برای منکرین تواند پامی

هایی که برای وقوع قیامت وجود دارد اشیاره دو سوره، به نشانه

آیات الهی در آفاق و انفس در هر دو سوره، همچنین شده است. 

گفیت کیه فضیای  کلّیتوان به صورت لذا می. است شده گوشزد

قرائت هیر دو سیوره بیه هیم شیبیه اسیت و قرائیت سیوره در 

های الهی و مسئله معاد مورد تکیذیب واقی  نشانه هایی کهزمان

 است.  ترشوند، مناسبمی

 

 هاتداوم گزاره 4-2

از  به هیر ییکپردازد که به این مسئله می هاگزاره مبحث تداوم

های سوره، چه مقدار فضیا اختصیاص داده شیده و نحیوه گزاره

 ها به چه صورتی است.چینش این گزاره

 

 هاگزارهنحوه چینش  4-2-1

ر های محوری دو سوره به صورت متناظر ددر جدول زیر، گزاره

کنار هم به نمایش گذاشته شیده اسیت. همیانطور کیه مشیاهده 

 هتباشیها در دو سوره بسیار به هیم گزاره کلّیشود، چینش می

ت، . در سوره ذارییاشونددارد. هر دو سوره با سوگند شروع می

  صورت پی در پی آمده است:چهار سوگند در چهار آیه به 

ا      َ  و ا» ًا فَاجلذذذذذذذذذذذذذا       ﴾٢﴿ فَاحلذذذذذذذذذذذذذا      و  ذذذذذذذذذذذذذ  ا ﴾١﴿ َوالذذذذذذذذذذذذذ
 «. ﴾٤﴿ فَاملَُقس اما   َأ   ا ﴾٣﴿ ُيس  ا
در سوره طور نیز پنج سیوگند در شیش آییه بیه صیورت       

 متوالی ذکر شده است: 
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« ﴿   ِ َِ  ﴿١َوالطاذذ ِ ٢﴾ وَك تذذذاَم َ سذذذط ﴾ َوالَبيذذذ   ٣َ  ﴿﴾ يف َ قَا َ نشذذذ
﴿   ِ ِع  ﴿٤املَعم ِ   ﴿﴾ َوالَبح   املَ ٥﴾ َوالسَّقف  املَ ف   «.﴾٦سج
همچنین جیواب قسیم در هیر دو سیوره، وقیوع قیامیت         

ََذنوَ  َلدذا  ق  »  باشد:می ذا وِ ِا  ذ    ﴾٥﴿ إ َّنَّ ََ َل ي در « ﴾٦﴿ َوإ  َّ الذنا

ًََاَم  َب اَك » سوره ذاریات و  ِا     ﴿إ  َّ  ﴾ ٨﴾  ا َلُه   َ  اف َ  ﴿٧َل
 در سوره طور.  «

ره ها، در هر دو سوره به این مطلب اشاپس از این گزاره

اور بیرا وقوع قیامت و عذاب بدکاران ها شده که برخی از انسان

ر سیوره انید. ددر آیاتی مشابه، اینگونه افراد نفرین شیدهندارند. 

شان، یمعرفی شده و ویژگ« انپردازدرو »ذاریات، آنها با عنوان 

: دانسته شیده اسیت ،بی تفاوتی نسبت به جهلی که در آن هستند

«﴿  َِ ٍَمذذذَ َ   ذذذا١٠ ُت ذذذَا اَّ ااَذذذ ََ ُ ذذذم يف  َِ  ﴿﴾ الَّذذذًي در  «.﴾١١ 

ده شیمعرفی « انگاراندرو »با برچسب  افرادسوره طور نیز این 

ه شید احث بیهوده و لبو عنیوانو صفت بارز آنها، سرگرمی به مب

بَ  ﴿ » اسیت: ً ا ًَ ل كُمَ ذ ِ ذذ  َِ يذا  َي َِ َِ  ﴾ الَّذًي١١فَذ ذَِ  يَكَعبذذ ََ ََ ُ ذم يف 
م يَذََِ ُ ذ »سپس به جزای این افراد اشاره شده اسیت:  .«﴾١٢﴿

﴿  َِ ا١٣َََكى الناا   يُفَتن ًَ ِا ف تَنَتُ م  ذ ي ُكنُتم ب ذه   ﴾  و  ِ وَ الًَّ ك َ  سذَتعج 
ًَّاََِ يَ » و( 14-13)ذاریات:  « َِ  إ ىل ان   َجَهنََّم َ  َا ً  ١٣﴿ يَُن ه  ﴾  ذ

 َ ِ ب ً ا ا ُوَ   . (14 -13)طور:  «النااُ  الَّيت ُكنُتم ِب 

تقواپیشگان بیه عنیوان هر دو سوره، به  در مقط  بعد در

پرداختیه شیده اسیت. در  ،باور دارندرا قیامت و جزا کسانی که 

 َّ املُتَّقَ  يف َجنااَ  إ  »خروی آنها با عبارت سوره ذاریات، منزلگاه اُ
 َ ِ َُيذ إ  َّ املُتَّقذَ  يف »و در سوره طور با عبیارت  (15ذاریات: ) «َو

همچنین به این نکته . استتوصیف شده  (17طور: ) «َجنااَ  َونَعيمَ 

ها، همه از جانب پروردگار به آنها اعطیا اشاره شده که این نعمت

ُذم  »شده است:  ََ  ذا آهُ ذم َ ِبم ًي  َ ذا  »و  (16ذاریات: ) «آ فذاك هَ  م 
ُم  در سوره ذاریات، پس از این آیات، بیه  .(18طور: ) «آهُ م َ ِبم

. امیا در سیوره ر دنیا اشاره شده اسیتبرخی از حاالت متقین د

در ایین گیردد. خروی آنها به تفصییل بییان میهای اُطور، نعمت

گیرند. در سوره دو مسیر متفاوت را در پیش می ،مقط ، دو سوره

ای که دربیاره داسیتان مهمانیان حضیرت با مقدمه آغازذاریات، 

شود، عذاب اقوام مختلفی چیون قیوم لیوط، )ع( بیان می ابراهیم

گیردد. از سپاهیان فرعون، قوم عاد، ثمود و نیوح توصییف میی

 پییامبرهای مختلفی که منکیران سوی دیگر، در سوره طور بهانه

کردند، به تفصیل بییان و رد ایشان ذکر میاکرم)ص( در مقابله با 

ها گاه تهمت کاهن، مجنون یا شاعر بیودن بیه این بهانهشود. می

ای دیگری اسیت کیه هاست و گاه بهانهبوده  پیامبر)ص(شخص 

-تصور مییدر ذهن خود  -احیانا –معاد  آنها برای انکار نبوت و

هیایی کیه بیه در مقط  بعد، در سیوره ذارییات بیه تهمتند. کرد

شود، چون ساحر یا مجنون بودن اشاره شیده زده می پیامبر)ص(

شیود کیه ضیمن رویگردانیی از دستور داده می پیامبر)ص(و به 

د. در سیوره طیور امیا شیو منکران، تنها به تیذکر دادن مشیبول

ادامیه دادن بیه شوند که در صورت تهدید می پیامبر)ص(منکران 

ی خواهند شد. در مقط  بعید، ، دچار عذاب الهخود یروش کنون

در سوره ذاریات به تهدید منکران و در سوره طور بیه دلگرمیی 

 . ه استدپرداخته ش پیامبر)ص(دادن به 

 

 هایافته به گزارهصفضای اختصا 4-2-2

 باشد کیه متوسیطآیه می 60کلمه در  360سوره ذاریات دارای 

 312کلمه است. سیوره طیور دارای  6تعداد کلمات در هر آیه، 

 6.36آیه است که متوسط تعداد کلمات در هر آییه  49کلمه در 

 نایکلمه است. این اعداد گویای این مطلب هستند که ضرباهنگ 

هیر دو سیوره بیا دو سوره نیز بسییار بیه هیم نزدییک اسیت. 

 یرباهنگی کند و تعیداد کلمیاتضرباهنگی تند شروع شده و با ض

ار بیرده بررسی تعداد کلمات به کیابند. بیشتر در آیات، پایان می

 های محوری، این واقعییت را روشینشده برای هر یک از گزاره

وره های دو سسازد که تناسب چندانی از این جهت، بین گزارهمی

 شود. مشاهده نمی
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 های محوریفضای اختصاص داده شده به گزاره :3جدول 

 کلمات های محوری سوره طورگزاره  کلمات های محوری سوره ذاریاتگزاره

 14 ترکید بر وقوع جزا با سوگند

 

 20 ترکید بر وقوع عذاب الهی
 11 اختالف نظر درباره جزا

 45 تهدید منکران جزا 23 تهدید منکران جزا

 92 جزای متقین 28 حاالت متقین

 22 های جزامندیدعوت به دقت در نشانه

 105 های منکرانرد بهانه

 92 نشانه بودن عذاب قوم لوط

 21 نشانه بودن عذاب فرعون

 16 نشانه بودن عذاب قوم عاد

 23 نشانه بودن عذاب قوم ثمود

 8 نشانه بودن عذاب قوم نوح

 16 های الهینشانه

 19 دعوت به سوی خدا

 35 تهدید کافران 29 پیامبر)ص(دلگرمی به 

 15 پیامبر)ص(دلگرمی به  39 تهدید کافران

 

 منطق توالی 4-2-3

ای از نیوع زنجییره ،سورههریک از دو های توالی بین اکثر گزاره

ای به هم مرتبط هستند. اما است. یعنی مطالب به صورت زنجیره

آیات با توالی انضیمامی بیه هیم مربیوط در میانه هر دو سوره، 

بیه  46تا  20صورت که در سوره ذاریات، از آیه اند. بدینگشته

هیا و زمیین، داسیتان مهمانیان های مختلف در آسمانبیان نشانه

های قوم لوط، فرعون، عیاد، ثمیود و ، عذابابراهیم)ع(حضرت 

ای را تشیکیل پردازد که همه اینهیا در کنیار هیم، دسیتهنوح می

در سوره طیور های جزامندی. دهند با موضوع محوری نشانهمی

های مختلفی را که به صورت انضمامی، بهانه 43 تا  30آیات نیز 

-از این نظر مییکند. می مطرح و ردّ ،کنندمنکران معاد عنوان می

و  آغیازهیا در بیین گیزارهتوان گفت که در هر دو سوره، توالی 

ای، و در بخش میانی سوره، توالی انضیمامی سوره زنجیره پایان

را  پیشینهر یک از آیات، به آیه  پیوند، نحوه زیرجداول  است. 

 تیوالی آییات کلّیها نیز تصویری از نمای کرده و شکل مشخص

 نمایند. ترسیم می را
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 منطق توالی در آیات سوره ذاریات :4جدول 

 توالی آیه توالی آیه توالی آیه توالی آیه توالی آیه توالی آیه

 ا 51 ا 41 ز 31 ا 21 ا 11  1

 د 52 ا 42 ز 32 ا 22 ا 12 ا 2

 ز 53 ا 43 ز 33 ز 23 ا 13 ا 3

 ز 54 ز 44 ز 34 د 24 ز 14 ا 4

 ا 55 ز 45 ز 35 ز 25 د 15 ز 5

 د 56 ا 46 ز 36 ز 26 ز 16 ا 6

 ز 57 ا 47 ز 37 ز 27 ا 17 د 7

 ز 58 ا 48 ا 38 ز 28 ا 18 ز 8

 د 59 ا 49 ز 39 ز 29 ا 19 ا 9

 ز 60 ز 50 ز 40 ز 30 د 20 د 10

 

 منطق توالی در آیات سوره طور :5جدول 

 توالی آیه توالی آیه توالی آیه توالی آیه توالی آیه

 ا 41 ز 31 ا 21 ا 11  1

 ا 42 ا 32 ا 22 ا 12 ا 2

 ا 43 ا 33 ا 23 ا 13 ا 3

 د 44 ا 34 ا 24 ا 14 ا 4
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 سوره ذاریاتها در منطق توالی گزاره :3 شکل

 
 منطق توالی در آیات سوره طور :4 شکل

 

 دوکه منطق توالی آیات در  دفوق روشن ساز هایشکلترمل در 

چیرا کیه  کلّی به هم شبیه است؛ ذاریات و طور به صورت سوره

ل دسته بزرگی از آییات را تشیکی ،مقط  میانیدر هر دو سوره، 

تبط ای به هیم میربه وسیله توالی انضمامی یا زنجیرهدهد که می

 هستند.

 هابسامد گزاره 4-3

 بسامد محتوایی 4-3-1

اد و وقیوع قیامیت در نگاه کالن، در هر دو سوره به مبحیث معی

لذا از نظر محتوایی، شیباهت فراوانیی مییان  پرداخته شده است؛

مفهیوم عیذاب، مفهیوم شیود. مشاهده میی سورهمفهوم کالن دو 

اشیاره  تکرار شده است. بسیاردیگری است که در هر دو سوره 

زدنید و اکرم)ص( مییپییامبرهیایی کیه مشیرکان بیه به تهمیت

دهید، از دیگیر ها مییهایی که خداوند متعال به این تهمتپاسخ

توصییف . مفاهیمی است کیه هیر دو سیوره بیدان پرداختیه انید

هیای جهنمیی و همچنیین توصییف های بهشیتی و عیذابنعمت

حاالت مؤمنان و کافران در دنیا، مفاهیم دیگیری اسیت کیه بیه 

همچنیین صورت مشترک در هر دو سوره بییان گردییده اسیت. 

)ع( در سیوره ابیراهیمتناظر مفهوم اعطیای فرزنید بیه حضیرت 

ذاریات با آیات الحاق ذریه بهشتیان به آنها در سوره طور نیز از 

مشاهده  هابی است که در فرازهای میانی سورهمفاهیم مشابه جال

 شود. می

 کلّیبسامد ش 4-3-2

 کلمیات و بسیامد  حیوزه بسیامد  دودر  کلّیبسامد ظاهری و ش

شود. بررسی این دو سوره نشیان بررسی می ،ساختارهای زبانی
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های فراوانی بین ها و شباهتتناسب دهد که در این حوزه نیزمی

 این دو سوره وجود دارد. 

 

 تکلما 4-3-2-1

در  ها و محاسبه میزان تکرار آنهیابررسی کلمات در داخل سوره

ز ادرصید  70در هر دو سوره، حدود که سوره، نشان از آن دارد 

ات، اند. در سوره ذارییمکرر به کار برده شده صورتکلمات، به 

 به صورت منفرد در سوره کلمه 102کلمه و در سوره طور  105

ت در توان گفت ضریب انسیجام کلمیالذا از این نظر می اند؛آمده

ل کیاین دو سوره، که حاصل تقسیم تعداد کلمات مکرر بر تعداد 

 واژگان سوره است، ضریب باالیی است و از دیگر سو، نزدیکیی

زمنید ای قابل اعتنا و نیاعجیب این دو ضریب به یکدیگر، مسئله

 تر، با ابزارهای آماری پییشرفته است.  ای منسجمهپژوهش

 

 ساختارهای زبانی 4-3-3-2

 اینییز بیرحتی مطالعه معمولی این دو سوره به صورت متیوالی 

 از نظر سیاختارهای زبیانی و شییوهسازد که خواننده روشن می

وره های فراوانی بین این دو سترکیب کلمات و عبارات، مشابهت

ت ها با سوگندهای متوالی، شیباهشروع سورهوجود دارد. نحوه 

ان های فراودر هر دو سوره، شباهت سوگندها بسیار زیاد جواب

ی از حاک، سورهدو ی پایاندر فرازهای میانی و همچنین فرازهای 

لب یکی از نکات جااست.  با یکدیگر تناسب باالی این دو سوره

 ب ُسذكطا َ »در بررسی ساختارهای زبانی دو سوره، وجود عبیارت 
ره در جدول شیماهر دو سوره است. در   38در پایان آیه  «ُ بذ 

ها در عرصه سیاختارهای زبیانی و شییوه ها و شباهتتناسب 6

 داده شده است.  ترکیب کلمات و عبارات با یکدیگر، نشان
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ُيسًرا  ﴾ فَاجلارايتِ ٢﴿﴾ فَاحلاِمالِت ِوقًرا ١َوالّذارايِت َذرًوا ﴿
ماِت أَمًرا ﴿٣﴿ َقسِّ

ُ
ا توَعدو ٤﴾ فَامل ﴾ ٥َن َلصاِدٌق ﴿﴾ ِإَّنم

 ﴾٦َوِإنم الّديَن َلواِقٌع﴿

 

﴾ ٣نشوٍر ﴿﴾ يف َرقٍّ مَ ٢َمسطوٍر ﴿﴾ وَِكتاٍب ١َوالّطوِر ﴿
عموِر ﴿

َ
رفوِع ٤َوالَبيِت امل

َ
قِف امل سجوِر ﴾ َوالَبحِر ا٥﴿﴾ َوالسم

َ
مل

 ﴾٨ِمن داِفٍع ﴿ ﴾ ما َلهُ ٧﴾ ِإنم َعذاَب رَبَِّك َلواِقٌع ﴿٦﴿

 

 

1- 8 

بيَ  قُِتَل اخلَّراصونَ  10  11 فَ َويٌل َيوَمِئٍذ لِلُمَكذِّ

 12 المذيَن ُهم يف َخوٍض يَلَعبونَ  َغمَرٍة ساهونَ المذيَن ُهم يف  11

 13 يَوَم يَُدّعوَن ِإىل انِر َجَهنمَم َدعًّا يَوَم ُهم َعَلى الّناِر يُفَتنونَ  13

بونَ  نَ ِجلو َتعذوقوا ِفتَنَتُكم ه َذا المذي ُكنُتم ِبِه َتس 14  14 ه ِذِه النّاُر الميت ُكنُتم ِِبا ُتَكذِّ

تمقَي يف َجّناٍت َوُعيونٍ ِإنم  15
ُ

تمقَي يف َجّناٍت َونَعيمٍ   امل
ُ

 17 ِإنم امل

ُم 16 ُم آِخذيَن ما آاتُهم َرِبه  18 فاِكهَي ِبا آاتُهم َرِبه

ُم كانوا قَبَل ذِلَك ُُمِسنيَ  16  28 ،26 َندعوهُ  ن َقبلُ مِ  ِإاّن ُكّنا -ِإاّن ُكّنا قَبُل يف َأهِلنا ُمشِفقَي  ِإَّنم

 

52 
ا ساِحٌر أَو ّل قالو  إِ سولٍ َكذِلَك ما أََتى المذيَن ِمن قَبِلِهم ِمن رَ 

 ََمنونٌ 
ر َفما أَنَت بِِنعَمِت رَبَِّك ِبكاِهٍن َوّل ََمنونٍ  أَم  ﴾٢٩﴿ َفذَكِّ
نونِ 

َ
  يَقولوَن شاِعٌر َنََتَبمُص ِبِه رَيَب امل

 

29- 30 

  ِإذ َأرَسلناُه ِإىل ِفرَعونَ  َويف موسى 38
 ِبُسلطاٍن ُمبيٍ 

 ُهمِمعُ ستَ عوَن فيِه َفلَيأِت مُ أَم ََلُم ُسلمٌم َيسَتمِ 
 ِبُسلطاٍن ُمبيٍ 

38 

 45 قونَ صعَ يُ َفَذرُهم َحّّت ُيالقوا يَوَمُهُم المذي فيِه   فَ َتَولم َعنُهم َفما أَنَت ِبَلومٍ  54

 47  نَ ُهم ّل يَعَلمو  َأكَثرَ ِكنم ل وَ َوِإنم لِلمذيَن ظََلموا َعذاًًب دوَن ذِلَك   ال َيسَتعِجلونِ ِِبِم فَ صحا أَ فَِإنم لِلمذيَن ظََلموا َذنوًًب ِمثَل َذنوبِ  59

http://tanzil.net/#52:29
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 و مخاطبین هاگوینده 4-4

د هیای قیرآن کیریم خداونیگوینده واقعی در تمامی سوره       

و  نازل کرده )ص(شپیامبرمتعال است. اوست که این کتاب را بر 

و  )ص(پیامبراز طریق این کلمات نورانی، به مکالمه و مفاهمه با 

رداشیتی بپردازد. اما گوینده مستتر، میتا قیامت  هاتمامی انسان

است که مخاطب با خواندن سوره از گوینیده واقعیی بیه دسیت 

ق، حکیم، علییم، رزا»صفات  آورد. در سوره مبارکه ذاریات،می

ه متعال ذکر شیده اسیت. در سیور خداوندبرای « و متین ذوالقوه

. ه اسیتیا قرار گرفتصرمورد ت« و رحیم بَرّ»ت دو صفطور اما 

که برای خداونید ذکیر شیده، تشیابه  لذا از نظر صفات آشکاری

 در صیفات ضیمنی وشود. اما چندانی بین دو سوره مشاهده نمی

شیود. میراد از صیفات های جالبی یافیت مییمتداعی، مشابهت

 ضمنی و متداعی، صفاتی است که به صورت مستقیم بیان نشیده،

هایی که بیه خداونید متعیال در آییات سیوره اما از خالل کنش

ل توان این صفات را برای ذات مقدس الهی قائیمنتسب شده، می

ده شمتعال به عنوان خالقی معرفی شد. در هر دو سوره، خداوند 

ی هکننیدهای نیک در بهشت، عذابکه اعطا کننده نعمت به انسان

رت، گر و بدکار هم در دنیا و هم در سرای آخیهای طبیانانسان

فرسیتادگان خیویش  پشیتیباندهنده مؤمنین از عیذاب و نجات

است. یکی دیگر از صفات غیرمستقیمی که به صورت جالبی در 

 سوره بدان اشاره شده، این است کیه در سیوره ذارییات،هر دو 

یز نکند و در سوره طور ها معرفی میخداوند خود را خالق زوج

دارد کییه او، مییؤمنین را بییه تییزویج حوریییان بهشییتی بیییان مییی

 آورد. درمی

، در اییین دو سییوره هییااز گوینییده ینییوع دیگییرامییا 

از آنها بیان شده هایی هستند که در درون سوره نقل قولی گوینده

است. در سوره ذاریات، عالوه بر ذات اقدس الهی که بیه عنیوان 

ی از فرشیتگان یهیاقیولکند، نقیلراوی، کل سوره را روایت می

 آییات)ع( و مهمانیانش )ابراهیم(، حضرت 14آیهمرمور عذاب )

( ذکیر 51 تیا 50آییات اکرم)ص( )پییامبرو شخص ( 33 تا 25

به عنوان  متعالیز عالوه بر خداوند گردیده است. در سوره طور ن

 تیا 15آییات راوی اصلی، سخنانی از فرشتگان مرمور عیذاب )

عصییر ( و منکییران هییم28 تاا  26آیییات(، مؤمنییان بهشییتی )16

 ( نقل شده است.44، 33، 30آیات) پیامبر)ص(

هیا هیا، مخاطبیانی نییز در سیورهبه فراخور این گوینده

آنها بیان شیده اسیت. در  وجود دارند که این سخنان، خطاب به

های ها یا انسانهمه انسان ،سوره آغازین سوره ذاریات، مخاطب 

هسیتند کیه بیه واسیطه ایشیان، سیخنان  پیامبر)ص(عصر با هم

مخاطب که بیه صیورت  جم ضمیر شنوند. خداوند متعال را می

کُم،  21)إنّکُیم(،  8)توعَدون(،  5 :در آیاتبارز یا مستتر  )أنفُسی 

)أنّکُیم، تَنط قیون( آمیده،  23)ر زقُکُم، توعَدون( و  22(، تُبص رون

و بیا شیروع بییان داسیتان  24دهنده این امر است. از آیه نشان

 سییوی)ع( و مهمانییانش، روی سییخن بییه ابییراهیمحضییرت 

 (؛237 :9، 1372شیود )طبرسیی، اکرم)ص( تبییر داده میپیامبر

هنگیام بییان  رسد که در ادامه بییان داسیتان و دراما به نظر می

عاقبت اقوام جفاپیشه چون قوم ثمود، عاد و قوم نوح، مخاطیب 

 گویید؛یابد و خداوند متعال با همه مردم سخن میآیات تبییر می

در  پییامبر)ص(عصیران مخاطب سیخن، هیم 49چرا که در آیه 

ًَرا و  .  ها در درجه دوم هستنددرجه اول و همه انسان )َلَعكاُکذم وَذ
، مخاطب همچنان مردم هستند، امیا گوینیده 51و  50در آیات 

امیا از شود. ، عباراتی نقل میپیامبر)ص(یابد و از زبان تبییر می

اکرم )ص( بیه پیامبر ، این بار خداوند به عنوان گوینده با 52آیه 

سیوره، تبیییری در  پاییانگویید و تیا عنوان مخاطب سخن می

سیوره  آغیازینآییات از سوی دیگر، شود. خطاب مشاهده نمی

اند چرا کیه از ضیمیر اکرم )ص( بیان شدهپیامبر طور خطاب به 

کَ( اسیتفاده شیده اسیت )طبیری، )رَبّی 7مفرد مخاطب در آییه 

ابین از قول فرشتگان عذاب ) 16 تا  13(. آیات 13: 27، 1412

در  ( و خطاب به جهنمیان بیان شده اسیت.401: 7، 1419کثیر، 

شود. اما روشن نیست سخنی خطاب به بهشتیان دیده می 19آیه 

که گوینده این سخن خداوند متعال است ییا فرشیتگان بهشیتی؟ 
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اکثر مفسران صرفا  به اصل خطاب پرداخته و گوینده را مشخص 

برداشیت دارد که از آن  یدرالمنثور، بیاناند اما سیوطی در نکرده

ک: )نی داندرا خدای متعال می گوینده این سخن، شود که ویمی

بهشتیان با هیم  28 تا  25در آیات  (.118: 6، ق1404سیوطی، 

گویند و مخاطب سخن آنان، سایر بهشتیان هسیتند. از سخن می

های اکرم)ص( درباره بهانه پیامبرخداوند متعال با  38تا  29آیه 

بیه یکبیاره  39گوید. اما در آییات مشرکان و منکران سخن می

به سیوی منکیران  پیامبر)ص(التفات صورت گرفته و خطاب از 

ِ یابد )وی تبییر می َْ َلُه اْلَبَناُ  َو َلُ ُم اْلَبُن . البتیه برخیی چیون (َأ

مقاتل بن سلیمان معتقدند در این آیه، خطاب تبییر نیافته، بلکیه 

را از  پرسشکند که این ی)ص( امر م اکرمپیامبرخداوند متعال به 

 40. از آیه (148: 4 ،ق1423 مشرکان بپرسد )مقاتل بن سلیمان،

 )ص( مورد خطیاب حضیرت باریتعیالی قیرار اکرمپیامبردوباره 

یابد. اطالعیات فیوق سوره ادامه می پایانگرفته و این حالت، تا 

ی سیوره پاییاندهنده آن است که در هر دو سوره، فرازهای نشان

 )ص( نازل شده است.  اکرم پیامبرخطاب به 

هیا، مخیاطبین مسیتتر لفه بعدی در بررسیی خطیابمؤ

مراد از مخاطبین مستتر، کسانی هستند کیه ایین ها هستند. سوره

با حاالت آنهیا نیازل  متناسبها در زمان آنها و برای آنها و آیه

سیازد تدبر و ترمل در آیات سوره ذاریات روشن میشده است. 

که بیه وقیوع روز جیزا  ، در میان کسانی نازل شدهسورهکه این 

بر تحقیق ایین  یو انفس یآفاق های مختلفباور نداشتند و نشانه

مهمانیان حضیرت انگاشتند. بیازگویی داسیتان نادیده می امر را

)ع( و عذاب قوم لوط، ثمود، عیاد، قیوم فرعیون و قیوم  ابراهیم

و دعیوت  ینشآفرهای الهی نوح، دعوت مردم به ترمل در نشانه

هیای دیگیر به اینکه به سوی خداوند فرار کنند، ما را با ویژگیی

ی سوره پایانسازد. آیات مخاطبان زمان نزول این آیات آشنا می

سازند که این مخاطبیان، حاضیر بیه پیذیرش دعیوت روشن می

هایی چون سیاحر ییا مجنیون و با ایراد تهمت نبوده پیامبر)ص(

آلوسیی، ) پرداختنیدهای عذاب میوعدهبودن به ایشان، به انکار 

های مخاطبان سوره ها با ویژگیاین ویژگی . (20: 14، ق1415

طور کامال  تناسب و هماهنگی دارد. چرا که در این سوره نیز بیا 

مخاطبی مواجه هسیتیم کیه از عیذاب الهیی ترسیی نیدارد، بیا 

)ص( را  اکیرم پیامبرهایی چون کاهن، مجنون و شاعر، برچسب

 آفیرینشو حاضر به تفکر دربیاره نحیوه  کندترور شخصیتی می

 نیست.  ها، زمین و خویشتنآسمان

دهد که بین ایین دو سیوره از های فوق نشان میبررسی

ی هیاو تناسیب هیاهمسانیها و مخاطبان آیات نیز، نظر گوینده

 خورد. فراوانی به چشم می

 گیرینتیجه -5

ین بیدر حیوزه تناسیب  حثابمبودن و پردامنه رغم پرسابقهعلی

افته یمدون، روشمند و سازمان دان الگویی، فققرآن رآیات و سوَ

مشیابه، یکیی از همجیوار و های برای بررسی تناسب بین سوره

 رود. پژوهشی در این حوزه مطالعاتی به شمار میخألهای جدّ

شناسیی میدل سیورهاسیتفاده از  سینجیحاضر با هیدف امکیان

قیرآن همجیوار هیای برای بررسی تناسب بین سیورهساختاری 

و  «ذارییات»هیای منظیور سیورهبیدین .ه استانجام شد ،کریم

انید، هصحف شریف به صورت متوالی جای گرفتکه در م «طور»

ین بیاوال   دهند کههای پژوهش نشان مییافته انتخاب شده است.

د فراوانی وجو هایها و تناسبدو سوره ذاریات و طور، شباهت

ییب توان این امر را شیاهدی بیر تیوقیفی بیودن ترتلذا می دارد.

هر دو  ها درثانیا  این تناسب های قرآن کریم در نظر گرفت.سوره

سیتفاده ان است. ثالثا  نمایا سورهاین دو حوزه مفاهیم و ساختار 

 تواند بستری مناسیب بیرایشناسی ساختاری میسوره از الگوی

های همجوار فیراهم سیازد. توجیه بیه تناسب بین سورهبررسی 

ی حثاعنایت بیه مبیو مفاهیم کالن و جزئی اشاره شده در آیات، 

ی بسامد کلمیات و سیاختارهاها، توالی گزارهزمان آیات،  چون

در  گیوالها از امتیازات ایین ها و مخاطبین سورهزبانی و گوینده

  شوند.ها قلمداد میبررسی تناسب بین سوره
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