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  م،یقرآن کر ايی رایانهموضوع يکاومتن
  زانیالم ریتفس يبر مبنا ات،یآ انیم ییکشف ارتباطات معنا براي

  
  msalehi@ustmb.ac.ir   دانشگاه علوم و فنون مازندران اطالعات يفناور یکارشناس ارشد مهندس/ شهروديدحسین صالحی محم

  b_minaei@iust.ac.ir   دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار/ بهروز مینایی
     ashrafi@qabas.netینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش اریاستادی/ ررضا اشرفیام

  8/8/1393: پذیرشـ  2/3/1393: دریافت

    چکيده

 بـا  کـه  اسـت،  میکـر  قـرآن  اتیآ انیم »ییمعنا ارتباطات پردازش« در دیجد يکردیرو م،یکر قرآن یموضوع يکاومتن
 نگـاه  در ییطباطبـا  عالمـه  يریتفسـ  یمبـان  از استفاده با. پردازدیم کاوش نیا به ايي رایانهکاوداده يابزارها از استفاده
بـراي ارزیـابی   ( يریتفسـ  یبخش شامل که میداد لیتشک قرآن اتیآ از یموضوع ةکریپ کی محور،تیغا نگاه و یموضوع

 ،کـره یپ نیا موضوعات .است اي)هاي رایانهموضوعی آیات براي ورود به الگوریتم يی (با کدگذارصیتشخ یبخش و) نتایج
 را یجـامع  ییمعنـا  نظـام  که بـا نظمـی توحیـدي،    است ذیل موضوع هفت شاملالمیزان،  ۀدر مقدم عالمه بیان بر یمبتن
 دنیا، انسان بعد از دنیـا، هـدایت   ، وسایط الهی، افعال الهی، انسان قبل از دنیا، انسان دری: ذات و اسماء الهدندهیم لیتشک

    شرعی). سوي خدا (با والیت توحیدي، اوصاف اخالقی و احکامانسان به
تفسـیري مـرتبط بـا     آیـات  و ،)سوره مدل در( »حجـر« ةسور بر را آن ،یموضوع يکاومتن طرح بودن معنادار اثبات يبرا
بـه  ، که کردیمیی را کشف معنا ارتباطات یي برخکاوداده آزمون ده در و م،ینمود اجرا) مرتبط اتیآ مدل در( حجر 21 ۀیآ

  .است سه آزمون مطرح شده ۀ معنادارجیش مقاله، تنها نتیت گنجایمحدود دلیل

  بندي موضوعی، ارتباطات معنایی، تفسیر المیزان.، قرآن کریم، ردهکاوي، متنکاويداده ها:کلیدواژه
   
Quran Shinakht _______________________________________ Vol.6. No.2, Fall & Winter 2013-14   

۱۱۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

  مقدمه
کـاوي، پـل ارتبـاطی    اي نسبتاً نوظهور است. دادهزمینه 2،کشف دانش در پایگاه داده فرایندیا  1»کاويداده«

 ي الگو، یادگیري ماشـین و محاسـبات  میان علوم آمار، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، شناسایی آمار
هـاي صـحیح،   اي نسبتاً پیچیده براي شناسایی الگوها و مدلیا پروژه فرایندکاوي، رایانشی نرم است. داده

هـا قابـل   ها براي انسـان اي که این الگوها و مدلگونهبهدر حجم وسیعی از داده است؛ قابل استناد و مفید 
دانـش نهفتـه    درواقـع  ؛قابل استفاده نیسـتند  ییتنهاند و بهاهاي در اختیار ما اغلب حجیمداده درك باشند.

اسـایی الگوهـا،   کـاوي بـه مـا امکـان شن    داده فراینددر اینجاست که  ؛هاست که قابل استفاده استدر داده
ها را کشـف و نهایتـاً   داده دردهد تا دانش نهفته ها و ارتباط میان عناصر مختلف در پایگاه داده را میمدل

  ).1390 ی،نیعابد نیحس ،یینایبهروز م( این دانش را به اطالعات تبدیل کنیم
» کــاويمــتن«اصــطالح  از دهــیم،هــاي متنــی انجــام مــیرا بــر روي داده کــاويداده فراینــدوقتــی 

)Textmining(  هــاي متنــیکــاوش داده«هـاي  کــاوي از واژهمــتن ةجــاي واژ. گــاه بـه کنــیماسـتفاده مــی«  
)Text data Mining(  3یا » کشف دانش در متن«و نیز نامِ معروف»KDT« ،کـاوي بـر   ه متنی. تکبریمبهره می

 دانشِ جدید از متن است.  یافتن
  تـوان گفـت  بیان شـد. مـی   [Feldman_95]متن براي نخستین بار در  کاوي یا کشف دانش ازمتن
هاي بازیابی اطالعـات، اسـتخراج اطالعـات و نیـز پـردازش زبـان طبیعـی        کاوي از تکنیککه متن

)Natural language processing (NLP)هـا و متـدهاي   کند و آنها را بـه الگـوریتم  ) استفاده می»KDD« ،
  کنند.و آماري مرتبط می کاوي، یادگیري ماشینداده

اي جدیـد در بازیـابی   متـون اسـالمی، دریچـه   در پـردازش   کـاوي کارگیري مـتن به خصوصدر این 
هاي بـدیع و راهکارهـاي مفیـد پژوهشـی را در ذهـن مخاطبـان       معارف اسالمی بوده و امکان خلق ایده

ر پـی دارد. در  معارف اسالمی دمفاهیم و نظام  . همچنین تحولی اساسی را در نوع ارائۀایجاد خواهد کرد
ی، براي غایت کلـ فردي از نظر وحدت مفهومی هاي منحصربهقرآن کریم خصوصیتمتون اسالمی، متن 
  بندي در مقایسه با سایر متون دارد.و دانه چگالی موضوعی،

هـاي تشـخیص   اجراي الگوریتم امعنایی آیات ب ۀیکی از نکات مهم در این زمینه، لزوم کشف هندس
تنی بر معـارف  ، که به تشکیلِ یک نظام منسجم معنایی مباستموضوعی قرآن  ةکاوي در پیکرالگو و متن

درنهایت بتوان یک مـدل معنـایی منسـجم از    ، تا کندمیانسان از قرآن، کمک شایانی  الهی، و ارتقاي فهم
 بـراي عنـوان شـالودة نظـام فکـري قـرآن      بتواند به که این مدلطوريداد، به دستبهوحی  محتواي کتاب
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   ۱۱۹ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

هـاي نگـرش سیسـتمی بـه علـوم انسـانی، مـورد        سازي مبتنی بر قرآن و تحلیلهاي مبناییِ نظامپژوهش
  استفاده قرار بگیرد.

قـرآن وجـود    کـاوي اي مـتن هاي رایانـه از طرف دیگر، نیاز به یک رویکرد جدید در پروژه ،همچنین
اسـالمی و   شناسـی زبـان  ۀر کارهاي انجـام شـده در ایـن زمینـه، مبتنـی بـر فلسـف       بیشتدارد که برخالف 

د. درك مراد جدي مؤلف از متن قرار دهـ را  کاويو هدف از متن 4،صحیح از معنا بنا شود شناسیهستی
 اصـلی و  معـانیِ هـاي لفظـی در مـتن، بایسـت بـه      و خصیصه استعمال الفاظیعنی فراتر از توجه به نوع 

کـاوي نیـز بـیش از پـیش     توجـه نمـود، و در مـتن    ،کـه مؤلـف از آن الفـاظ اراده کـرده اسـت      اييجد
  5.داد توجه قرار کانونهاي معنایی را خصیصه

ـ معنا و نگاه  ۀپرداختن به ناحی ضرورت  کـاوي هـاي مـتن  ف در شـیوه وابسته دیدن متن به قصد مؤل
هـدف و  ة مناسـب از  ب تقلیل یافتن اسـتفاد سبآید که کمبود آن قرآن کریم امري مسلّم و مهم به نظر می

 س قرآن گشته است.ة متن مقدفاید
ایـن   ، نوعی غفلت از افـق و نگـاه بلنـد   لفظی قرآن ةکاوي بر روي پیکرهاي متنپروژه محدود شدن

موضـوعی و معنـایی قـرآن کـریم، و کشـف نظـام        پیکرةلزوم پرداختن به  ،بنابراین ؛کتاب آسمانی است
  .گشایدمیتري در مقابل ما رسد، که افق علمی وسیعي ضرور به نظر میمعنایی آن، کار

  فرضيات پژوهش
گـذاري کنـیم،   فرض اصلی ما این است که اگر بتوانیم متن قرآن را به صورت موضوعی نشان

کاوي، یک هندسۀ معنایی منسجم را مدل کنیم، و از این مدلِ توانیم با فرایندهاي متنگاه میآن
دست آمده در ت در تحقیقات علوم انسانی بهره ببریم. درنتیجه به میزان موفقیت بهمعنایی آیا

ریختگی محتواي همتوان به مقابله با شبهۀ مستشرقان در بهترسیم این نظام معنایی منسجم، می
 قرآن پرداخت.

 عالمـه  رسـائل و  المیزانتفکیک موضوعی قرآن طبق تفسیر  ض دیگر ما این است که اگر از شیوةفر
مدل هماهنگ و منسجم کاوي به یک ۀ متنگاه نتیجگانه) استفاده کنیم، آن(در موضوعات هفت طباطبایی
 مـدل سـوره  ، در قالب المیزاندر  عالمهمبانی تفسیري  براساسکه این مدل معنایی،  تر خواهد بودنزدیک

شـتر از روش  یب ةاسـتفاد  يابـر  يانـه ی، تـا زم اسـت  6مدل آیات مرتبط با محوریت غُــرَر آیـات قـرآن   و 
 را فراهم آورد. عالمه يریتفس

۱۲۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

  روش پژوهش
 سه محور زیر تقسیم کرد: براساستوان هاي تحقیق را میروش

پـژوهش   ازآنجاکـه هـا):  نگرش براساسنوع دید و هدفی که در تحقیق داریم ( براساسروش تحقیق . 1
قـرآن   بیشـتر در نظـام معنـایی آیـات    ایقِ حقـ  است که به کشـف  کاويحاضر ازجمله تحقیقات متن

تـوان روش  ) دارد، مـی المیـزان پردازد، و روشی جدید در ورود به این حـوزه (مبتنـی بـر تفسـیر     می
 کرد؛نگرشی آن را از نوع تحقیقات بنیادي محسوب 

پـژوهش   ازآنجاکـه راهبردهـا):   براسـاس ی در مسـیر تحقیـق (  گیري کلـ براساس جهتروش تحقیق . 2
تـوان روش راهبـردي آن   ، میاستکشف یک مدل معنایی در آیات قرآن و تحلیل آن  دنبالحاضر به

 دانست؛ را از نوع تحقیقات تحلیلی
 ازآنجاکـه راهکارها):  براساسالیت اجرایی در انجام تحقیق (براساس نوع فعروش تحقیق  بنديتقسیم. 3

قـرآن   ةداري از یـک سـور  براز طریق مشاهده و نمونه ة موضوعیپژوهش حاضر با تشکیل یک پیکر
راهکاري آن را از نـوع تحقیقـات میـدانی     توان روشپردازد، میکاوي میاي از آن، به متنکریم و آیه

 ۀ منـابع و متـون  نیازمند تحقیـق و مطالعـ   ة موضوعیدر تشکیل پیکر ازآنجاکهو آماري دانست؛ البته 
خـواهیم بـود، بنـابراین    مرتبط  هايباکت دیگرو  طباطبایی عالمه رسائلو  المیزانازجمله تفسیر دینی 
نگـري در  درمجمـوع بـا کـالن    ،اي نیـز خواهـد بـود. پـس    کتابخانهات راهکاري از نوع تحقیق روش

  .استسیستمی  ترکیبیِ ما تحقیق راهکارها، روشِ

  پژوهش ةنيشيپ
هـاي آینـده   که توضیح آن در بخـش  المیزانکاوي موضوعی برگرفته از تفسیر با توجه به مبانی متن

آید، این مبانی در تشکیل محتوا و قالب پیکرة موضوعی براي کشف روابط معنایی میان آیات از می
آن پیکره مورد استفاده قرار گرفته، که تمامشـان درکنـارهم در زمینـۀ تحقیقـات مربـوط در دانـش       

ر این زمینه ندارند. فقط در اصل الگو قـرار  اي داند، و پیشینهکاوي، یک طرح ابداعی و ابتکاريداده
عنوان پیشـینۀ ایـن   م، به2012کاوي منتشرشده در سال دادن یک کتاب تفسیري، تنها یک پروژة متن

ق) را مبنا قرار  8(متوفاي قرن  کثیر دمشقیابناثر  تفسیر القرآن العظیمشود، که تحقیق محسوب می
: یک پیکره متنی براي ارزیابی ارتباط در متـون کوتـاه، توسـط    QurSim«اي با عنوان داده، و در مقاله

بـه راهنمـایی اسـتاد یهـودي او      7انگلسـتان  leeds، دانشجوي دکتراي دانشگاه عبدالباقی شرفآقاي 
  8انجام گرفته است. اریک اتولآقاي 
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   ۱۲۱ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

 نیبپرسد که بهتـر  یاگر کس«سد: ینویر خود میتفس ۀ، در مقدمیش سلفیمذهب با گرایشافع کثیرابن
 ریروش آن است که، قرآن با خود قـرآن تفسـ   نیترحیکدام است؟ جواب آن است که، صح ریتفس ۀقیطر

  ).15 -  8ص ق،1419ر، یابن کث» (شود
را  کثیـر ابـن ر یمرتبط ارائـه شـده در تفسـ    یاتآ QurSim قیتحققرآن، هبقرآن يریروشِ تفس نیا رویپ
تعـداد   انیـ م يبـا اسـتفاده از محاسـبات آمـار     قین تحقیا 9.خود قرار داده است ی محاسباتابیارز يمبنا

کـه شـباهت    یاتیـ آو  کـرده مشـخص   هیـ دو آ انیم يردارب ۀوزن فاصل کی ات،یمشترك در آ يهاشهیر
هـاي شـه یر کـردن ت بـا اضـافه   یدرنها وکند، یم یعنوان مرتبط معرفبه اندهداشت درصد 50 يباال يردارب 

ر یمطابقـت بـا تفسـ   درصـد   11.3 ۀجیه، به نتیآن آ یه به بردار واژگانیر در هر آیواژگان مرجع ضم یلفظ
  ده است.یرس

ک منبـع  یـ دو منطبق بـا   است، که هرمرتبط  اتیدر نوع نگاه به مدل آ شانیکار ما با ا تشابه رو،ازاین
بـا توجـه بـه     »QurSim« قِیـ تحقست که م، اما تفاوت در آن ایاقرآن را مبنا قرار دادهبهروش قرآن يریتفس

تشـابه   افتنیحاضر بر  قیما در تحق یکه سعیدرحال ؛کندیجو مورا جست اتیآ انیتشابه م ،یلفظ اقِیس
 یت بـه مبـان  یـ ق حاضـر بـا عنا  یـ ن در تحقیهمچنـ  ؛بوده اسـت  اتیآ انیم یو موضوع ییمعنا اقِیدر س
مـرتبط   اتیـ ، که فراتـر از آ است ارائه شده مدل سوره قالب در دیجد یارتباط وجه کی، عالمه يریتفس

  10.سوره اشاره دارد ۀپارچکیدر ساختار  اتیآ مضاعف يهابه ارتباط ه،یآ با هر
 ات،یـ آ انیـ وجـه ارتبـاط م   انیدر بکه مبناي پژوهش حاضر است،  المیزاناز سوي دیگر تفسیر 

ه ذیل هـر آیـه در   شد ذکر مرتبط اتیتعداد آو  عمل کرده ریکثابن ریتفس از ترقیو عم ترقیدق اریبس
 ۀیـ در آ المیـزان تفسـیر   نمونه است؛ براي از تفسیر مذکور ترو گسترده ترعیوس اریبس المیزانتفسیر 

حاضـر   قیـ نظر تحق و کانون قرآن دانسته اتیآ يدیتوح يهاآن را از قله عالمهکه  حجر ةسور 21
 کیـ بـه   یحت کثیرابنکه ، درحالیکندمی انیآن را بمرتبط با  ۀیآ 74است، درمجموع کل تفسیرش 

 .هم اشاره نکرده است هیآ

 هاي اجراييتکنيک

پیکره موضـوعی قـرآن اسـت، گـام دوم کشـف مـدل معنـایی قـرآن از روي بخـش           ۀتهی ،گام نخستین
 درنهایـت گـام  ، و کاوي و تشخیص الگوستهاي متنوریتمبا استفاده از الگ 11موضوعی ةتشخیصی پیکر

  خواهد بود. 12موضوعی ةتفسیري پیکر دست آمده با استفاده از بخشهسوم که تفسیر و تحلیل مدل ب

۱۲۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

تفسیري پیکره موضـوعی،   دست آمده، در بخشهمعنایی ب تفسیر مدلموضوعی و  ةپیکر براي ترسیم
  ایم:استفاده کرده المیزانتفسیر  از دو روش

ي وحـدت تـألیف در سـوره و مبنـاي     مبنـا  ها: مطـابق سوره به ساختار 13،عالمهمحورِ غایت . نگاه1
 مـدل  ةایـد مـا   يبـرا  )16، ص1، جق1417طباطبـایی،  ، (المیـزان هر سوره در  فرد بودن غایتمنحصربه

مـنظم از   یساختار هندس کیکه هر سوره  ترتیببدین ند،کمی جادیا یموضوع ةکریسوره را در پ ییمعنا
فـرد در  منحصـربه  نشیچ نیکه ا ،خودش دارد خاص تیغا منظوربه گانههفت تراکم موضوعات نشیچ
 ،هیـ آ کیدر  ییمعنا واحد مستقل نیآخر برسد به تا ،اتیآ ۀدست ،سوره لِاز فص ییمعنا مختلف يهاهیال

 14.شده است دهیکش
 یا به تعبیر ما فصـل یش هاغایت در سیاق با غایت خاص خودش، در ذیل وحدت وحدت هر سوره

سـوره، هرچنـد دسـته از     غایت خاص کل توضیح آنکه، در هر سوره براي تحقق. شودان مینمای ،سوره
یـک از  هر همچنـین دهند، معنایی می دارند، تشکیل یک سیاقکل  همسو با غایتآیات که غرضی واحد 

دهند که با غـایتی مشـخص در جهـت غایـت     تر را تشکیل میمعنایی کوچک دسته آیات هم یک سیاق
 »یـک آیـه  «رسیم، که محور میغایت ترین واحد مستقلی قرار دارد و به همین شکل به کوچکسیاق کل

غایت سیاق دسته آیـات خـود و آن هـم در جهـت      هر آیه یک غرض خاص در جهت رو،است؛ ازاین
  ی خواهد داشت.غایت سیاق کل

 متعـددي دارنـد  هر سیاق و دسته و آیـه اشـارات    دربارة این غایت و غرض خاص طباطبایی عالمه
 اتیـ آ 60ص ،بقـره  185- 183 اتیآ 12ص ،2ج ؛لقمان ةسور يابتدا 209ص ،16، جق1417طباطبایی، (

 بـراى تحصـیل غـرض    روشتنها فرمایند: می مثالً )؛توبه 374- 364 اتیآ 345ص ،9 ج ؛بقره 195- 190
مـارات داخلـى و   ان و یقـرا  دست آمـده از هب نتایج از استمدادتدبر و دقت در سیاق آیات و همان ، سوره

طباطبـایی،  ( ایـم استفاده کرده در این تفسیر از آنکه ما همان روشی است  و این ،باشدمی سوره خارجى
  ).235ص ،13، جق1417

 ةمختلـف، افـاد   محـور، بـا دو نگـاه   عنوان یک واحد مستقلِ غایتههمچنین ایشان معتقدند هر آیه، ب
آن قـرار   آیـاتی کـه در   اي در سیاقاتصالِ سوره کند؛ اگر آیه از نگاهمی معنایی خاص یا معنایی عـام پیدا

اي انفصـالِ آیـه   سیاق و سوره دارد، و اگر از نگـاه غرضِ همان  ، یک معناي خاص مطابقدارد دیده شود
نمونـه   بـراي  ؛خـودش خواهـد داشـت    ـــام مطـابق غـرضِ الفـاظ و عبـارات     دیده شود یک معنـاي ع 

یـک   هـاي سـوره،  از سـیاق  سیاق خاصـى  یک در آن اتصال نظرآیه از  ]معناي[ اعتبارِهمانا « :ندیفرمایم
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   ۱۲۳ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

مطلبـى   ]الفـاظش  و معنـاي [ش خـود  استقالل ، و اعتبار آن از نظراي)سوره (نگاه به اتصال مطلب است
 ،کند و از نظر غرض سـوره هـم اهمیـت دارد   ، و آنچه اعتبار اولى اقتضا مىاي)آیه (نگاه به انفصالدیگر 
در  هـم  عمومیت است، و هیچ حرفـى  معنایش اقتضاي ،است که ما گفتیم، اما به اعتبار دوم معنایی همان

 ).عنکبوت 104 ۀیآ 101ص ،16، جق1417طباطبایی، ( نیست معنا آن
در  کـم دسـت  ،خداوند ة کالمموضوعی، با استفاده از غایت و فاید ةتفسیري پیکر درنتیجه، در بخش

 خواهیم داشت: غایت آیه، غایت دسته آیات، غایـت فصـل سـوره و غایـت کـل     بندي چهار سطح دسته
مدل موضـوعیِ کشـف شـده در     توان در جهت تفسیرساختاري به هر سوره، می ه از این نگاهک 15؛سوره

  16.قالب مدل سوره، کمک گرفت
 ۀهمـ  یع معـان با ارجا ينحوبه، سوازیک طباطبایی عالمهها: ، به آیهعالمهتشکیکی ـ توحیدي . نگاه2

 دیـ مبدأ و مقصد شـناخت تمـام معـارف قـرآن را توح     ات،یهمان غرر آ ای يدیتوح اتیقرآن به آ اتیآ
ه  «اسـت کـه فرمـود     دیـ امور به توح ۀهم شدن یهمان منته ينحوبه نیکه ا داند،یخداوند سبحان م إِلَیـ

ـ  آیات و مجموع، غرض کلدر رو،ازاین )؛123(هود:  »مرُ کُلُّهأیرْجع الْ سبـه   تیهـدا  ينحـو الهـی بـه   رِو
ارنـد کـه آن   واحـد تکیـه د   یات قرآنی، بـر یـک حقیقـت   فرمایند: تمام آمی عالمه بنابراین، است. دیتوح

دیـن اسـت، و آن همـان توحیـد      ن فرعِ آن اصل هسـتند، کـه آن اسـاس   قرآ حقیقت اصل است و آیات
 ).هود ةسور ریتفس يابتدا 135، ص10، جق1417طباطبایی، ( باشدمتعال می خداوند
داننـد، کـه برخـی    تشکیکی مـی  آن، آیات را داراي درجات و مراتبدیگر، ایشان در تفسیر قرسوياز
اند، و برخـی آیـات   بشري مشابه و با معانی و مصادیقمعناییِ نازله  ستند و در درجاتمتشابهات ه آیات

، و متشـابهات بـا آنهـا معنـاي     توحیـد دارنـد  که ظهور شدیدتري در  قرار دارندمعناییِ عالیه  در درجات
نیـز برخـی    محکم گویند؛ از میان همین آیاتات میمحکم کنند، و به آنها آیاتدي پیدا میتوحی صحیح

هـا و  هبخشند که آنهـا قلـ  توحیدي می تري از آیات دیگر را معناي دقیقوسیع ۀشدیدتر و پهن آیات، نفوذ
  17شوند.شمرده میقرآن  غررِ آیات

دانـد،  دیگـر مـی   ـ تشکیکی که برخی آیات را کلید معنایی براي آیاتيتوحید ضمن این دو نگاهدر 
کننـد، کـه   ه مـی هاي درونی آیات نیـز اشـار  بخش به یک ارتباط عبارتی و اشتراك معنایی در میان عالمه

  گیرند.قرار می مرتبط اتیمدل آ قرآن مبناي تشکیلبهقرآن مجموعاً این قواعد
تفسـیري (مـأخوذه از    را تحـت یـک اصـل    هاي درونی آیـات ارتباط عبارتی بخش طباطبایی عالمه
ـ   ةقاعـد  کنند، که از آن اصل، دو) بیان میبیتروش اهل طباطبـایی،  ( آورنـد دسـت مـی  هتفسـیري را ب

  ).145، ص110ج :در ترجمه 100ص ،10ج ؛392ص ،1 ج :در ترجمه 260ص ،1 ، جق1417

۱۲۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

آیـه   است، کـه از آغـاز عبـارات معنـادار درون     هیهر آ تشکیل در عباراتی کیظهور تشکل، قاعدة او
 شـود و بـا آمـدن   شـروع مـی  کمـی ثابـت)   (حقیقـت و ح  عـام  معانیاز  مرحله تکمیل شده، وبهمرحله

طباطبـایی،  ( رسـند مـی  خـاص  تخصیص معانی در مواردبه  محدودکننده)، (قیود اشيبعد اختصاصات
  ).392ص ،1 ج :در ترجمه 260ص همان،

 هیصـورت شـب  هعبارت ب کی ،یی یا دو آیهمعنا اقیدو س ،درون دو قصه یوقتقاعدة دوم اینکه، 
آیه، بـه سـبب آن قسـمت    دو  ای ، دو سیاقکه آن دو قصه دهدینشان م نیهم تکرار شود، ا نِیع ای

از آن  يانازلـه  یبـه وجهـ   یـک واحد دارند، که هر تیمرجع و مبدئ کی دیگرنسبت به هم مشترك
  (همان). باشندیواحد م قتیحق

نهفتـه   ياسـرار نیـز  آنهـا   لیـ در ذ وقرآن است  اسراردو قاعده از  نیافرمایند که می طباطبایی عالمه
  ).همان( است

 یقتـ ینـاظر بـه حق   ،هیـ هر قسمت معنادارِ آ ؛ بنابراین،است قتیحق کی ۀنازل هیچون هر آبر این مبنا، 
جزء جزئش قابلِ معنا بود، آن قسمت  هیآ کیدر  ایمشترك داشتند،  یقسمتهم  با هیاگر دو آپس،  .است

سـاخته شـدنِ    يآمدن کلمات صرفاً برا بیترت یعنی است؛واحد  یقتیمشترك و جزء معنادار ناظر به حق
 عبـارت  و هـر  ند،کمی یلجت ،محفوظ دارد یقتیتنزل است که از وحدت حق کیبلکه  ست،یجمله ن کی

نداشـته باشـد، قابـل احتجـاج اسـت.       ینقلـ  ای یعارضِ عقلاست که اگر م قتیاز آن حق يامرتبه معنادار
 کیـ که ، تیواقع کیاند از دو مرتبه ه،یدو آ ای اقیدو س نیبمامعنا  در ایمطالب مشترك در لفظ  بنابراین،

به  توانندیم قتیحق کیاز آن مراتبِ متصل به  یکهر ،. پساندهو از آن نازل شد است،محفوظ  قتیحق
  18گیرد.قرآن قرار میبهعنوان یکی از مبانی تفسیر قرآن، و این قاعده بهبردارد يگرید يپرده از معنا یوجه

معنـایی در غـرر    از ارتباط عبارتی آیات، و کلید درنتیجه، در ترسیم قالب پیکره موضوعی، با استفاده
مدل آیـات مـرتبط کمـک     ارتباطات در تشکیل قالب، از این المیزانقرآن در بهآیات، یا همان تفسیر قرآن

و کـاوي  متن ۀ مبدأ نیز، براي ارزیابی نتایجآی هاي معنادارآیات با بخش ایم، و همچنین وجه ارتباطگرفته
  بود. ما خواهند دست آمده کمکهاي بهتفسیر ارتباط

 ينگاه موضوعي عالمه طباطبايبراساس  بخش تشخيصي پيکرة موضوعيتشکيل  ةنحو

 حجـر  21با آیۀ  مرتبط اتیآ مدل موضوعی کدو  حجر ةسور مدل موضوعی کد شامل تشخیصی بخش
  .ندیآیدست مهب عالمه طباطباییموضوعی  مبتنی بر نگاه نگارنده که با استنباط شود،یم

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   ۱۲۵ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

ما در ایـن تفسـیر   «نویسند: می المیزاندر مقدمۀ تفسیر  طباطبایی عالمهطبق این هندسۀ فکري منظم، 
طباطبـایی،  ( »کنـیم زیـر بحـث مـى    اتتنها در جه ،تفسیر کرده باشیم بیتاهل ۀمنظور اینکه به طریقبه

ی)، سـپس بـه   قرآن در هفت موضوع اصـل  يکل محتوا يبندمیمؤلف، تقس ۀمقدم 13، ص1 ، جق1417
  .فرمایندعنوان مثال از آنها اشاره میهفت موضوعِ اصلی در کل محتواي قرآنی و مواردي به

عالمه و رسائل  زانیالم ریتفس يمبنا قرآن، بر اتیآ ییجامع معنا ۀهندس«اي با عنوان ما در مقاله
فرض فقط به نـام  عنوان پیشایم و در اینجا بهاین نگاه موضوعی را به تفصیل تبیین کرده» طباطبایی

کـاوي  شـان در مـتن  نمـادینِ کنیم که در ادامه هریک را با اشاره به الگوي بردنِ موضوعات اکتفا می
  ایم:موضوعی آورده

1 .A؛الهی وضوع اول، توحید، اسماء و صفات: م 
2 .Bهاي بین خداوند متعال و مخلوقاتش؛الهی؛ واسطه : موضوع دوم، وسایط 
3 .Cموضوع سوم، افعال الهی؛ : 
4 .D :موضوع چهارم، انسان قبل از دنیا؛ 
5 .Eموضوع پنجم، انسان در دنیا؛ : 
6 .Fموضوع ششم، انسان بعد از دنیا؛ : 
7 .Gنش و ؛ مقـام والیـت توحیـدي، مـ    متعـال  انسان به سوي خداونـد  : موضوع هفتم، نحوة سلوك

 صفات اخالقی، عمل به احکام شرعی.

  موضوعي ةساختار بخش تشخيصي پيکر
ص )، مشـخ Sequenceموضـوعی آیـه (   ۀگانه و رشتهفت کد موضوعی در دو قسمت جدولِ موضوعات

  آید:زیر در می شود، که به دو صورتمی
و » 1عـدد  « ط با موضوعات در آن آیه، با نشـان خانه تنها بودن یا نبودنِ معانی مرتبدر جدولِ هفتـ 

عـددي بـاینري    ۀیـک رشـت   شوند، که نهایتاً هـر آیـه بـه صـورت    ص میذیلِ هر موضوع مشخ» 0عدد «
ـ إِ« یـۀ نمونـه، آ  بـراي  ؛شـد  خواهـد  يبیتی کدگذارهفت ی  د بـنَع اكـ و تَعین إِی نَسـ 1000101«بـه کـد   » اك «
 به آن اشاره شده است.» 1شکل«شود، که در یم يگذارنشان

 ،گانه با الگـوي نمـادینِ مـرتبط بـا خـود     هفت هرکدام از موضوعاترشته موضوعی آیه  ـ در ستون
شـدنِ   ذکـر  به ترتیبِ اولویـت  توجهشوند و با گذاري می، نشان»A,B,C,D,E,F,G«یعنی یکی از الگوهاي 

۱۲۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

درنهایـت، یـک   تکرار یک موضوع با معانی متعـدد در آیـه،    گرفتن میزان نظر آن موضوع در آیه، و با در
 مـثالً  ؛شـد  معنایی آیه تشـکیل خواهـد   وعات مطابق ساختارب از چیدمانِ موضرشته حرفی نمادینِ مرت

  شود.یم گذارينشان» AEG« ۀبه رشت» اك نَعبدإِی«عبارت 
یـک موضـوع، مبتنـی بـر      ، رویکـرد تعیـین  عالمـه تفسیري و موضوعی  براساس قواعداست  گفتنی

کـه مرجـع   معنـا  است، بـدین آیه  رضمای نیز با توجه به تغییر موضوع در مرجعهاي معنادارِ آیه و عبارت
آیـه کـه در   یز آن موضـوعات ظـاهر از   ک از موضوعات تعلق دارد، و در برخی موارد نیر به کدام یضما
  19.استموضوعی اضافه شده  اند، نیز به کداشاره شده المیزانتفسیر  بیان

ي انجـام  آیـه ظاهرنـد، کـه بـرا     هی دو یا چند موضوع به صورت مشترك در یـک عبـارت  ضمناً گا
ظـاهري و لفظـی در    موضوعی، چون در این موارد ترتیـب  رشته تخصیصِ موضوع طبق رعایت ترتیب

؛ بدین صورت که از ترتیـب اولویـت   کنیماز ترتیبِ معنایی و موضوعی استفاده می رو،ازاینمیان نیست، 
اولویـت از چـپ    بریم؛ یعنی بدین صورتل تا هفتم)، بهره میگانه (از موضوع اوموضوعات هفت خود

این چیدمانِ موضـوعی در میـان ایـن هفـت موضـوع مبتنـی بـر نظـام          20؛A>B>C>D>E>F>Gبه راست: 
  دارد. اشاره »ا إِلَیه راجِعونإِنّوه، ا للّإِنّ« ۀپارچکی نظاممعرفتی و توحیدي است که به  منسجم

  آمده است:» 1شکل«هاي مختلف، در بخش ضیحتو با ه شده، همراهیته ة موضوعیاي از پیکرنمونه
  حمد ۀمبارک ةه شده از سوریموضوعی، ته ةاي از پیکر): نمونه1شکل (
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   ۱۲۷ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

  هاي انتخاب شده براي طرح مدل سوره و مدل آيات مرتبطنمونه
آیـۀ   74در نوشتار حاضر، بخش تشخیصی، براي نمونه، از سـورة حجـر (در مـدل سـوره)، و     

  21سورة حجر (در مدل آیات مرتبط) تشکیل شده است. 21مرتبط با آیۀ 
انـد،  احصـاء شـده  » 1جـدول «هاي ارائـه شـده در   حجر طبق آدرس 21آیات مرتبط با آیۀ 

ارائـه شـده   » 2شـکل  «) در 1همچنین بیانِ وجه ارتباط آنها (طبق مستندات ارجاعی به جدول 
  است.

» 3شـکل  «در  المیـزان محور احصاء شده از تفسیر سورة حجـر در  همچنین، ساختار غایت
 هاينشان داده شده که براي تشکیل بخش تفسیري پیکرة موضوعی و معیار براي ارزیابی مدل

  شود.کاوي استفاده میکشف شده در متن
  حجرة سور 21 ۀآیه مرتبط با آی 74 دربارة وجه ارتباط، المیزانهاي تفسیر ): آدرس1جدول (

 آدرسِ المیزان در وجه ارتباط فیرد آدرسِ المیزان در وجه ارتباط فیرد

 143ص ؛12ج المیزان، ] 20[  78 و 77ص ؛1ج المیزان،  ] 1[ 

 144ص ؛12ج المیزان، ] 21[   118 و117ص ؛1ج المیزان،  ] 2[ 

  145ص ؛12ج المیزان، ] 22[  291ص ؛1ج المیزان،  ] 3[ 
 159ص ؛12ج المیزان، ] 23[  402ص ؛1ج المیزان،  ] 4[ 

 23ص ؛15ج المیزان، ] 24[  339ص ؛2ج المیزان،  ] 5[ 

 316ص ؛15ج المیزان، ] 25[  139ص ؛3ج المیزان،  ] 6[ 

 93ص ؛16ج المیزان، ] 26[  13ص ؛5ج المیزان،  ] 7[ 

 247ص ؛16ج المیزان، ] 27[  201ص ؛6ج المیزان،  ] 8[ 

 238ص ؛17ج المیزان، ] 28[  95ص ؛7ج المیزان،  ] 9[ 

 289ص ؛17ج المیزان، ] 29[  102 یال 100ص ؛7ج المیزان، ] 10[ 

 317ص ؛17ج المیزان، ] 30[   125 و 124ص ؛7ج المیزان، ] 11[ 

  338ص؛ 11+ ج 57و 56ص؛ 18ج المیزان، ] 31[  128ص ؛7ج المیزان، ] 12[ 
 132ص ؛18ج المیزان، ] 32[  69 و 68ص ؛8ج المیزان، ] 13[ 

 258ص ؛18ج المیزان، ] 33[  83ص ؛10ج المیزان، ] 14[ 

  375 و 374ص ؛18ج المیزان، ] 34[  126ص، 7+ ج 88ص، 10ج المیزان، ] 15[ 

  85ص ؛19ج المیزان، ] 35[  306ص ؛11ج المیزان، ] 16[ 
  91 و 90ص ؛19ج المیزان، ] 36[  338ص ؛11ج المیزان، ] 17[ 
  172ص ؛19ج المیزان، ]  37[  141ص ؛12ج المیزان، ] 18[ 
  265ص ؛20ج المیزان، ]  38[   143 و 142ص ؛12ج المیزان،  ] 19[ 

۱۲۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

  المیزانسوره؛ مبتنی بر  47آیه از  74حجر؛ ة سور 21مرتبط با آیه عبارات وجه ارتباط در مدل آیات): 2شکل (
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   ۱۲۹ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

 و روش مقابله با استهزاکنندگانِ رسول اهللا :یینها یتدسته آیات؛ غا 13فصل سوره و  4 المیزان،حجر مبتنی بر تفسیر  ةسور ساختار معنایی): 3شکل (

  و مؤمنان یدر نب یقلب يو تسال يداریپا جادیقرآن، و ا یعلن غِیتبل براي، یاله امبرانیپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تشخيصي پيکره موضوعي اي بر روي بخشکاوي رايانههاي دادهاجراي الگوريتم
ان دانـش آمـار   می اند کهي ترکیبیفرایند 22کاويهاي دادهتحقیق گذشت، الگوریتم ۀمطور که در مقدهمان

هاي معنـادار و یـادگیري   الگوها و مدل نوعی از رایانه، که براي شناسایی آماريمص از ریاضیات و هوش
  شوند.ماشینی استفاده می

۱۳۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ي را دارنـد و  کـاو هـاي داده هـاي الگـوریتم  دسـته  وجـود دارنـد کـه انـواع    هاي گونـاگونی  افزارنرم
کننـد. در ایـن میـان، یکـی از بهتـرین و جدیـدترین       تصویري از نتایج را پشتیبانی می هاي متنوعنمایش

  ) است.2013 ۀ(نسخ 23»کلمنتاین« افزارنرمکاوي، ابزارهاي داده
بـردیم، کـه    بهـره  »کلمنتاین« افزارنرمکاوي موجود در داده لفهاي مختما در این تحقیق، از الگوریتم

  ند از:  اازجمله آنها عبارت
  C5.0.24 بنديرده . الگوریتم1
 step-two.25 بنديخوشه . الگوریتم2
 CARMA.26انجمنی  کاوي، مبتنی بر قواعددنباله . الگوریتم3

د ذیـل  ) بـراي مـوار  2013(نسـخۀ   27»اکسل«افزار ، از نرم»کلمنتاین«افزار همچنین، عالوه بر نرم
  بهره گرفتیم:

 LCS.29کاوي براي اجراي الگوریتمِ رشته 28،آن نویسیبرنامه . استفاده از محیط1
 موضوعی. ةهاي پیکرخامِ داده . استفاده از امکانات تصویرسازي، براي نمایش توزیع2

  آزمون انجام شده ۲۹کشف شده، از ميان  هاي معنادارهاي تحقيق؛ مدلافتهي
شـده  هـاي تشـکیل  دیتاست هاي ذکرشده، بر روي انواعگوریتمال آزمون، از اجراي انواع 29پس از انجام 

  آمد: دستهمعنادار و مطلوبی ب ده آزمون به ترتیب ذیل، نتایج، در درنهایت 30،موضوعی ةاز پیکر
تطـابق مرزهـا بـا     %65(بـا کیفیـت    بنـدي رده تمیحجر، با الگورة سور ییمدل معنا صیتشخ. 1

  ي)؛بخش تفسیر
  ي:بندخوشه تمیبا الگور مشابه یعبارت يهاارتباط صیتشخ. 4و3و2
 )؛%100تیب مدل سوره (شش خوشه با کیفیت خوشه ترسه موضوعی بدون در دیتاست ـ 
 )؛%100ترتیب مدل آیات مرتبط (چهار خوشه با کیفیت خوشه سه موضوعی بدون در دیتاست ـ 
  )؛%70(شش خوشه با کیفیت خوشه  مرتبط اتیآ مدل بیترت بدون یموضوع هفت تاستدیدر ـ 
 تمالگـوری  بـا  ،سـوره مـدل   یینهـا  ۀ) به رشـت 21و 9 اتیحجر (آة سور اتیآ نیترهیشب صِیتشخ .5
  ؛LCS کاويرشته
  ؛LCS کاويرشته تمیمرتبط، با الگور اتیآ مدل ییبه رشته نها اتیآ نیترهیشب صیتشخ. 6
 اتیـ سوره و مـدل آ  در مدل ،اتیرشته آ انیمشترك م یموضوع بیترت نیتربزرگ صیتشخ. 8و 7

  ؛LCS کاويرشته متیمرتبط، با الگور
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   ۱۳۱ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

، بـا  سـوره و مـدل آیـات مـرتبط     مـدل  اتیـ رشـته آ  انیم یموضوع معنادار نیقوان صیتشخ.10و 9
  ي.کاودنباله تمیالگور

  پردازیم.می یادشدهسه مورد از موارد  به توضیح در ادامه،

 بنديرده ، با الگوريتمحجرة معنايي سور تشخيص مدل. ۱ها: يافته

 بنـدي، بـه نتـایج   رده ة حجـر در الگـوریتم  سـور  اي، هفت موضوعی، از مـدل ست رشتهبا استفاده از دیتا
  :یافتیمدست » 4 شکل«مذکور در 

  ايرشته ۀموضوعهفت ، در دیتاست بنديشده از الگوریتمِ ردهحجر کشفة ساختارِ معنایی سور): 4شکلِ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آیـات تخصـیص    ةاي از شـمار معنایی، یک کد موضوعی به محدوده مقابل هر خط از مدل» 4شکل «در 
 ادي داخـل هر خط، اعـد  دهد. ضمناً مقابلرا نشان می آن موضوع در آن محدوده است و تراکم داده شده

ی موجود در آن محدوده است، و عدد اعشاري نشـان  کدهاي موضوع نتزند، که عدد صحیح تعداد کلپرا

۱۳۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

هـاي موضـوعی در آن   کـدهاي رشـته   ضوع تخصیص داده شـده نسـبت بـه کـل    مو از درصد تراکم کد
  محدوده است.

  :گرفته شددر نظر  31ار ارزیابییدر این الگوریتم، سه مع

 )Accuracy» (تصح«. ارزيابي با معيارِ ۱

وره سـ  اتیـ هاي موضـوعیِ آ کدهاي تخصیصی با رشته بت تراکم کل، مجموع نس»کلمنتاین«افزار نرمدر 
بـراي  رسیده است. البتـه ایـن ارزیـابی،     %46.7انجام شده، این میزان به  کند، که در آزمونرا مشخص می

ـ   به معنادار بودن کل ساختارمعنایی کافی نیست، چون نسبت  بیان کیفیت مدل دسـت آمـده از   همعنـایی ب
  کنیم).ارد (براي این قضاوت، از ارزیابی بعدي استفاده میحجر قضاوتی ندة سور

 »بخش تفسيري الميزان«با معيار ارزيابي . ۲

تفسـیري پیکـره    در بخـش  المیـزان  ة حجر طبـق تفسـیر  معنایی از سور در پیکرة موضوعی، یک ساختار
تفاده شود. این مقایسـه بـا   دست آمده اسهکاوي بداده تواند براي ارزیابی معنادار بودن مدلتشکیل شد، تا ب

کـاوي ارائـه   داده بـراي ارزیـابی مـدل   » 2جـدول  «ة حجر در بخـش تفسـیري را در   معنایی سور ساختار
 سـیزده فصـل و   چهـار تفسـیري متعلـق بـه     هفده مرز بخش، از است ایم. آنچه در این جدول آمدهکرده

  دهد.مطابقت را نشان می %64.7که  کاوي تشخیص داده شده،داده یازده مرز در مدلدسته آیه، تقریباً 
 »ص متخصصان علم تفسير قرآنتشخي«ارزيابي با معيار . ۳

 ه تمـامی مرزهـاي تعیـین شـده در مـدل     شـد کـ   ص خواهـد با دقت متخصصانِ علم تفسیر قرآن مشخ
در سـوره دارد؛   موضـوعات  ة چیـدمان ی آیات و نحوهاي جزئکاوي کشف شده، یک تطابق با سیاقداده

تواند یک رویکرد جدید در تشکیل نظام معنـایی سـوره باشـد،    دست آمده میهب حالت، کل مدل در این
سـیم  ) تق99تـا   43(از آیـه   »انسـان در دنیـا  «)، و 42تا  1(از آیه  »الهی افعال« که کل سوره را به دو فصل

ـ  توجه معناي توحیدابتداي سوره، خداوند انسان را م کرده است، به نحوي که در فصل وبی در عـالَم و  رب
قین و غـاوین) در  ها در دنیا (از متسوره نیز، خداوند به نوع برخورد انسانانتهاي  کند، و در فصلمیآدم 

درنهایـت، آدمـی را بـه توحیـد ربوبیـت      شـود، تـا   ر مـی آن معناي توحیدي اشاره شده، متـذک  مواجهه با
 د.فرمایتوجه قرآن براي انسان، م تشریعی خداوند از طریق هدایت
 نشـان » 2 جدول«دست آمد، که در همعنادار و مطلوبی، ب گانه، نتایجهفت پس با نظم نگاه موضوعات

  است. داده شده
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   ۱۳۳ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

  بنديدست آمده از الگوریتمِ ردههحجر بة ): ساختارِ معنایی سور2جدول (
 شماره
آیه 
در 
 سوره

موضوعِ تخصیص داده 
 متنِ آیه شریفه C5.0شده در الگوریتمِ

 »بخشِ تفسیري«معنایی در مدل 

S1  S2 S3 سورهفصل  آیه آیاتدسته غایت 

1 

C  
  
  
از 
آیه 
1 
تا 
 آیه
42  

E 
تا 
آیه
15  

A  A ّمِ اللالرّبِس همیمِالرّ نِحح 
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 قرآنالفاظ .اتصال1.1ِ
 مبِینٍ وقُرْآنٍ الْکتَابِ آیات تلْک الر B  1  مکنونِ عنداهللاکتاب  به

2 

E 

E ّال دوا یمبینَرملسکَانُوا م ینَ کَفَرُوا لَوبزودي استهزاء 1.2 ذ .
کنندگانِ پیامبر 

خود پشیمان ازکرده
  شوندمی

3 E ّتتَمیأْکُلُوا وی مهوا ذَرالْع لْهِهِمیونَأولَمعی فولُ فَسم 
4 E  امۀٍ إِلّأونْ قَرْیلَکْنَا مهلُومعم تَابا کلَها و 
5 E  ْنبِقُ ما تَساُمرُونَأۀٍ متَأْخسا یما ولَهج 
6  

A 

E  اقَالُوا یا الّأوهي نُزّیالذّذ هلَیکْرُ إِنّلَ ع نُونٌکجلَم 
. پاسخ به سخنانِ 1.3

  اهانت آمیزِ کافران
7 E نَ الصم کَۀِ إِنْ کُنْتلَائینَا بِالْما تَأْتم ینَلَوقاد 
8  C ّا نُنَزکَۀَ إِلّملَائقّلُ الْمنْظَرِینَ ا بِالْحا کَانُوا إِذًا ممو 
9 A ّنُ نَزّإِنإِنّکْرَ لْنَا الذّا نَحظُونَوافلَح ا لَه 

10 

E 

E  لَقَدعِ الْأویی شف کلنْ قَبلْنَا مسأرینَول 

ل 
فص

2 
شه

 ری
دن

سان
شنا

 :
خدا

انِ 
مبر

 پیا
زاء

سته
ي ا

ها
، 

سان
ر ان

ت د
هدای

 و 
ري

شیا
د ه

یجا
ي ا

برا
  ها

مشکل، . اولین2.1
خوي مجرمانه 
آنهاست،که 

را آیاتی » خواهندنمی«
ـاور کنندمیکه    بینند ـب

11 E ّولٍ إِلسنْ رم یهِمأْتا یمزِئُونَوتَهسی ا کَانُوا بِه 
12 E َکَذکل لُکُهی نَسینَ قُلُوبِ فرِمجالْم 
13 E  نُونَ بِهؤْملَا یقَدو نّ خَلَتأالْ ۀُسینَول 
14 E  نَافَتَح لَوونَ السا مابب هِملَیونَعرُجعی یهفَظَلُّوا ف اءم 
15 E ّکّلَقَالُوا إِنا سم ونَأرَتورحسم منُ قَولْ نَحنَا بارصب 
16 

C  
تا 
آیه 
42  

C 

C ی السلْنَا فعج لَقَداورُوجب اءم یزلنّنّوا لرِینَاهاظ 

به  یتوجه. بی2.2
ربوبیت تکوینی «

درهستی، »خداوند
موجب غفلت از 

در » ربوبیت تشریعی«
  شودقرآن می

17 C ّنْ کُلا مظْنَاهفحجِیمٍ وطَانٍ رشَی 
18 C ّإِلتَرَقَ السنِ اسفَا م عبِینٌأمم ابهش هعتْب 

19 C 
  رواسی لْقَینَا فیهاأرض مددنَاها وأوالْ

نْ کُلّأوا میهتْنَا فونٍ نْبزوم ءشَی 
20 C َینبِرَازِق لَه تُمنْ لَسمو ایِشعا میهف لْنَا لَکُمعجو 

21 C 
  ا عنْدنَا خَزَائنُهوإِنْ منْ شَیء إِلّ

 ا بِقَدرٍ معلُومٍلُه إِلّوما نُنَزّ

22 C 
لْنَا الرّأوسفَر حاقلَو احأینَ السنْزَلْنَا م اءم اءم

 نْتُم لَه بِخَازِنینَأسقَینَاکُموه وما أفَ
23 

A 

A ّإِنویتنُمیِی ونُ نُحارِثُونَ ا لَنَحنُ الْونَحو 

24 A 
نْکُمینَ ممتَقْدسنَا الْمملع لَقَدو  

 لَقَدرِینَوتَأْخسنَا الْمملع 
. غفلت از 2.3
خداوند به علمِ احاطه

مخلوقاتش، که مطابق 
آن انسان را 

گرداندومحشور برمی
  کندمی

25 A ّإِنو برمشُرُهحی وه إِنّ کیملع یمکح ه 

۱۳۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

26 

B 

C 

C ْنانَ مخَلَقْنَا الْإِنْسلَقَدنْوالٍ ملْصنُونٍصسإٍممح 

قضاءماست در . این2.4
 بدوِخلقت انسان، که

ستیزي باشد حقزمینه
تاخودش به قَدرِ 

اختیارش سعادت یا 
شقاوت را برگزیند (و 

پاداش متقین یا 
  کیفرغاوین را بیابد)

27 C ّانالْجو نْ نَارِ السلُ منْ قَبم ومِخَلَقْنَاهم 

28 C 
ی خَالقٌ بشَرًا منْ إِنّ: وإِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ 

 صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ

29 A 
ویفَإِذَا سوحنْ رم یهف نَفَخْتو تُهی  وا لَهفَقَع

 ساجِدینَ
30 B  مکَۀُ کُلُّهلَائالْم دجونَأفَسعمج 
31 C ّإِل یسلى أا إِبکُونَ نْأبی عم ینَالساجِد 
32 C  ا لَکم یسلا إِبلّأقَالَ یالس عینَا تَکُونَ ماجِد 

33 C 
 أقَالَ لَمالٍ أکُنْ للْصنْ صم شَرٍ خَلَقْتَهبل دجس

  منْ حمإٍ مسنُونٍ
34 C ّا فَإِننْهم قَالَ فَاخْرُججِیمر ک 
35 

B 

B ّإِناللّ و کلَینَۀَ إِلَى عمِعوی ینِالد  
36 B بی إِلَى أفَ قَالَ ررْنمِنْظوثُونَ یعبی 
37 B ّنْظَرِینَقَالَ فَإِننَ الْمم ک 
38  B  مِإِلَىوی قْتلُومِ الْوعالْم 

39 

E 

B 
با  قَالَ ری لَأبِمتَنیاُغْویی الْ نَنّزف مضِ ألَهر

 جمعینَأهم غْوِینّاُولَ
40 E ّینَإِلخْلَصالْم منْهم كادبا ع 
41 A ذَاقَالَ ه لَیرَاطٌ عص یمتَقسم 

42 E 
  عبادي لَیس لَک علَیهِم سلْطَانٌ إِنّ

 بعک منَ الْغَاوِینَا منِ اتّإِلّ

43 
  
  
  
  
  
E  
  
  
از 
آیه 
43 
تا 
 آیه
99  

F  F 

F ّإِننّ وهج مهدعولَم ینَأمعمج 
44 F  ُۀعبا سکُلّألَهابٍ لوب ومقْسم زْءج منْهابٍ مب 
45 F ّتّ إِننّالْمی جینَ فونٍقیعو ات 
46 F  اخُلُوهینَادنلَامٍ آمبِس 

47 F 
  ونَزَعنَا ما فی صدورِهم منْ غلٍّ

 متَقَابِلینَ سرُرٍإِخْوانًا علَى 

48 F 
با نَصیهف مهسملَا ی  

 وما هم منْها بِمخْرَجِینَ

49 

E  
A 

A ينَبادبالرّأی نّأ ئْ ع نَا الْغَفُوریمح 

ل 
فص

3 .
 ت

جازا
ه م

ار ب
شد

ه
دنیا

در 
ان 

دگ
 کنن

زاء
سته

ت ا
سخ

و  ،
نان

مؤم
 بر 

مت
رح

 به 
رت

بشا
  

3.1 بیانِ اجمالی سنّت .
رحمت و عذابِ «

بر عمومِ » خداوند
سبقت  بندگانش (و

  رحمت بر غضب)
50 C الْ نّأو ذَابالْع وذَابِی هأعیمل 

51 
E 

E نَبو فنْ ضَیع مئْهیمرَاهبیانِ تفصیلی  .3.2 إِب
 وعذابِ رحمت«سنّت 52 E ّا قَالَ إِنلَامفَقَالُوا س هلَیخَلُوا عجِلُونَإِذْ دو نْکُما م 
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   ۱۳۵ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

53 E ّلْ إِنجشّقَالُوا لَا تَویمٍا نُبلبِغُلَامٍ ع بامثالِ » خداوند رُك
متعدد از درمصادیقِ

  و بدخوب  بندگانِ
54 E  َشّأقَاللَى بی عوننْأرْتُم سمیرُ نبشّ الْکتُب رُونَفَبِم 

55 E ّشقّقَالُوا ببِالْح ینَ رْنَاكطنَ الْقَانفَلَا تَکُنْ م 

56 E بۀِ رمحنْ رقْنَطُ منْ یمإِلّقَالَ و الُّونَا الضّه 

57 E  کُما خَطْبلُونَأقَالَ فَمرْسا الْمهی 

58 E ّلْنَا إِلَى اُا قَالُوا إِنسمٍرینَ قَورِمجم 

59 E ّإِنّإِل ا آلَ لُوط موهنَجینَأا لَمعمج 

60 E ّرَإِلأا امقَد نَاتَهنَ الْغَابِرِینَإِنّ را لَمه 

61 E لُونَا فَلَمرْسالْم آلَ لُوط اءج  
62  E ّنْکَرُونَقَالَ إِنم مقَو کُم 

63 E َتَرُونمی یها کَانُوا فبِم لْ جِئْنَاكقَالُوا ب 

64 E قّأوبِالْح نَاكإِنّ تَیقُونَوادا لَص 

65 G G G 
  دبارهمأبِع یلِ واتّهلک بِقطْعٍ منَ اللّأسرِ بِأفَ

 نْکُمم تلْتَفلَا یرُونَأوثُ تُؤْمیضُوا حامو دح 

66 

E  
تا 
آیه 
99  

E 

E َذ هنَا إِلَیقَضَیوکرَأالْ لنّأ مابِرَهدقْطُوعمینَؤُلَاءبِحصم 

67 E  اءجرُونَأوشتَبسینَۀِ یدلُ الْمه 

68 E ّقَالَ إِن هی ؤُلَاءفونِ فَلَا ضَیتَفْضَح 

69 E ّاتلَا تُخْزُونِقُوا اللّوو ه 

70 E  ینَأقَالُواالَمنِ الْعع کنَنْه لَمو 

71 E قَالَ هی ؤُلَاءنَاتإِنْ ب ینَ کُنْتُملفَاع 

72 
C 

E ّإِن رُكملَع هِمکْرَتی سلَف مونَههمعی 

73 C َأفالص مینَخَذَتْهشْرِقۀُ محی 

74 C اولَهافا سهیاللْنَاععةًأفَجارجح هِملَیطَرْنَا عنْممجیلٍس 

75 

E 

E 

E ّی ذَ إِنفکل اتلَآی ستَولْمینَلم 

76 E ّإِنیمٍوقبِیلٍ ما لَبِسه 

77 E ّی ذَ إِنفکۀً لینَ لَآینؤْملْمل 

78 E  َإِنْ کَانالْأو ابحینَأصمکَۀِ لَظَالی 

79 

C 

E ّإِنو منْهنَا مبِینٍفَانْتَقَمامٍ ما لَبِإِممه 

80 E ّکَذ لَقَدو ینَأبلرْسرِ الْمجالْح ابحص 

81 E َینرِضعا منْهنَا فَکَانُوا عاتآی منَاهآتَیو 

82 E َیننوتًا آمیالِ بنَ الْجِبتُونَ منْحکَانُوا یو 

83 E َأفالص مینَخَذَتْهبِحصۀُ محی 

84 E  اغْنَى أفَممنْها عونَ کَانُوا مبکْسی  

۱۳۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

85 C  
اخَلَقْنَاالسمواتاوالْما إِلّأومنَهیابمو ضار 

 الْجمیلَفْحالصفَاصفَحِ،لَآتیۀٌاعۀَالسوإِنّبِالْحقّ

ل 
فص

4 
رآن

ی ق
علن

یغِ 
 تبل

ت
جه

ن، 
دگا

 کنن
زاء

سته
 با ا

ابله
ش مق

 رو
:

  

 اول؛. مرحله4.1
 جمیل: رفتارشانصفحِ

را نادیده بگیر 
عتاب وبدونِ

و  کنوشانعف
بده نشان خوشروي

و قدرت علمپشتوانه(به
خدایت برآنها، و 

به تو  به آنچه گرمیدل
دادیم در سوره حمد 

  ِعظیم)وقرآن

86 A A ّإِن بالْخَلّر وه کیملاقُ الْع 

87 

E 

E 

B 
  ولَقَد آتَینَاك سبعا منَ الْمثَانی

یمظالْقُرْآنَ الْعو 

88 E 
دإِلَى  نّلَا تَم کنَییاعتّ منَامع اأ بِهاجوز منْهم  

کنَاحج ضاخْفو هِملَیزَنْ علَا تَحینَونؤْملْمل 

89 E ّقُلْ إِنبِینُنَا النّأی ویرُ الْمدوم؛ . مرحله4.2 ذ
پیامسئولیت روشنگري

 همانمبري:بگومن
هشداردهنده روشنگرم 

برنزولِ 
عاقبت(دنیایی)عذابِ 

باقــرآن،  تاندشمنی
ِ سخت ومؤاخذه

  (درآخرت) اعمالتان

90 

E 

E  اینَأکَممقْتَسلَى الْمنْزَلْنَا ع 

91 E ّینَالضلُوا الْقُرْآنَ ععینَ جذ 

92 E برفَولَنَس لَنّأک مینَأهعمج 

93 E ملُونَعمعا کَانُوا ی 

94 

E 

E ُرا تُؤْمبِم عدفَاص أورِضنِعینَعشْرِکسوم؛ اعالنِ . مرحله4.3 الْم
دعوت «عمومی 

، »قـرآن
و گیريباکنارههمراه

از رفتارِ إعراضِ 
و  مشرکان

  استهزاءکنندگان

95 

E 

E ّإِن نَاكینَا کَفَیزِئتَهسالْم 

96 E 
یجعلُونَ ذینَالّ

عاللّمإِلَهفواآخَرَفَسونَهلَمعی  

97 E 
 لَمنَعلَقَدیقُنّأوضی کكردص 

 بِمایقُولُونَ

4.4 .
تچهارم؛ایجاد مرحله

قلبی در سلّاي
 پیامبرومؤمنان:به

باخدا انسِخلوت
او،هم واطاعت
 شده و همسختیهاآسان

شود میپیروزي حاصل
،رسیدن به پیروزي(که

  مقامِ یقین است)

98 

G 

G 
بفَسبر دمبِح حکُنْ  کو

 اجِدینَالسمنَ

99 G بر دباعتّوح ى ککیأْتینُ یقالْی  
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   ۱۳۷ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

ـ آ ةرشت انيمشترک م يموضوع بيترت نيتربزرگ صيتشخ. ۳و۲: هايافته و  سـوره  در مـدل  ،اتي
 »LCS« کاويرشته الگوريتمبا مدل آيات مرتبط، 

آیـات بیـابیم،    را در میـان  هـاي مشـترك  ترین طـول رشـته  ، توانستیم بزرگ»LCS« اده از الگوریتماستف با
 حجر و مدل آیـات مـرتبط، آیـاتی یافـت    ة سور موضوعی از مدلهفتِاي نحوي که در دیتاست رشتهبه

وضـوعی مطـرح   م اق لفظی اما با یـک سـیاق  دو سی شد که میان دو عبارت معنادار از آیه در عین داشتن
در برخی آیات این ارتبـاط   نوع ارتباط میان آیات را کشف کرد؛اند؛ این سیاقِ موضوعی مشترك دو شده

ۀ مشترك نشان از یک استنباط معنـایی  متناسب با معانی مشترك در یک نوع محتواي هدایتی بوده و رشت
دو آیـه   ات دیگـر ارتبـاط  و در حالـت دیگـر، میـان بعضـی آیـ      آیـات دارد  در عنوان خاص ارتباط میان

 نوع محتواي هدایتی را بـا یـک چیـنش   خداوند متعال در آن آیات دو  ،دهدصورتی است که نشان میهب
  موضوعی ارائه داده است.

نْ  أوما «فرماید: هاي گذشته میاجل هالکت امت ة حجر دربارة مکتوب بودنسور 4 ۀآی مثالً لَکْنَا مـه
 ؛مشـترك دارد  ۀبوده، که بـا آیـات ذیـل رشـت    » CAEFEBA«و با کد موضوعی » کتَاب معلُوما ولَها إِلّ قَرْیۀٍ

بِ انبیـا و منکـر وحـی    هاي مکـذ تو همۀ آنها به نزول عذاب بر امموضوعی مشترك،  کدچهار حداقل 
  بود: آنها خواهد اطی خاصِ رشتۀ مشتركاشاره دارند، که این عنوانِ استنب

افلَها   فَجع«حجــر:  74ــ آیـۀ    ــا سـهیاللْنَـا عطَرْنَــاأوم  هِملَـیة عار جـــنًْ حم ج بــا کـد موضــوعی  » یلٍسـ
»CAEFCAECF«اشاره به عذاب نازله بر قوم لوط؛ :  

اشاره به عـذاب نازلـه   : »CAEFEC«با کد موضوعی » مبِینٍ لَبِإِمامٍ هماإِنّو منْهم فَانْتَقَمنَا«حجر:  79ـ آیۀ 
  نشین؛نشین و اصحاب جنگلحاب کوهقوم صالح و قوم شعیب، یا اصبر 

اره به عذاب نازله بـر قـومی   اش: »CAEF«با کد موضوعی » نْزَلْنَا علَى الْمقْتَسمینَأکَما «حجر:  90ـ آیۀ 
  هاي ناروا؛قسمت کردند به تهمتت خاتم که منکر قرآن شدند و آن را قسمتاز ام

 دربارة استثنا شدن همسر لوط از نجات، و ماندگاري او در عـذاب نازلـه بـر قـوم     حجر 60ۀ یا در آی
 ده، کـه از دو جهـت  بـو » ECB ECF«و با کد موضوعی » الْغَابِرِینَ لَمنَ هاإِنّرنَا تَه قَدأا امرَإِلّ«فرماید: لوط می

عـذاب بـر آن زن دارد، بـا     دننظر که اشاره بـه نـازل شـ   معنایی با آیاتی مرتبط شده است؛ این آیه از آن 
  عذاب دارند: نواع نزولاشاره به ا به آیات ذیل ارتباط یافت که تماماً» ECF«مشترك  ۀرشت

  کننده؛هالك ۀاشاره به صیح: »ECFC«با کد » مشْرِقینَ یحۀُالصخَذَتْهم أفَ«حجر:  73ـ آیۀ 

۱۳۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ــافلَها «حجــر:  74ۀ آیـــــ  ــا س هیالــا ع ــاعلَیهِمأوفَجعلْنَ ــارةًمطَرْنَ جــنْ ح مــج بــا کــد موضــوعی » یلٍس
»CAEFCAECF« :کننده؛یلِ هالكهاي سجسنگ راناشاره به با  

 .کنندههالك ۀحیاشاره به ص»: ECFC«د با ک» مصبِحینَ یحۀُالصخَذَتْهم أفَ«حجر:  83 ۀیآـ 
 ،الهـی  رد که آن زن بـه سـبب انکـار آیـات    اهمسر لوط د دیگر، این آیه اشاره به عبرت بودنازسوي

 ۀشـدگان قـرار گرفـت، و ایـن عنـوان بـا رشـت       هالك ةهمسري پیامبر هم موجب نجاتش نشد و در زمر
  ذیل ارتباط یافته است: آیاتبا » ECB«مشترك 

  هشیاران؛: آیاتی هستند براي »ECBGE«با کد » مینَللْمتَوس لَآیات لکذَفی إِنّ«حجر:  75ـ آیۀ 
  ؛مؤمنان يبرا هستند یتیاآ: »ECBGE«با کد » مؤْمنینَللْ لَآیۀً لکفی ذَ إِنّ«حجر:  77ـ آیۀ 

یافتنـد،  آیـات الهـی را در   :»CAECBAGE« با کد» وآتَینَاهم آیاتنَا فَکَانُوا عنْها معرِضینَ«حجر:  81 ۀیآـ 
 ولی از آنها اعراض کردند.

معنـایی   هاي مشترك مربوط، همگی در یـک عنـوان  ذیل با رشته آیات یات مرتبط نیزمثالً در مدل آ
  استنباط شده، مرتبط هستند:

ـ نُنَزّ خَزَائنُه وما ا عنْدنَاإِلّ شَیء منْ وإِنْ«حجر  21آیۀ »: ABDA«مشترك  ۀرشت ـ بـا  » معلُـومٍ  بِقَـدرٍ  الُه إِلّ
در نسـبت ارتبـاطی   ، »ABDAA« با کد» هاسماء کُلّأم آدم الْوعلّ«بقره  31، و آیۀ »CEABDACEBCAFG«کد 

 متعال دارند؛ ن انسان در نزد خداوندکه اشاره به خزای
بـا کـد   » نْ یقُولَ لَـه کُـنْ فَیکُـونُ   أراد شَیئًا أمرُه إِذَا أما إِنّ«یس  82 ۀآی»: ABCEABCE«مشترك  ۀرشتـ 

»ABCEABCE«نْ «عبس  19 ۀ، و آینُطْفَۀٍم فَقَد خَلَقَههبا کـد  » ر»EABCEABCE«    در نسـبت ارتبـاطی کـه ،
 ینی خداوند در خلق انسان دارند؛اشاره به امر ربوبیت تکو

ـ  أ«شوري  53و » إِلَیه الْمصیرُ«غافر  3آیات »: BFG«مشترك  ۀرشتـ  ـ  لَا إِلَـى اللّ یرُ الْ تَصـ وراُهبـا کـد   » م
»ABFG« نجم  42، و آیات»إِلَى  نّأوبرى کنْتَهإِلَى  إِنّ«علق  8و » الْمبرى کعبـا کـد   » الرُّج»AEBFG« در ،

  دارند. اشاره انسان در رجوع به خدا نسبت ارتباطی که به صیرورت
، اشـتند موضوعِ متوالی مشـترك د چهار با حداقل  یهایرشته میان نتایج این الگوریتم، آنهایی که طول

مـرتبط در   ، و بـراي مـدل آیـات   »3جدول «در  هاي برگزیده دیگر، براي مدل سورههمراه برخی رشتهبه
  است. ، آمده»4جدول «

هاي جدول ذکـر شـده،   بار در خانهمدل فقط یک میان کل آیات CAECمثل ۀ مشترك، ضمناً هر رشت
بـاالتر از خـودش    هـاي مشـترك  بـا رشـته  ) و آیات مرتبط CAEC( مرتبط با آن رشته و تمام وجوه آیات

  دوخطی مشخص شده، آمده است. مرز )، در یک جعبه جدولی که باCAECB(مثل 
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   ۱۳۹ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

  »LCS«موضوعِ متوالی مشترك و باالتر، در مدل سوره، با الگوریتمِ چهار با  هاي آیات): طولِ رشته3جدول (
شماره 
آیه 
 اول

  ي اولي شریفهمتنِ آیه
موضوعی  رشته
  اولي آیه

Sequence 

 يرشته
  مشترك

 

موضوعی  رشته
  ي دومآیه

Sequence  
  ي دومي شریفهمتنِ آیه

شماره آیه دوم
 

  49 ي بعديي مشترك با چهار آیهرشته AAA AAA حیمِالرّ نِحمه الرّبِسمِ اللّ  1

23 
ا لَنَحنُ نُحیِی ونُمیت وإِنّ

 ونَحنُ الْوارِثُونَ
AAABCDEAB

CEFAABFG  
AAAB 

GEAAAAB 
ي نَبادبأی نّأئْ ع نَا الْغَفُور

 حیمالرّ
49  

25 
 هإِنّک هو یحشُرُهم  رب وإِنّ

یملع یمکح 
AEAFAAABG  AEAAAB ّإِن بالْخَلّر وه کیمل86  اقُ الْع 

1  
 الْکتَابِ آیات تلْکالر 

بِینٍوقُرْآنٍ م  ACBGBG 

ACBG ACBGCE 
 ا بِالْحقّلُ الْملَائکَۀَ إِلّما نُنَزّ

 وما کَانُوا إِذًا منْظَرِینَ
8  

BGBG CAEBGBG 
وقَد آتَینَاك سبعا منَ 
یمظالْقُرْآنَ الْعی وثَان87  الْم 

4  
ا ولَها هلَکْنَا منْ قَرْیۀٍ إِلّأوما 

لُومعم تَابک  CAEFEBA 

CAEF 
CAEFCAECF 

فَجعلْنَا عالیها سافلَها 
أوهِملَیطَرْنَاعةًمارجنْحمجس

 یلٍ
74 

CAEF  اینَأکَممقْتَسلَى الْم90  نْزَلْنَا ع 

CAEFE CAEFEC 
منْهنَامفَانْتَقَم  

 مبِینٍهمالَبِإِمامٍوإِنّ
79 

9  
ا لَه کْرَ وإِنّلْنَا الذّا نَحنُ نَزّإِنّ

  لَحافظُونَ
AACABGABG

AB ABGA ABGAG 
رَاطٌ ذَاقَالَ هص لَیع 

یمتَقس41  م 

6 
لَ علَیه ذي نُزّیها الّأوقَالُوا یا 

 ECEBGE EBGE  ک لَمجنُونٌکْرُ إِنّالذّ
CAEBGEF 

 نّأ مرَأالْ لکوقَضَینَا إِلَیه ذَ
 مصبِحینَمقْطُوع هؤُلَاء دابِرَ

66 

EBGE ّینَالضلُوا الْقُرْآنَ ععینَ ج91  ذ 

7  
لَو ما تَأْتینَا بِالْملَائکَۀِ إِنْ 

نَ الصم ینَکُنْتقاد  ECBE ECBE 

CAECBEG 
ولَو فَتَحنَا علَیهِم بابا منَ 

ونَالسرُجعی یهفَظَلُّوا ف اءم 
14 

ECBECF 
  رنَاقَدتَهأاامرَإِلّ
 60  الْغَابِرِینَلَمنَهاإِنّ

۱۴۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

14 

ولَو فَتَحنَاعلَیهِم بابا منَ 
ونَالسرُجعی یهفَظَلُّوا ف اءم  

رَت ما سکّلَقَالُوا إِنّ(* 
بصارنَا بلْ نَحنُ قَوم أ

  )مسحورونَ

CAECBEG 

CAECB CAECBAGE 
وآتَینَاهم آیاتنَا فَکَانُوا عنْها 

 81 معرِضینَ

CAEC 
CAEFCAECF 

فَجعلْنَا عالیها سافلَها 
طَرْنَاأوم هِملَیةً عارجح 

 یلٍسج منْ
74 

CAECECA 
 ایِشعا میهف لْنَا لَکُمعجو

 20 ومنْ لَستُم لَه بِرَازِقینَ

16 
ی السلْنَا فعج لَقَدو اءم

یزا ورُوجلنّنّبا لرِینَاهاظ  CABCCABCE 

CABC CABCBC 
شَیطَانٍ  وحفظْنَاها منْ کُلّ

 17 رجِیمٍ

ABCE AAABCDEAB
CEFAABFG 

ا لَنَحنُ نُحیِی ونُمیت وإِنّ
 23  ونَحنُ الْوارِثُونَ

BCCABC BCCABCC 
خَلَقْنَاه منْ قَبلُ منْ  والْجانّ

ومِنَارِ الس27  م 

CCAB CACCCABFGE
G 

اخَلَقْنَاالسمواتاوالْمأو ضر
  ابِالْحقّومابینَهما إِلّ

  لَآتیۀٌ اعۀَالسوإِنّ
  الْجمیلَفْحالصفَاصفَحِ

85 

17  
شَیطَانٍ  وحفظْنَاها منْ کُلّ

 CABCBC  رجِیمٍ

BCBC BCBC 
تْبعه أمع فَا منِ استَرَقَ السإِلّ

 18 شهاب مبِینٌ

CABC BCCABCC 
خَلَقْنَاه منْ قَبلُ منْ  والْجانّ

ومِنَارِ الس27  م 

ABCB ABCBE ّنْظَرِینَقَالَ فَإِننَ الْمم 37  ک 

20 
 ایِشعا میهف لْنَا لَکُمعجو

 تُمنْ لَسمینَوبِرَازِق لَه  CAECECA AECE 

AECE 
هم لَفی سکْرَتهِم لَعمرُك إِنّ

  72 یعمهونَ

AECEEF برفَولَنَس لَنّأک مینَأهعم92 ج 

GAECEFBG 
بردباعوتّکى حکیأْتی 

 99  الْیقینُ

21 
اعنْدنَا خَزَائنُه شَیء إِلّمنْوإِنْ

  ا بِقَدرٍ معلُومٍلُه إِلّوما نُنَزّ
CEABDACEB

CAFG 

ACEB BACEBAC 
منْکُم ولَقَدعلمنَاالْمستَقْدمینَ

لَقَدرِینَ وتَأْخسنَا الْممل24 ع 

CEBC EBCEBC 
 نْأرْتُمونی علَى بشّأقَالَ 
سمیرُ نبالْک شّ فَبِم54  رُونَتُب 
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   ۱۴۱ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

22 

لْنَا الرّأوسفَر حاقلَو احنْزَلْنَا أی
نَ السفَم اءم اءأم وهنَاکُمقَیس

  نْتُم لَه بِخَازِنینَأوما 

CACCACCAC
ECBA 

CACC 

BDCACC 
 أقَالَ لَمشَرٍأکُنْ لبل دجس 

خَلَقْتَه منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ 
 مسنُونٍ

33 

CACCCABFGE
G 

 ماواتالس خَلَقْنَا وما
 ابِالْحقّبینَهما إِلّ رض وماأوالْ

 اعۀَ لَآتیۀٌ فَاصفَحِالس وإِنّ
الصیلَ فْحمالْج 

85 

ECBA CAECBAGE 
منَاهآتَیاونْهنَافَکَانُواعاتآی  

 81 معرِضینَ

CACE GECACEGEGE
E 

دإِلَى  نّلَا تَم کنَییاعتّ منَامع 
اأ بِهاجوز منْهم زَنْ ولَاتَح

 کنَاحج ضاخْفو هِملَیع
  للْمؤْمنینَ

88 

23 
ا لَنَحنُ نُحیِی ونُمیت وإِنّ

  ونَحنُ الْوارِثُونَ
AAABCDEAB

CEFAABFG 

ABCD 
ABCD 

 ا لَکم یسلا إِبقَالَ ی
 32 اجِدینَالساتَکُونَ مع لّأ

ABCDB ّا فَإِننْهم قَالَ فَاخْرُجکجِیم34  ر 

DEAB DEABEBEBE 
عبادي لَیس لَک علَیهِم  إِنّ

  سلْطَانٌ
  الْغَاوِینَمنَبعکاتّامنِإِلّ

42 

ABFG CACCCABFGE
G 

 ماواتالس خَلَقْنَا وما
 ابِالْحقّبینَهما إِلّ رض وماأوالْ

 اعۀَ لَآتیۀٌ فَاصفَحِالس وإِنّ
الصیلَ فْحمالْج 

85 

 ABCBE BCBE BCBE  ک منَ الْمنْظَرِینَقَالَ فَإِنّ 37
قَالُوا 

  58  مجرِمینَقَومٍرسلْنَاإِلَىاُاإِنّ

26 
ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ 

 CABDECC CABDE BCABDEBDEE  حمإٍ مسنُونٍصلْصالٍ منْ 
 لَهمنَنّزیاُلَغْویتَنیأبِماربقَالَ

  رضِأالْفی
  جمعینَأهمغْوِینّاُولَ

39 

28 

ی وإِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إِنّ
خَالقٌ بشَرًا منْ صلْصالٍ منْ 

  حمإٍ مسنُونٍ
AEBABDCC BABD CADCADBAB

DG 
ونْ فَإِذَا سم یهف نَفَخْتو تُهی

 29  روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ

۱۴۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

36 
بمِ أفَ قَالَ روی إِلَى یرْننْظ

 BCABF  یبعثُونَ

BCAB BCABDEBDEE 

بِما  ربقَالَ
لَهم فی نَنّزیاُلَغْویتَنیأ

 جمعینَأهم غْوِینّاُولَرضِأالْ
39 

CABF CACCCABFGE
G 

اخَلَقْنَاالسمواتاوالْمأو ضر
  ابِالْحقّومابینَهما إِلّ

  لَآتیۀٌ اعۀَالسوإِنّ
  الْجمیلَفْحالصفَاصفَحِ

85 

42 

عبادي لَیس لَک علَیهِم  إِنّ
 اإِلّ سلْطَانٌ

  الْغَاوِینَ منَ بعکاتّ منِ
DEABEBEBE BEBE BEBE 

إِذْ دخَلُوا علَیه فَقَالُوا سلَاما 
 52  ا منْکُم وجِلُونَقَالَ إِنّ

66  
 نّأ مرَأالْ لکوقَضَینَا إِلَیه ذَ

 CAEBGEF  مصبِحینَمقْطُوع هؤُلَاء دابِرَ

CAEBG 
CAEBGBG 

ولَقَد آتَینَاك سبعا منَ 
 والْقُرْآنَ الْعظیمالْمثَانی 

87 

CAEB 
CAEBFF 

صدورِهم مافی ونَزَعنَا
 47  سرُرٍمتَقَابِلینَإِخْوانًاعلَىغلٍّمنْ

49 
ي ئْنَبادبنَاأ ینّأ ع الْغَفُور 

 86 اقُ الْعلیمک هو الْخَلّرب إِنّ GEAAAAB EAAA AEAAAB  حیمالرّ

53 
رُك ا نُبشّقَالُوا لَا تَوجلْ إِنّ

 BEBCE  بِغُلَامٍ علیمٍ

EBCE 

EBCEE 
ا لَمنَجوهم ا آلَ لُوط إِنّإِلّ

 54 59  جمعینَأ
 نْأرْتُمونی علَى بشّأقَالَ 
سمیرُ نبالْک شّ فَبِمرُونَتُب  EBCEBC 

63 
قَالُوا بلْ جِئْنَاك بِما کَانُوا 

 یهتَرُونَفمی  BCEEC  BCEE 

65 

یلِ هلک بِقطْعٍ منَ اللّأسرِ بِأفَ
دبارهم ولَا یلْتَفت أبِع واتّ

 نْکُمثُ أمیضُوا حامو دح
  تُؤْمرُونَ

GECGEGEGE
G EGEGE GECACEGEGE

E 

دإِلَى  نّلَا تَم کنَییاعتّ منَامع 
اأ بِهاجوز منْهم زَنْ ولَاتَح

 کنَاحج ضاخْفو هِملَیع
 للْمؤْمنین

88 

  ECFC یحۀُ مشْرِقینَخَذَتْهم الصأفَ 73
ECF ECBECF 

 لَمنَ هاإِنّرنَا تَه قَدأا امرَإِلّ
 الْغَابِرِینَ

60 
74 

ا ولَهافاسهیاللْنَا ععطَرْنَا أفَجم
جنْ سةً مارجح هِملَییلٍع 

CAEFCAECF  
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   ۱۴۳ زانيالم ريتفس يبر مبنا ات،يآ انيم ييجهت کشف ارتباطات معنا م،يقرآن کر ايي رايانهموضوع يکاومتن

  ECFC یحۀُ مصبِحینَخَذَتْهم الصأفَ 83

75 
 لکذَفیإِنّ
اتلَآیستَولْمینَلم 

ECBGE  

ECB 77 ّی ذَ إِنفکۀً لینَ لَآینؤْملْمل ECBGE  

81 
وآتَینَاهم آیاتنَا فَکَانُوا عنْها 

 معرِضینَ
CAECBAGE  

 83 یحۀُ مصبِحینَخَذَتْهم الصأفَ  ECFC  ECFC  ECFC یحۀُ مشْرِقینَخَذَتْهم الصأفَ 73

75 
 لَآیات لکفی ذَ إِنّ

ستَولْمینَلم 
ECBGE  ECBGE ECBGE ّی ذَ إِنفکۀً لینَ لَآینؤْملْم77 ل 

94 
رُ وا تُؤْمبِم عدأفَاص رِضع

 الْمشْرِکینَعنِ 
GEBGGEE  GEBG GGAEGEBG 

بفَسبر دمبِح نَ حکُنْ مو ک
ینَالساجِد 

98 

98 
بفَسبر دمبِح نَ حکُنْ مو ک

ینَالساجِد  GGAEGEBG GAE GAECEFBG 
بر دباعتّوح ى ککیأْتی 

 99  الْیقینُ

  LCS، با الگوریتمِ »مدل آیات مرتبط«و باالتر، در » موضوعِ متوالی مشترك4«هاي آیات با ): طولِ رشته4جدول (

س آیه اول
آدر

 

  ي اولي شریفهمتنِ آیه
موضوعی  رشته
  ي اولآیه

Sequence 

 يرشته
  مشترك

 

موضوعی  رشته
  ي دومآیه

Sequence  
  ي دومي شریفهمتنِ آیه

س آیه 
آدر

دوم
 

 21حجر 

ا عنْدنَا وإِنْ منْ شَیء إِلّ
ا بِقَدرٍ لُه إِلّخَزَائنُه وما نُنَزّ

  معلُومٍ

CEABDACEB
CAFG 

ABDA ABDAA ّلعالْو مآد کُلّأم اءماس31البقرة   ه  

ACEB 

CEBACEBEC
EBA 

وإِنْ تُصبهم حسنَۀٌ یقُولُوا 
ههنْ ذم نْداللّ عإِنْ هو 

مهبتُص یسقُولُوا هئَۀٌ یهذ 
قُلْ کُلٌّ منْ  عنْدك منْ

 هعنْد اللّ

النساء 
78 

ACEBA 
شَیء  ه بِکُلّوکَانَ اللّ

  محیطًا
النساء 
126  

ACEBDA 
قُلْ کُلٌّ یعملُ علَى 

هلَتشَاک  
اإلسراء 

84  

ACEBA 
 شَیء کُلّه علَى اللّ إِنّ

17الحج   شَهِید  

۱۴۴  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ACEBA 
اسِ منْ ه للنّما یفْتَحِ اللّ

  رحمۀٍ فَلَا ممسک لَها
  2الفاطر 

ACEBA بِکُلّلَا إِنّأ یطٌ هحم ءفصلت   شَی
54  

ACEB 
شَیء  ه لکُلّقَد جعلَ اللّ

  قَدرا
  3الطالق 

ACEBC 

ACEBCEB ّرٍ ا کُلّإِنبِقَد خَلَقْنَاه ء49القمر   شَی  

ACEBC 
ماء لُ لَکُم منَ السوینَزّ

  رِزقًا
  13الغافر 

CEAB 

CEAB ٍارقْدبِم هنْدع ءکُلُّ شَی8الرعد  و 

CEABG 
 نْفَدی کُمنْدا عاممو نْدع 

  باقٍ هاللّ
النحل 

96  

CEAB 
ا منَ الْعلْمِ إِلّوتیتُم اُوما 

  قَلیلًا
اإلسراء 

85  

ABCEABCE 
نْ أراد شَیئًا أمرُه إِذَا أما إِنّ

  یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ
  82یس 

EABCEABCE فَقَد نْ نُطْفَۀٍ خَلَقَهمه19عبس   ر  

CEBC 

ABCEBCE 
شَیء  حسنَ کُلّأذي الّ

خَلَقَه  
السجده 

7  

AECEBCG 
 کُلّعطَى أذي قَالَ ربنَا الّ

ءشَی خَلْقَه ى ثُمده  
  50طه 

ABCEBCE 
ره شَیء فَقَد وخَلَقَ کُلّ

  تَقْدیرًا
  2الفرقان 

البقرة 
115 

  CEBAG  هوجه اللّ ینَما تُولُّوا فَثَمأفَ
CEBAG CEBAG ءإِلّکُلُّ شَی کهالههجا و  

القصص 
88  

EBAG EBAEBAG 
قُولُ لَکُم عنْدي أقُلْ لَا 

علَم أه ولَا خَزَائنُ اللّ
األنعام 

50  
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بالْغَی  

النساء 
78 

وإِنْ تُصبهم حسنَۀٌ یقُولُوا 
ههنْ ذم نْدإِنْاللّ عو ،ه 

مهبتُص یئَۀٌس قُولُوا هیهذ 
قُلْ کُلٌّ منْ  عنْدك، منْ

  هعنْد اللّ

CEBACEBEC
EBA  

CEBAC CEBAC 

صاب منْ مصیبۀٍ فی أما 
نْفُسکُم أرضِ ولَا فی أالْ
نْ أا فی کتَابٍ منْ قَبلِ إِلّ

  هاأنَبرَ

الحدید 
22  

ECEB AECEBCG 
 کُلّعطَى أذي قَالَ ربنَا الّ

ءشَی خَلْقَه ى ثُمده  
  50طه 

البقرة 
105 

لَ علَیکُم منْ خَیرٍ نْ ینَزّأ
بنْ رمکُم  CEBA  

CEBA 

CEBAG ءإِلّکُلُّ شَی کهالههجا و 
القصص 

88 

البقرة 
115 

 CEBAG  ACEBA  هوجه اللّ ینَما تُولُّوا فَثَمأفَ
اسِ منْ ه للنّما یفْتَحِ اللّ

  رحمۀٍ فَلَا ممسک لَها
  2الفاطر 

البقرة 
148  

CEBA  AAEAABCEB  یهاولکُلٍّ وِجهۀٌ هو مولّ
A 

 خَالقُ کُلّ ربکُم هاللّ لکُمذَ
  هو اإِلّ هشَیء لَا إِلَ

  62الغافر 

النساء 
78 

وإِنْ تُصبهم حسنَۀٌ یقُولُوا 
ههنْ ذم نْداللّ عإِنْ هو 

مهبتُص یسقُولُوا هئَۀٌ یهذ 
قُلْ عنْدك، منْ
  هعنْداللّمنْکُلٌّ

CEBACEBEC
EBA  ACEBA بِکُلّلَا إِنّأ یطٌ هحم ءشَی  

فصلت 
54  

النساء 
126 

شَیء  ه بِکُلّوکَانَ اللّ
  ACEBA  محیطًا

CEBAC 

صاب منْ مصیبۀٍ فی أما 
نْفُسکُم أرضِ ولَا فی أالْ
نْ أا فی کتَابٍ منْ قَبلِ إِلّ

  هاأنَبرَ

الحدید 
22  

 17الحج 
 شَیء کُلّه علَى اللّ إِنّ

شَهِید  ACEBA  

النساء 
126 

شَیء  ه بِکُلّوکَانَ اللّ
  ACEBA  محیطًا

ACEBA 

ACEBA 
اسِ منْ ه للنّما یفْتَحِ اللّ

 رحمۀٍ فَلَا ممسک لَها
 2الفاطر 

 17الحج 
 شَیء کُلّه علَى اللّ إِنّ

شَهِید  ACEBA  ACEBA بِکُلّلَا إِنّأ یطٌ هحم ءشَی  
فصلت 

54  

یونس 
59 

ه نْزَلَ اللّأیتُم ما أرأقُلْ 
 لْتُمعقٍ فَجنْ رِزم لَکُم

  منْه حرَاما وحلَالًا
ECAECE  ECAECE ECAECE 

 قَد می آدنا بنْزَلْنَا أی
علَیکُم لباسا یوارِي 

 سوآتکُم ورِیشًا

األعراف 
26 

۱۴۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

 50طه 
 عطَى کُلّأذي قَالَ ربنَا الّ

ثُم خَلْقَه ءى شَیده  AECEBCG  AECE 

 CBAE  CBAE  ECBAECF  یومِ الْوقْت الْمعلُومِ 38حجر 
  رنَاهاقَدتَهأاامرَإِلّ

 الْغَابِرِینَمنَ
 57النمل 

 2الفرقان 
ره شَیء فَقَد وخَلَقَ کُلّ

  ABCEBCE  تَقْدیرًا

ABCEBCE ABCEBCE 
شَیء  حسنَ کُلّأذي الّ

خَلَقَه 
السجده 

7 

CEBCE ACEBCEB ّرٍ ا کُلّإِنبِقَد خَلَقْنَاه ء49القمر   شَی  

ABCEB AAEAABCEB
A 

 کُلّ خَالقُ ربکُم هاللّ لکُمذَ
 ءلَا إِلَشَیاإِلّ ه و62الغافر   ه  

ABCE ABCECAB 
زقَ ی یبسطُ الرّرب قُلْ إِنّ

رقْدیو شَاءنْ یم36السبأ   ل  

ABCE ABCEABCE 
نْ أراد شَیئًا أمرُه إِذَا أما إِنّ

  82یس   یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

ABCE ABCEF 
ی السفا ومو قُکُمرِز اءم

  تُوعدونَ
الذاریات

22  
ABCE EABCEABCE فَقَد نْ نُطْفَۀٍ خَلَقَهمه19عبس   ر  
ABCE GABCE ثُم السسبِیلَ ی20عبس   رَه  

 82یس 
نْ أراد شَیئًا أمرُه إِذَا أما نّإِ

 ABCEABCE  ABCE  یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ
ABCE EABCEABCE فَقَد نْ نُطْفَۀٍ خَلَقَهمه19عبس   ر  

السجده 
5 

بدأرُ الْینَ السرَ مإِلَى م اءم
  1القدر   ۀِ الْقَدرِنْزَلْنَاه فی لَیلَأا إِنّ ABCBAFG  ABCB ACABCB  یعرُج إِلَیه رضِ ثُمأالْ

 ABFG  إِلَیه الْمصیرُ  3الغافر 

ABFG ABFG یرُ الْلَا إِلَى اللّأتَص اُهورم 
الشوري 

53 

BFG 
AEBFG إِلَى  نّأوبرى کنْتَهالْم  

النجم 
42  

AEBFG ّإِلَى  إِنبرى کع8العلق   الرُّج  

النجم 
42 

إِلَى  نّأوبرى کنْتَهالْم  AEBFG  AEBFG AEBFG ّإِلَى  إِنبرى کع8العلق   الرُّج  
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 62الغافر 
 کُلّ خَالقُ ربکُم هاللّ لکُمذَ

ءلَا إِلَ شَیاإِلّ ه وه  
AAEAABCEB

A  BCEB ACEBCEB ّرٍ ا کُلّإِنبِقَد خَلَقْنَاه ء49القمر   شَی  

 4الفتح 
کینَۀَ نْزَلَ السأذي هو الّ

 18الفتح  کینَۀَ علَیهِمنْزَلَ السأفَ ACBEG  ACBEG ACBEG  فی قُلُوبِ الْمؤْمنینَ

الملک 
14 

لَا یعلَم منْ خَلَقَ وهو أ
 فَقَدرنَا فَنعم الْقَادرونَ ABCAB  BCAB BCABA  طیف الْخَبِیرُاللّ

المرسال
  23ت

  گيري  نتيجه
 المیـزان کاوي موضوعی قرآن مبتنی بر تفسیر متن آنچه مطلوب ما در ابداع طرحبه لطف خداوند متعال، 

ایدة پیکـرة موضـوعی قـرآن بـراي کشـف روابـط        محقق شد. آن مطلوب همان اثبات معنادار بودنبود، 
گانـه، و  هفت در موضوعات عالمهموضوعی  قرآن بود، که این پیکره، در محتوا با نگاه معنایی میان آیات

مـرتبط   ن تحقیق در مدل سـوره و مـدل آیـات   استنباطی ای صورتبه عالمه محورغایت قالب با نگاهدر 
  است. بوده

ة موضـوعی بـود، کـه در    پیکر ةاید هاي تحقیق نمود بیشتري داشت، معنادار بودن اصلآنچه در یافته
تـرین  شـبیه  تشـخیص ر، و وجه ارتباطی میان مدل آیات مـرتبط، و  حجة معنایی مدل سور یافتن ساختار

گانه بود که منـتج  هفت ها، تماماً این نظام دقیق معنایی موضوعاتنهایی مدل آیات به همدیگر و به رشتۀ
  شد.ها میاین روابط و مدل به کشف

محتـوایی   کاوي موضوعی داعیۀ اثبـات اسـتحکام نظـم   متن گان تنها نسبت به اصل طرحالبته نگارند
آن بپردازنـد   ی بـه توسـعۀ  لیصورت تفصکند تا بهیمحققان فراهم م يش رویپ يانهید، که زمنقرآن را دار

هاي فراینـد ا نسـبت بـه   ي قـرآن داده شـود. امـ   محتـوا  یمستشرقان در پراکنـدگ  ۀکامل به شبه یو پاسخ
هـاي  رشـته  ة موضوعی امکان خطاي در استنباط موضوعات و ناتمام بودنتشخیصی پیکر تشکیل بخش

کاستی هسـت؛ هرچنـد بـراي     همچنین در تشکیل بخش تفسیري پیکره نیز امکان. موضوعی وجود دارد
موضـوعی بـه    ةماه)، تا آنچه در پیکـر  ششفراوانی شده است (حدود  ل و دقتتأم ،این بخش از تحقیق

معنایی داریم، از این انتسابِ به قرآن مطمـئن و   دهیم و از آن قصد کشف روابطمحتواي قرآن نسبت می
  با قرآن به آن منتسب نکنیم. اشتباه چیزي را مغایربهم، و آرام باشیدل

در  ییعالمه طباطبـا  يریتفس یمدل معنادار با استفاده از مبان کی افتنیدر  قیتحق هايفرض ،بنابراین
 يمبنـا  قـرآن بـر   یموضـوع  تاسـت یو د د،یآن، به انجام رس مطابق اتیآ یموضوع يگذارنشانو  زانیالم

۱۴۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ر یدر تفسـ  آنشـتر از  یبهتـر و ب  ةدر قـرآن و اسـتفاد   يکـاو متن ۀتوسع يبرا يکه بستر ،اثبات شد زانیالم
  خواهد بود.

  پيشنهادهاي پژوهش

 رسـد، و خـود نیـز قصـد    نگارنـده مـی   ۀ این طرح، بـه نظـر  پیشنهادهاي تحقیقی براي ادام عنوانآنچه به
  از: نداگیري آنها را دارد، عبارتپی
اي، دربـارة همـۀ آیـات    پژوهشـی و رایانـه   محققان حوزوي و مؤسسـات ا همکاري این طرح ب . انجام1

 المیزان، ة موضوعی کل قرآن مبتنی بر تفسیرپیکر قرآن، و تشکیل
بـراي تشـکیل مـدل آیـات      المیزانآن مبتنی بر تفسیر قر آیات قرآن در کلبهتاست روابط قرآندی . ایجاد2

ۀ جـامع معنـایی   شـبک  ل سـوره، و نهایتـاً تشـکیل   ن با مـد آ مرتبط براي تمامی آیات قرآن، و ترکیب
ي ترسیم آموزشـی ایـن   آن، برا افزارنرم ، و ایجادالمیزانبعدي آیات قرآن مبتنی بر قواعد تفسیري سه

 ارتباطی؛هاي گراف صورتروابط به
 ةپیکـر  و تشـکیل  گانـه هفـت  کردن هرکدام از موضـوعات کـالن   یبا جزئ ،یموضوع تاستید میتعم. 3

 ؛و کشف روابط آنهاجزئی  ی در سطح موضوعاتضوعمو
 طبـق نسـبت  جزئی،  دهی به موضوعاتگذاري موضوعی آیات، با وزناستفاده از منطق فازي در نشان. 4

ان یـ مکشـف روابـط    گانه وهفت و اهمیتشان در میان موضوعات ذیل هرکدام از موضوعات تیاولو
 ؛موضوعات با لحاظ وزنات یآ

 هـاي کتـاب و  ینـ یمتـون د  دیگـر در  ییمدل معنا کشف برايقرآن،  یموضوع يکاومتن ةویش ۀتوسع. 5
 افتنیـ  بـراي آنها با معارف قرآن،  یموضوع کد قیتطب زیو ن هیسجاد ۀفیصح، البالغهنهجمانند ، یثیحد

؛ و لـذا  ع بر محتواي قـرآن هسـتند  بر این مبنا که کل محتواي متون دینی، متفر ثیارتباط قرآن و حد
 کرد؛کاوي موضوعی قرآن، وارد طرح متن ۀگانتوان طبق موضوعات هفتمتون دینی را می تمام

بـراي   21ۀ مرتبط با آی تاست فعلی از سورة حجر و آیاتکاوي دیگر، بر روي دیهاي دادهآزمون . انجام6
  موجود که ممکن است در این تحقیق مغفول مانده باشند. کشف انواع روابط پنهان
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   _____________________ ________________________________   هانوشتپی
1  .Datamining :ةواژ Mine کلمه با  نیشود. ادغام ایاطالق م نیبه استخراج از منابع نهفته و باارزش زمData ايبه معن 

. پـس  دارد دیـ کأنهفته بودند، ت که قبالً دیاطالعات مف افتنی يقابل دسترس برا يهااز داده قیعم ییجووبر جست ،داده
  نامند.می» کاويداده«را  از پیش ناشناخته، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده فرایند استخراج اطالعات معتبرِ

2  .Database :ها در آن برقرار است.ذخیره شده، و روابطی میان داده افتهیصورت ساختکه به از اطالعات يامجموعه  
3. Knowledge Discovery in Text. 

 يکاوهدف در متن میبا متن، و ترس آنهابرخورد  ةدر نحوتواند می ی معناشناسیبعد هست اي درهاي رایانه. نگاه پروژه 4
که در این رویکرد  (Subjectivism) گراذهن کردیرویکی  شناسی معنا دو رویکرد کلی وجود دارد:باشد. در هستیاثرگذار 

متن در افق  شود،یبا متن مواجه م نندهخوا ی، مستقل از خواننده وجود ندارد. وقت»معنا«به نام  يزیچ که است آناعتقاد بر 
 (Objectivism) گرانیع کردی، روآن مقابلِ در. دیآیم دیپد» معنا«هنگام است که  نیدر ا رسد؛یم ییاو به ظهور معنا یذهن

 ،يریبه تعب ایاست که مقصود مؤلف است ( يزیمعنا، سنخ چ هک اعتقاد است نیبر ا یمبنوجود دارد؛ و  یدر علوم اسالم
ها وجود دارد و ما ها و قرائتمستقل از خواندن ییقبل از خواندن متن، معنا یعنیمؤلف است)؛  یمعنا متعلَّقِ قصد و آگاه

است که مؤلـف   يزیقرآن درك آن چ ریهدف از تفس ،قتیدرحق .میآن را درك کن میخواهیمتن م رائتبا خواندن و ق
 شایسته است کـه  يکاودر متن زیدرك قصد مؤلف (که ما ن يسواست به یآن را کرده است؛ و متن پل ةقرآن قصد افاد

، دي 171، ش کتاب مـاه دیـن  ، »متن با قصد مؤلف يمعنا یرابطه منطق«(ر.ك: واعظی،  )میآن قصد باش افتنیدنبال به
  ).31- 18، ص 1390

کاوي) در ناحیۀ ساختن و تکوین معنا سهیم نیست، بلکه خواننده فقط در ناحیۀ . چراکه تحقیقاً خواننده (یا سامانۀ متن5
اي براي معناسازي منزلۀ شیوهکاوي بهدرك معنا سهیم است؛ معنایی که مؤلف متن ساخته است (همان)؛ لذا نباید به متن

کاوي صرفاً در کشف ارتباطات لفظی و آماري ا؛ و اینکه نباید استفاده از متننگاه شود، بلکه مسیري است براي درك معن
ها و مراد استعمالی متن محدود شود، بلکه شایسته است کشف و درك معناي اصلی متن و قصد مؤلف هدف پژوهش

 قرار گیرد. 
 برد.یات دیگر از آنها بهره میاند که عالمه طباطبایی براي تفسیر آترین آیات قرآن. غرر آیات درحقیقیت کلیدي6

7. Abdul Baquee Sharaf (http://www.comp.leeds.ac.uk/scsams). 
8. Sharaf and Atwell, "QurSim: A corpus for evaluation of relatedness in short texts", LREC, 2012. 

که  )آیه 2445بیان شده براي  ریکثابن ریتفس واسطه (دریارتباط ب 7679را براساس تعداد  اتیارتباط آ . همچنین وي 9
تعـداد   جفت آیه مرتبط را به همراه 6797درنهایت تعداد  و مورد آن به علت ارتباط غیرواضح حذف شده است، 882

آن را  یکیگراف شیو نما است، کرده يآورجمع یقبل میمستق يهادست آمده از ارتباطههزار ارتباط باواسطه ب یاز س شیب
  آمده است: لیذ هايآن در آدرس ي و توضیحسازادهی، که پنموده دجایا

www.textminingthequran.com/apps/similarity.php 
www.textminingthequran.com/wiki/Verse_relatedness_in_Ibn_Kathir 

که در  هیهر آ يبرا یمعنادارِ موضوع ۀرشت جادیلغات، عالوه بر ا ۀشیر يجاموضوعِ عبارات به استفاده از. در اولویت  10
و تـراکمِ   تیـ بـه نسـبت اولو  همچنین در بخش ساختار معناییِ سـوره،   ،آیدکار مییافتنِ مشابهت میان آیات مرتبط به

 یبا نگاه تاًیکرده، و نها نییتع یعنوانِ موضوع کی اتیآ يهادسته يو برا از آیات هرکدام يبرا تواندیم ات،یآ یِموضوع
  .استفاده کرد ییِ سورهمعنا يمرزها افتنِیدر  یموضوع ةکریپ نیجامع از ا وبه موضوعات کالن 

گانـه در  ی برگرفته از نگاه بنیادین موضوعات هفتموضوع هايانواعِ داده شاملِ ی پیکرة موضوعیصیتشخ بخشِ.  11
  ياانـه یرا هايشپرداز ياجرا و يکاوداده يهاتمیالگور بهي ورود دادنِ جهت که است، تفسیر المیزان و رسائلِ عالمه

۱۵۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

                                                                                                                                                            
  .شودیم استفاده

 یابیارز يبرا که است، زانیالم ریتفس از برگرفته یی سورة حجرمعنا ساختارِ ی شاملموضوع ةکریپ يریتفس بخشِ.  12
  شود.می استفاده هاي کشف شده،ي، و تفسیرِ مدلکاوداده يهاتمیالگور در شده کشف ارتباطات

محور به کل قرآن و اجزا و الفاظ آن، روش خاصی در تفسیر یک متن مقدس گشودند، طباطبایی با نگاه غایت . عالمه 13
گرایانه در متنِ مقدسِ قرآن، این کتابِ هدایت و زندگی بـه غایـت معرفـت و بنـدگی     تا نشان دهند که با نظرِ وحدت

  سازد.اوند محقق میشود، و غرض از خلقت انسان را در عبودیت توحیدي خدرهنمون می
تراکمِ موضوعات در « محصولِ، به »در سوره آیات بِیترت«و  »هر آیه یرشتۀ موضوع« با پیمایشِ، »مدلِ سوره« در.  14

» فصـلِ سـوره  « ایـ  »هـا اقیسـ  يمرزها«به  »اتیآ يهادسته یتراکمِ موضوع« تجمیعِ از همچنین و ده،یرس »اتیدسته آ
 تیـ غا«همـان  متنـاظر بـا   » سوره یموضوع يالگو«به  »هااقیتراکمِ موضوعات س« دمانِیچترکیبِ از  تاًیو نها م،یرسیم
 کرةیپ یساختارِ هندس«و  »اتیآ بیترت« ،»تراکمِ موضوعات«صورت هر سوره مطابق نیبد د؛یرس میخواه» ص سورهتخم

  خواهد داشت.» فردمنحصربه« یصورتهب »یی منسجممدلِ معنا« کی، »خود یموضوع
در جهت » فصلِ سوره«، »غایت فصل سوره«در جهت » دسته آیات«، »غایت دسته آیات«در جهت » آیهیت تکغا. «15

میان آیات » توحید مفهومی«باشد که به این صورت نوعی ، می»غایت کل قرآن«هم در جهت ، و آن »غایت کل سوره«
ست؛ بنابراین از پخش و پراکنده دیدن آیات معناي حفظ وحدت در کثرت کلمات و سور ابرقرار است. توحید مفهومی به

قرآن باید اجتناب کرد. ضمناً درخور توجه است که مطابق همین وحدت در کتاب تشریعی، وحدت در جهانِ هستی و 
اي، از کتابِ خلقت هستند و هرکدام غایتی سوره» نوع«اي، و هر آیه» موجود«کتاب تکوینی هم منعکس است؛ لذا هر 

 باشند.ها درجهت غایت کل ـ متعین در انسانِ کامل ـ میکنند که تمام آن غایتمیخاص را دنبال 
  شود.یاد می» مدل«کاوي با عنوان . از الگوهاي ارتباطیِ و نتایج کشف شده در فرایند داده 16
از  مرحوم عالمـه « :سندینویم دربارة استفاده ایشان از آیات غرر ،ییاز شاگردانِ عالمه طباطبا یآمل ياهللا جوادتیآ .17

 اتیـ از آ ياریبسـ  يگشاتنها راهآنها، نه ریکه درخشش چشمگ فرمودیم ادی اتیآ عنوان غررِبه میقرآن کر يِدیکل اتیآ
... همانا ،»ییربنایز اتیآ« ]نیا[ ییشناسا زانیبود. م خواهد ثیاز احاد ياریحل بس يبرا یمحکم یۀقرآن بود، بلکه پا گرید
 اتیآ يمعنا رِیدر تفس[شده،  ادیبر محور  ییبناریز اتیبا استنباط آ ]که[است؛...  يدیدر معارف توح هرظا ای حیصر اتیآ
 ییربنایز اتیآ یمعان[مورد بحث، مخالف  ۀیوجوه و احتماالت گوناگون در آ نیکه در ب یاحتمال ایهر وجه  ]با آنها گرید

طباطبایی، » (رندیپذیباشد، م ترکینزد دیتوح ]ی کلیديآن معان[که به  یمالاحت ایبود، باطل دانسته، و هر وجه  دیتوح ]در
  ).»ییاعالمه طباطب يریتفس ةریس«تحت عنوان  ،یآمل ياهللا جوادتیمقدمه از آ، 25، ص1، ج1374

الفاظ و گفتار را، با قدرت و توانِ  در وضعِ يتوانِ بشر ، خلقتد که خداوند متعالننشان از آن دار يریقواعد تفس نیا .18
 ؛اسـت  کـرده  میعظـ  يابه معجزه لیرا تبد میقدرت مطلقِ حق است که متنِ قرآنِ کر نیگرفته است، و هم کارهب یاله
 میقـرآن کـر   قـت یحق امـت، یو در عرصـۀ ق  رسـد، یحق عظمت آن نم بههم بشر در آن دقت کند،  اندازه که هرآنجاتا
 هرگز در کالمِ انیروشِ ب نیاکند که، ضمناً توجه به این قواعد روشن میورده وارد خواهد شد. نخصورت بِکر و دستهب

متعالی است، در یک طراز  قیحقا علم الهی و نازلۀانِ اعتباري بشر هرگز با قرآن که چون سخن ود،شنمی افتیبشر  نوعِ
 براي ای کردن و اتریگو يبرا ،انیصرف تنوع در ب بشر نیز،در قرآن برخالف تعابیر نوع  گوناگونتعابیر  کار بردنِ؛ بهستین

  .ی نیستزبان نیریتفنن در ذوق و ش
ا عنْـدنَا    «قسمت  ه،یو شمولِ موضوعات در عبارات آ ریحجر، که با توجه به ضما 21ۀ مانند آی.  19 وإِنْ منْ شَـیء إِلـَّ

نُهۀصورت رشتهب» خَزَائ »CEABD « درآمده، و قسمت» ا نُنَزّولُومٍمعرٍ مإِلَّا بِقَد ۀصورت رشـت هب زین» لُه »ACEBCA« و ،
  يو انسان به سو اءیخدا، اشاره به وجه مقابلش در صعود اش يو انسان از سو اءیدر نزولِ اش زانیطور که المآن تیدرنها
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 تیـ انسان به اعتقاد بر ربوب تیهدا هیاز مجموع آ نی)، و همچنایانسان بعد از دن ای F(موضوع  داندیخدا را هم ظاهر م

رشـته   يبـه انتهـا  » FG«رشته  تیخدا)، در نها يبه سو نسانا تیهدا ای Gظاهر است (موضوع  یدر هست یاله ۀوستیپ
  .دیآیدرم» CEABDACEBCAFG«صورت هب هیآ یِاضافه شده، و رشته موضوع

از جهت ) دارند، Bهم اشاره به موضوع وسایط الهی (» قُرْآنٍ مبِینٍ«َ و »آیات الْکتَابِ«حجر، که دو عبارت  1. مانند آیه  20
در عالمِ عقولِ مجرده تامه  کتاب قرآن قتیحق ، کهداشتن در قوس نزول تیقیو طر تینزولِ هدا ۀشان در واسطتحقق

خـاطر  هبـ رنـد،  ) داGتحقق دارد، و نور و خیرِ محض است، و هم اینکه اشاره به موضوع هدایت انسان به سوي خدا (
؛ بنابراین طبق روش مذکور، این دو عبارت را طبق ترتیب سلوك انسان در قوس صعود ةنحو يداشتنِ آنها برا تیموضوع

  کنیم.گذاري مینشان» BG«صورت گانه، بهموضوعات هفت
رو، در دیتاست بود؛ ازاین گذاري موضوعیِ آیات، دو آیۀ ذیل از دید ما پنهان ماندهبرداري و نشان. البته در حین فیش 21

 216؛ و آیۀ »کم عنْدهم خَزائنُ ربأ«طور:  37شوند: آیۀ داري علمی بیان مینیستند؛ و اینجا براي امانت» مدلِ آیات مرتبط«
  .»نْتُم ال تَعلَمونَأواللَّه یعلَم و«بقره: 
و  شوندیاجرا م یخاص بیترتاست که به الی منطقی یا محاسباتیو رو هااز دستورالعمل یمتناه يامجموعه. الگوریتم  22
له به ئشکستن آن مس لهیوسبهنامند که را الگوریتم می لهئحل مس يگام برابهروش گام یبه عبارت ،کنندیرا حل م ايلهئمس

، و گرفته شده یخوارزم یابوجعفر محمد بن موس ی،رانیا دانیاضیاز نام ر تمیالگور ۀکلم، باشدیمراحل ساده و آسان م
  .انددهینام یسینواو را پدر برنامه وتریدانشمندان علم کامپ

23. IBM SPSS Modeler_Clementine v14.2. 
24.C5.0 Classification Algorithm  :يهامجموعه کالس کی)، ما يبندکالس ایو  يبند(طبقه يبندرده تمِیدر الگور 

موجود در هر رکورد داده، آن را به  يهاصهیبا توجه به خص کندیم یسع تمیکه الگور م،یشده دار فیتعر شیثابت و از پ
 .موجود منتسب کند يهااز کالس یکی

.25 two-step Clustering Algorithm. :چیه ،يرده بند تمِی)، برخالف الگوريبندگروه ای( يبندخوشه تمِیدر الگور  هدف
موجود در هر رکورد داده، هـر گـروه از    يهاصهیبا توجه به خص کندیم یسع تمیکه الگور م،یندار شدهفیتعر شیاز پ

 .) جمع کندClusterخوشه ( کیبه هم را در  کیمشابه و نزد يرکوردها
26.Sequence Mining Algorithm based on CARMA association rules.  :ـ  تمِیدر الگور بـر   یکـه مبتنـ   يکـاو هدنبال

ـ     نیاست، بد هیموضوعات در آ بِیتوجه به حالت ترت است، CARMA یِقواعد انجمن تمِیالگور  نینحـو کـه روابـط ب
اسـت و   هیـ موضـوعات در آ  بِیبه ترت تیاسطور که فقط حسالبته آن شود،یم یگانه بررسموضوعات هفت يهادنباله
» CEFA«صورت هدنباله بریز کی، »CAEFEBA« یِموضوع کدحجر با  4یۀ مثالً در آ ،یعنی ست؛یبودنشان مهم ن یمتوال

، و فاصله داشتنِ استموضوعات  بِیترت دمانِیاست که مطابقِ چ ياچون دنباله رد،یگیدرنظر م يکاودنباله تمِیرا در الگور
 .ستی) مهم نشانیِهمان عدمِ توال ایآنها (

27. Microsoft Excel v15. 
28. Microsoft Visual Basic for Applications v7.1. 

 Longest Common SubString StringMiningیـا  » تـرین زیررشـتۀ مشـترك   بـزرگ «کاوي یافتنِ . الگوریتمِ رشته 29
Algorithm :یاز موضوعات را در د ییهافقط دنباله يکاورشته تمِیالگورکه هم  رد،یگیدر نظر م یحرفـ  يارشته تاست

در همان . مثالً دهدو مرتب را نشان  یمتوال يهارشتهریز انِیشان لحاظ شده باشد، تا روابط مبودنِ یو هم متوال بیتتر
  .وجود دارد» EFEB«صورت هرشته بریز کی، »CAEFEBA« یِموضوع کدحجر با  4یۀ آ

کاوي اسـت. و منظـور مـا از انـواعِ     هاي دادههاي ورودي به الگوریتم. دیتاست نام مصطلحِ علمی درخصوص داده 30  

۱۵۲  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

                                                                                                                                                            
ایم، از جمله ها انجام دادههایی است که بر روي دادههاي ورودي متعدد با تکیه بر انواع تقسیم بنديها، تولید دادهدیتاست

» ـ عدديدیتاست جدولی«، تقسیم به »دیتاست سه موضوعی«و » دیتاست هفت موضوعی«اند از: تقسیم به آنها عبارت
)Tabular (ـ حرفیايرشته«) و «Sequential دیتاست مدل آیات مرتبط«و » دیتاست مدل سوره«)، تقسیم به.«  

 يراهنمـا  کـه  گیرند،درنظر می» یِ نتایجارزیاب يمعیارها«عنوان را به» يکاودانش حاصل از داده« ارزشِ يهامالك.  31
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