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چکیده
ي معنـایی بسـیاري را در خـود نهفتـه دارد و بحثهـاي      هـا ها و نکتهپایان آیات کریمۀ قرآن، زیبایی

ي ادبـی و  هـا يفـرا هنجـار  . این مقاله در پی بررسی و حکمـت یـابی   لبدطیمي را ادامنهگسترده و پر 
: گـردد یمـ است. در این باره سه دیـدگاه ارائـه   فواصل آیات قرآن تغییرات ساختاريِ صورت گرفته در 

رنـگ سـازي نقـش    ؛ برخی دیگر نیز بـا کـم  دهندیماستناد هماهنگی میان فواصل آیات برخی آن را به 
. دانندیمي معنایی و بالغی دیگرند و گروهی نیز این دو را همپایۀ هم هاهنکتفواصل، به دنبال 
پردازدیمپایان آیاتي هاياز فرا هنجارییهاتحلیل معنا شناختی و زیبا شناختی نمونهنگارنده، به 

دگرگونی در چینش ؛برخی حروف و واژگان در فواصل آیاتو کاهش افزایش و آن را در چهار محور
. با تحلیل موارد گوناگون، این کندیمدنبال دیگربرخی گزینش برخی ساختهاي سخن به جاي وسخن
هاي لفظی و نکات معنایی با توجه به نوع تغییرات متفاوت اسـت  که نقش زیباییدیآیمبه دست ه نتیج

، اما ودشیمتررنگآوایی پر ي هاجنبهفواصل آیات، کاسته شدن برخی حروف در افزوده شدن یا و در 
. در عین حال تـالش بـر ایـن    رودیمدر چینش و گزینش ساختارهاي سخن معنا عنصر اصلی به شمار 

هـاي معنـایی و   است که در کنار تفسیر زیباشناسانه بر پایۀ هماهنگی فواصـل، بـه دنبـال یـافتن زیبـایی     
ي معارفی و بالغی دیگر نیز باشیم.هانکته

اقامـه شـده، از دیگـر    بـر آنهـا  قرآنـی و حجتهـایی کـه    اتمیان فواصل در قرائـ هماهنگیجایگاه 
سرفصلهایی است که ضمن مباحث دنبال شده است. 

قرآن کریم، علوم قرآن، بدیع، فواصل آیات، مراعات فواصل، تناسب.: هاکلید واژه

. :15/4/1390؛ تاریخ تصویب: 16/7/1389تاریخ وصول.
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مقدمه

هاي زیبایی در قرآن کریم هماهنگی میان پایان آیـات جلوهنیترگستردهیکی از بارزترین و 
ي قـرآن  هاسورهی در تمامآن است. این ویژگی فرمی که در ارتباطی تنگاتنگ با معنا قرار دارد 

و میـزان همسـان   در هر سوره با توجه به حال و هواي سوره و طـول آیـات آن   و جاري است 
کند. پایبندي قرآن کـریم بـه همـاهنگی پایـان آیـات،      سازي فواصل، نمودهاي متفاوتی پیدا می

ته که در برخی موارد، به ظاهر، تغییراتی در آخر آیه و نظـم آن رخ دهـد و گـاه    موجب آن گش
در قواعـد زبـانی صـورت گیـرد تـا ایـن       ییهـا يو به تعبیر بهتر فـرا هنجـار  هايزیهنجار گر

شود.تعبیر می» مراعات فواصل«هماهنگی به دست آید. از این پدیده در علوم قرآن و تفسیر به 
پاسخ به این پرسش هستیم که این سخن تا چه پایه درست است و آیـا  در این مقاله در پی 

و مفسـران در  پژوهـان قرآنفواصل استناد داد؟ دیدگاه تناسباین تغییرات را به تمامی توان می
این مسئله تا چه حد در قرائات قرآن نقش داشـته اسـت و   کهآنپرسش دیگر این باره چیست؟

اتفاق نظر دارند و حجتهایشان در این باب چیست؟هاآیا قاریان بر این دگرگونی
در مـوارد عـدول از هنجارهـاي زبـانی    گزارشـی از  ،شـود بدین ترتیب در آنچه مطرح می

به طرح بحثی نظري در و دهیمارائه میارهاي صورت گرفته در آنهافواصل آیات و دگرگونی
هـاي پایـان آیـات را در    دگرگـونی هـایی از سپس نمونه،ختها در باره آن خواهیم پردادیدگاه

شناختی تحلیل کرده و نقش فواصل را در تقسیم بنـدي  شناختی و زیباچهار محور، از منظر معنا
آیات بررسی خواهیم کرد. در این میان با مراجعه به کتابهاي قرائت و احتجاج بر قرائـت و نیـز   

در پایـان نتـایج بحـث را    رسم مصحف، جایگاه تغییرات فواصل را در آنها خـواهیم جسـت و   
.میکنیمگزارش 

اصطالح شناسی فواصل
ي نثر همانند قافیۀ شعر در ساختار آوایی با هم تناسب داشـته باشـند، در   هاجملهاگر پایان 

بخشـد و  ي به نثر میاژهیو). سجع موسیقی 311؛ مطلوب، 411نام دارد (علوي، » سجع«ادبیات 
وزن عروضی نظـم را نـدارد. سـجع در میـان عـرب جـاهلی       سازد؛ اما آن را به نظم نزدیک می

و هـا خطبهمندي بود و از آن فراوان در مثلها، منزلتی واال داشت و نشانگر سالمت طبع و سلیقه
پیدایش سجع در آن ». لیلٌ داج و نهار ساج و سماء ذات ابراج«کردند؛ مانند: نثرشان استفاده می

بود. آیات قرآن کریم هم در پاسخ به این شوق طبیعـی و  روزگار، گویاي شکوفایی زبان عربی



111....شناسانه و ي ادبی در فواصل آیات و تفسیرهاي زیباهايفرا هنجار1390پاییز و زمستان 
آهنگین و موزون نازل شد و از موسیقی جان افـزاي  ،نیاز درونی و در هماوردي با ادیبان عصر

).61؛ حسینی، 128سجع استفاده کرد (الشین، 
شـود و بسـیاري پرهیـز    آیات قرآن کریم، فواصل که جمع فاصله است، اطالق مـی پایانبه 

بنا بر این، به جـاي سـجع، بـه    ).297-287،ی؛ بنت الشاط14، وطواطند آن را سجع بنامند (دار
. وجه نامگذاري به فواصـل، فـزون   میکنیمهماهنگی میان فواصل آیات، تناسب فواصل اطالق 

2شـوند. دیگر جـدا مـی  آن است که در آنجا دو آیه از یک1»کتَاب فُصّلَت آیاتُه«بر ریشۀ قرآنیِ

نیز نامیده شده است. » رؤوس آیات«فواصل 
که » حرف روي«دربارة فاصله تعریفها و کاربردهاي چندي وجود دارد؛ برخی فواصل را به 

. بنا بر تعریفی، فاصله کلمۀ آخر آیه اسـت کـه ماننـد قافیـه     اندکردهیابد معنا آیه به آن پایان می
آید و در جایگاه مناسب خود قـرار دارد  یشعر و قرینۀ سجع است. به جزء آخري که ذیل آیه م

).350؛ ابو زید، 1/53(زرکشی، ت نیز فاصله گفته شده اس
سجع و تناسب فواصل، بر پایه وقف استوار است؛ یعنی همگونی حاصـل از آنهـا هنگـامی    

ها وقف شود و حرکتها آشکار نگردد؛ از این رو حرکتهاي پایـانی  آید که در پایان فقرهپدید می
).1/69ها با هم فرق دارد (زرکشی، یلی از فاصلهدر خ

انواع فواصل 
که از : متوازي، مطرّف و متوازناستسه گونه فواصل،همگونی به کار رفته دریا سجع و 

دو .)3/42؛ کـزازي،  2/206فتـازانی،  (تاسـت نظر ارزش موسیقایی، به همین ترتیب یـاد شـده   
شـود و  تعبیـر مـی  » روي«از آن بـه  آخر کـه د: حروف گردعامل هماهنگی دو واژه را سبب می

ظـالمین،  : نـام دارد؛ ماننـد  » سجع متـوازي «اگر هماهنگی در هر دو عامل وجود داشت ».نوز«
ی جعلْنَـاهم       .قَالُوا یا ویلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالمینَ(:درفاعلینو خامدین واهم حتـَّ عـد لْـکت الَـتا ز فَمـ
یدصینَحداأل.ا خَامو اءما خَلَقْنَا السمبِینَوا العمنَهیا بمو ضر.    ا التَّخَـذْنَاهو ذَ لَهـ نَا أَنْ نَتَّخـدأَر لَو

: کتابی که آیات آن بیان شده.3، بخشی از آیه 41. فصلت/1
) این ماده به جز آیه یاد شده در موارد بسیار دیگري 381. فصل به معناي جداسازي دو چیز است که بینشان شکافی باشد (راغب اصفهانی، 2

انعـام. مـراد از   126و 98،  97، 55ود و آیـات  سوره فصلت، آیه نخسـت سـوره هـ   44درباره قرآن و آیات آن به کار رفته است؛ همانند آیه 
دیگـر و تنـزل دادن آن بـه مرتبـه اي اسـت کـه روشـن و فهمیـدنی باشـد          جداسازي بخشهاي قرآن از یـک » فصلت«تفصیل آیات در سورة 

).7/107) و گاه به قرینۀ مقام، به معناي شرح معارف الهی و از ابهام خارج ساختن آنهاست (همان،17/259،طباطبایی(
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1)منْ لَدنَّا إِنْ کُنَّا فَاعلینَ

عـالمین،  : مانندنام دارد؛» سجع مطرف«گر پایان دو فقره تنها در حرف آخر مشترك بودند ا
علَی قَلْبِک لتَکُونَ منَ .نَزَلَ بِه الرُّوح األمینُ.وإِنَّه لَتَنْزِیلُ ربِّ الْعالَمینَ(:درمبینو ین، منذرینام

نام دارد؛» سجع متوازن«آن دو تنها در وزن مشترك باشند اگرو 2)بِلسانٍ عرَبِی مبِینٍ.الْمنْذرِینَ
ب .وما أَدراك ما الطَّارِقُ(:درحافظو طارق، ثاقب:مانند الثَّاقـ ما     .النَّج هـلَیا ع إِنْ کُـلُّ نَفْـسٍ لَمـ

.3)حافظٌ
آخرشـان یـا حـروف  هم،کنارآیۀدودرکهاستحديبهآیاتپایاندرآواییهماهنگی

،»ن«و»م«: بسان(متقارب)؛ت اسنزدیکهمبهصوتی،ویژگیهايومخرجدریاواستیکی
نـدارد  قـرار دیگرنـد، یـک جفـت کههاییفاصلهدرهم،ازدورحرفدوگاههیچ».ب«و»د«

.)1/75(زرکشی، 
، گـاه در پایـان و   آغـاز ي متفاوتی دارند. این نوع گاه در هافاصلهشماري از آیات همجوار 

وت آنهـا  ) و تفـا 136؛ نصار، 298و 148،؛ حسناوي74گاه در وسط سوره آمده است (بدوي، 
).60(زرکشی، حکمتها و دالیل خاص خود را دارد

در قرآن کریم دو گونه سجع نمایان است:
سجعی که تمامی یا فرازهایی طوالنی از یک سـوره را در بـر گرفتـه اسـت و تمـامی      الف:

وره فاصـلۀ  سـ 11. در پذیرنـد آیات در آن وحدت رویه دارند و به یک روي یا وزن پایان مـی 
ان یکسان است: قمر، کوثر، قدر، عصر، منافقون، اعلی، لیل، شمس، فیـل، اخـالص،   آیات تا پای

).209ناس (حسناوي، 
هاي این نـوع ؛ از نمونههاي بعديب: هماهنگی میان دو یا چند فقره و تغییر آهنگ در فقره

.استعادیاتانفطار و سوره

ت فواصل ي صورت پذیرفته در پایان آیات به سبب مراعاهايفرا هنجار
و تـأثیر  نـان، امـري پسـندیده اسـت و دلنشـینی     تناسب و موزون بودن سخن نزد عرب زبا

جان گردانیدیم . و آسمان و : گفتند اي واي بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم. سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را درو شده بی17-14. انبیاء/1
کردیم.اي بگیریم قطعا آن را از پیش خود اختیار میخواستیم بازیچهزمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم. اگر می

دهندگانهشدارجملهازتاکرد،نازلدلتبرراآناالمینروح. استجهانیانپروردگاروحیقرآن،اینکهراستیو: 195-192/. شعراء2
.روشنعربیزبانبهباشی؛

.استنگهبانیاوبرمگرنیستکسهیچفروزان،اخترآنچیست؟شبگرداخترکهدانیچهتوو: 4-2/. طارق3
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اي کـه  ، بـه گونـه  انـد داده، به این دلیل به آن اهمیتی ویژه شودگذاري بیشتر سخن را باعث می

و بـر ایـن قواعـد    شودبه آن امتیاز داده میهنگام تزاحم مناسبت فواصل با قواعد دستور زبانی، 
؛1/60(زرکشـی،  دنگردو به سبب آن، از نظم کالم و قواعد لفظی خارج میکندترجیح پیدا می

شود و در ). در قرآن کریم نیز این پایبندي به همگونیِ فرجام آیات، مشاهده می5/284معرفت، 
زرکشـی ایـن   برخی موارد، موجب گشته که به ظـاهر، تغییراتـی در آیـه و نظـم آن رخ دهـد.     

ابـن صـائغ در کتـاب خـود    . )67-1/60کند (زرکشـی،  مورد گزارش می12را در اهدگرگونی
).192-2/191آنها را تا چهل و اندي شمرده است (سیوطی، احکام الراي فی اَحکام اآلي

حتـی در کمتـر از   ا بی گمان ابن صائغ در این شماره زنی، افراط کرده است و این مـوارد ر 
ن شمرد و بسیاري از آنها در هم ادغام کرد. شش مورد نخستی را تواآنچه زرکشی یاد کرده، می

که یا تقدیم معمولها بر عامـل  گیرد ذیل عنوان تقدیم و تأخیر جاي میکندیمکه ابن صائغ یاد 
دونَ    (دیگـر؛ ماننـد:  است و یا تقدیم آنها بر یـک  بـعکَـانُوا ی اکُم إِیـ ؤُالء اکم «1)أَهـ مفعـول  » ایـ

ا مرتبـه مـؤخر اسـت مقـدم     یکه بر آن مقدم شده است. گاه آنچه از نظر زمانی است» یعبدون«
آمده است؛ مانند تقدیم آخرت بر اولی و هارون بر موسی و یا ضمیر بر مـرجعش مقـدم شـده    

فاعل و مرجع ضمیر است کهآنبا وجود » موسی«2»فَأَوجس فی نَفْسه خیفَۀً موسی«است؛ مثل: 
انٍ   (پنجمین مورد تقدیم صفت مفرد بر صفت جمله است؛ ماننـد: مؤخر آمده است.  کُـلَّ إِنْسـو

منشور صـفت کتـاب اسـت و    3)أَلْزَمنَاه طَائرَه فی عنُقه ونُخْرِج لَه یوم الْقیامۀِ کتَابا یلْقَاه منْشُورا
پس از صفتی که جمله است قرار گرفته است.

ف حرف یاء مربـوط اسـت؛ حـال یـا یـاء نـاقص از آخـر واژه        موارد شش تا هشت به حذ
ایـن فعـل مجـزوم شـده     کـه آنیا حذف آن از آخر فعل بدون 4،)الْکَبِیرُ الْمتَعالِ(معرفه، مانند:
ـ المضافو یا حذف یائی که 5)واللَّیلِ إِذَا یسرِ(باشد؛ مانند:  ذَابِی   (اسـت؛ ماننـد:  هی فَـذُوقُوا عـ

6)ونُذُرِ

آیـا اینهـا بودنـد کـه شـما را      «فرمایـد:  کند، آن گاه بـه فرشـتگان مـی   روزي را که همه آنان را محشور می: و یاد کن40. سبا/ بخشی از آیه1
»پرستیدند؟می
: و موسی در خود بیمی احساس کرد.67. طه/ 2
.13اسراء/ .3
: داناي نهان و آشکار و بزرگ بلندمرتبه است.9. رعد/4
: و به شب وقتی سپري شود.4. فجر/ 5
: پس عذاب و هشدارهاي مرا بچشید.39و آیه 37. همان، بخشی از آیه، 6
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از مواردي که ابن صائغ آورده است، افـزوده شـدن حـرف مـد اسـت؛ ماننـد:       موردن نهمی

است که غیر منصرف است؛ ماننـد:  ايشدن واژهصرف مندهمین مورد1)وتَظُنُّونَ بِاللَّه الظُّنُونَا(
. از سوره انسان15در آیه قَوارِیرَاکلمۀ 

مؤنث بودن اسم جنسی است کـه هـم   یازدهمین و دوازدهمین مورد، انتخاب جنبۀ مذکر یا 
مـذکر در نظـر گرفتـه    » نخل«20ۀ در سوره قمر آیکهآنمذکر باشد و هم مؤنث؛ مانند تواندیم

بـه  7اما در سورة حاقه آیۀ ، )کَأَنهُم أَعجاز نخَْلٍ منقَعر(شده و برایش صفت مذکر آمده است: 
از نخَْـلٍ    (هنگی برقرار کنـد:  صورت مؤنث آمده است تا با دیگر فواصل آیات هما جـأَع ُمکَـأَنه

.  )خَاوِیۀ
ذیـل عنـوان   ن،کند بیشـتر آ که ابن صائغ ذکر میياگانهچهلاز مورد سیزدهم تا پایان امور 

؛ مانند مطابقـت  گیردجاي می» گزینش برخی واژگان یا ساختارهاي سخن به جاي برخی دیگر«
سمیه یا فعلیه بودن، به کار رفتن مفرد، تثنیـه و جمـع بـه    نکردن جملۀ دوم با جملۀ پیشین در ا

دیگـر،  دیگر، آوردن اسم ظاهر به جاي ضمیر، وقوع اسم فاعل و مفعول به جاي یـک جاي یک
هاي این موارد را هنگـام تحلیـل آیـات    به کار گرفته شدن حرفی به جاي حرف دیگر. ما نمونه

شود اي به دو شکل مین است که واژهآیزدهم)دیگر موارد این قسم (مورد سخواهیم آورد. از 
در آن کـه ، اما به دلیل هماهنگ شدن فواصل به شکل خاصی از آن اکتفا شود؛ مانند گرددتلفّظ 

در بخشـهاي دیگـر   کـه آنآمده است، حال »رشَداً«، 10و در سورة کهف آیۀ 14سورة جن آیۀ 
اخت یک واژه تغییر کند؛ نیز آن است که ساستفاده شده است. مورد چهلم » رشد«قرآن از واژة 

آمده است.»طور سینین«، »طور سینا«که در سورة تین به جاي مانند آن
نیز به تقدیم و تأخیر و افزایش و حذف مربوط اسـت؛ از جملـه   بخشی ، 40ا ت13از موارد 

لَـا  ثـم (از سوره اسراء فرمـوده اسـت:  69جمع بین مجرورات است: خداوند در آیۀ 33مورد 
واْ لَکمِداتجتَبِیع نَا بِهلَیگاه براي خود در برابر ما کسی را نیابید که آن را دنبال کندآن؛ یعنی)ع .

نیز مؤخر آمد تا همه آیات بـه یـک   » تبیعا«چون فواصل سوره تمامی به تنوین ختم شده است، 
فاصـله افتـادن   البرهانو به تعبیر صورت باشد و در نتیجه چندین مجرور کنار هم قرار گرفتند

میان آنان بهتر بود.

گاه که چشمها خیره شد و جانهـا بـه گلوگاههـا رسـید و بـه خـدا       : هنگامی که از باالي سر شما و از زیر پاي شما آمدند و آن10. احزاب/1
بردید.جا میگمانهایی نابه



115....شناسانه و ي ادبی در فواصل آیات و تفسیرهاي زیباهايفرا هنجار1390پاییز و زمستان 
ي فواصل آیاتهايفرا هنجارها در باب چگونگی تفسیر دیدگاه

هـاي صـورت گرفتـه در پایـان     در چگونگی تفسیر خروج از هنجارهاي زبانی و دگرگونی
و برداشـت  آیات، مبانی و دیدگاههاي چندي به شرح ذیل وجود دارد که در تفسیر قرآن کریم 

از آن تأثیر مستقیمی دارد:
دیدگاه زیباشناسانه بر پایۀ تناسب فواصل 

برخی بر این باورند که این امور، تفسیري زیبا شناسانه بر پایۀ تناسب فواصـل دارد؛ بـدین   
که هماهنگی و تناسب در زیبایی و دلنشینی سخن دارد سبب آن شده است کـه  اهمیتیمعنا که 

اتی ایجاد شود و از قواعد لفظی، صرف نظر شود. شماري از ادیبان، مفسـران  در نظم کالم تغییر
ایـن پدیـده رابـه خـاطر همشـکلی رؤوس      گیرند وو عالمان علوم قرآن در این گروه جاي می

.اندجمله. فرّاء، ابن صائغ و ابن اثیر از آن دانندآیات می
ب، به خاطر مراعات همگونی خطا» کاف«فرّاء در آیات سوره ضحی بر این عقیده است که 

(فـراء،  حـذف شـده اسـت    » فـأغنی «و » فهـدي «، »فآوي«، »قلی«لفظی اواخر آیات، از فواصل 
اند. البتـه  ) نیز با او هم عقیده6/516(ي ) و نیشابور11/192مانند: فخررازي (مفسرانی).3/274

اسـت و بـه ذکـر آن    افزایند که این ضمیر خطاب در معنـی، روشـن  هر سه، این نکته را نیز می
نیازي نیست.

تَعینُ  (تقدیم ضمیر را در ابن اثیر نَسـ اك یـا و دبنَع اكیبـه خـاطر مراعـات نظـم کـالم      )ا
شـد، زیبـایی کنـونی را نداشـت. وي قصـد      گفته می» نعبدك و نستعینک«داند؛ چرا که اگر می

لَۀٍ ذَرعهـا   خُذوه فَغُلُّوه،(پذیرد. همین گونه در اختصاص را نمی لْسـفی س ثُم ،لُّوهص حیمالْج ثُم
لُکُوهراعاً فَاسنَ ذعوبدانـد (ابـن اثیـر،    تقدیم مفعول و ظرف را از باب مراعات فاصـله مـی  1)س

2/36-37.(
کنـد و در بسـیاري   فاصله، ارزشی آوایی دارد که نقشی مهم ایفا می«نویسد: تمام حسان می

شود؛ به گونه اي که گاه به تقدیم یا تأخیر عناصري از نب آن در نظر گرفته میاز آیات قرآن جا
). وي با مقایسه ساختارهایی از قرآن کریم با دیگر حالتهـاي آن  1/198(حسان» انجامدجمله می
گیرد که نقش زیباشناسانۀ فاصله، شایستگی آن را دارد که در نظر گرفته شـود، گرچـه   نتیجه می

ا  (برخی از شیوه هاي ترکیب نحوي تعـارض داشـته باشـد. از جملـه اگـر      مراعات آن با مـمو

بگیرید او را و در غل کشید. آنگاه میان آتشش اندازید. سپس در زنجیرى که درازى آن هفتاد گز اسـت، وى را در بنـد   : «32-30حاقّه/ . 1
کشید.
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فَـال یؤْمنُـونَ إِال   (را بـا  » فقلـیالً مـا یومنـون   «و » ینفقون مما رزقنـاهم «را با 1)رزقْنَاهم ینْفقُونَ

دقْت    (فرمایـد: بسنجیم یا به جاي تعبیر قـرآن کـه مـی   2)قَلیال نَنْظُرُ أَصـ نَ   قَـالَ سـ مـ کُنْـت أَم
نَ    (بیاوریم و یا در آیه » ام کذبت«، 3)الْکَاذبِینَ تَکُـونُ مـ ي أَمتَـدا نَنْظُرْ أَتَهرْشَها عّرُوا لَهقَالَ نَک

قرار دهیم، به ارزش آوایی فاصله و زیبایی ترکیبی کـه قـرآن   » ام ال تهتدي«4)الّذینَ ال یهتَدونَ
ن بـر ترکیـب اولیـه پـی خـواهیم بـرد و در خـواهیم یافـت کـه          اختیار کرده است و تـرجیح آ 

(رك: ت ي صـورت گرفتـه تـا چـه انـدازه بـه زیبـایی ترکیـب کمـک کـرده اسـ           هـا دگرگونی
).199-1/198،همان

هاي معنایی  دیدگاه معنا شناسانه بر پایۀ نکته
ـ   که زیبا و هماهنگ ساختن فواصـل نمـی  انددهیعقگروهی دیگر بر این  روز توانـد باعـث ب

هاسـت امـا سـبب سـاز آن     چنین تغییراتی شود. زیبایی لفظی گر چـه حاصـل ایـن دگرگـونی    
تواند باشد و در اینجا اسرار و حکمتهاي دیگري در شیوه تعبیر قرآن وجود دارد و باید بـه  نمی

دنبال نکات معنایی و بالغی دیگري بود.  
له، نیکـو نیسـت؛ مگـر    از جمله، زمخشري بر این عقیده است که صرف محافظت بر فاصـ 

کند، معنی بر استواري خود باقی باشد. وي لفـظ  اي که حسن نظم اقتضا میبه همان شیوهآنکه
فایـده  توجهی به معنی، زیبـا سـازي لفـظ را امـري بـی     داند و در صورت بیرا تسلیم معنی می

وي بـراي  . بر اسـاس همـین مبنـا،    )1/72(زرکشی، خواند که هیچ گونه ارزش بالغی نداردمی
وجـوه یومئـذ   (بینـیم کـه وي در   هماهنگی فرجام آیات، حسابی باز نکرده است. از این رو می

دانـد و پایـه   حصـر مـی  دلیـل را به » الی ربها«)، تقدیم 23-22(قیامت، )ناضرة الی ربها ناظرة
سـازد و اصـالً ایـن احتمـال را مطـرح     استدالل خویش در نفی رؤیت الهی را بر آن استوار می

).4/662سازد که ممکن است نظم کالم، باعث این تقدیم شده باشد (نمی
شـمرند، محمـد   از دیگر مفسرانی که همگون سازي فواصل را مجوز دگرگونی در آیه نمـی 

از سـوره  143. در ذیـل آیـه   اسـت اجتماعی تفسیر در عصر حاضر-پیشواي مکتب ادبیعبده 
بـر  » رئـوف «این پرسـش وجـود دارد کـه چـرا     )وف رحیمئسِ لَرانَّ اللَّه بِالنَّا(بقره، راجع به: 

کنندایم انفاق میدارند و از آنچه به ایشان روزي دادهآورند و نماز را بر پا میآنان که به غیب ایمان می: 3. بقره/ بخشی از آیه 1
آورند.اندك ایمان نمیدر نتیجه جز گروهی: 155و 46از آیات . نساء/ بخشی 2
.اياي یا از دروغگویان بودهخواهیم دید آیا راست گفتهگفت:27. نمل/ 3
.برندبرد یا از کسانی است که پی نمیگفت تخت ملکه را برایش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا پی می:41/ همان. 4



117....شناسانه و ي ادبی در فواصل آیات و تفسیرهاي زیباهايفرا هنجار1390پاییز و زمستان 
رسـاند و رسـاتر اسـت و طبـق     رأفت، شدت رحمت را میکهآنمقدم گشت، با وجود » رحیم«

بـه  کند که نقل می» جاللین«باید مؤخر شود، رشید رضا از تفسیر » ترقی از ادنی به اعلی«قاعده 
نویسد:یرعایت فاصله، مقدم شده است؛ سپس مدلیل

کنـد و شـبیه آن را در هـر جـا کـه گفتـه شـود،        استاد امام، این گفته را به شـدت رد مـی  
اي در قرآن در جایگاه شایسته خود نهاده شـده اسـت؛ بنـابراین،    گوید: هر واژهپذیرد و مینمی

رعایت فاصله، نه مقدم شده است و نه مؤخّر؛ زیرا قائل شدن بـه رعایـت   دلیلاي به هیچ کلمه
فاصله، اثبات یک محذوریت و ضرورت است؛ همچنان کـه در بسـیاري از سـجعها و شـعرها     

محافظت بر سجع و قافیه، فالن کلمه، مقدم و فالن کلمه، موخّر شده اسـت  دلیلاند که به گفته
در حالی که قرآن، نه شعر است و نه در آن التزامی به سجع وجود دارد و از جانـب خداونـدي   

شود، بلکه او بر هر چیزي تواناست و حکیمـی اسـت   رتی بر او عارض نمیاست که هیچ ضرو
دهد.که هر چیزي را در مکان شایسته خودش قرار می

داند و عبده این گونه اقوال مفسران را، ناشی از تأثیر پذیري زیاد آنان از قوانین بالغت می
ار رحمت است و رحمـت از  کند که رأفت از آثخود بر اساس ذوق عربی، این گونه توجیه می

تر است؛ چرا که رأفت، فقط مهربانی نسبت به کسی است که به مصیبت دچار شـده  جهتی، عام
شـود.  و فزونی احسان مـی باشد، اما رحمت، شامل برطرف ساختن درد و بال و نیز شامل نیکی 

1.)2/12(رشید رضا،دارد وجوداي جا نیز همان قاعدة ترقی به گونهپس در این

نت الشاطی نیز از کسانی است که غـرض از فواصـل را تنهـا مراعـات صـوري شـکوه و       ب
دانـد کـه در کنـار آن،    داند؛ بلکه فواصل را ناشـی از مقتضـیات معنـایی مـی    آراستگی لفظ نمی

یی را کـه فـرّاء   هـا نمونـه کنـد. وي  هماهنگی پایان بندهاي آیات از معانی و مفاهیم پیروي مـی 
ها مطرح کرده است، بررسی کرده و با نقد نظر وي حکمتهایی را عرضه رعایت فواصل را در آن

نگارد: منطق اعجاز آن ). او در پایان بحث خود چنین می297-287دارد (رك: بنت الشاطی، می
است که هیچ فاصله اي در قرآن وجود ندارد، مگر اینکه لفظ در سیاق خاص خود، مـدلولی و  

تواند چنین مدلول و معنایی را برساند، و با دیگري جز آن، نمیکند که لفظمعنایی را اقتضا می
ي قرآنی ممکن است به راز بیانی آن دست یابیم یا ممکن است هافاصلهتدبر در هر یک از این 

این راز بر ما پنهان بماند، که در این صورت به قصور و نـاتوانی خـویش در درك آن اعتـراف    

).374کند. رك: همان،کند و این سخن وى را حکایت مىدر بیان ویژگیهاى مدرسه محمد عبده نیز نقل مى» رگلدزیه«این بحث را .1
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ن شود که من ارزش این هماهنگی لفظی و موسـیقی خـاص ایـن    کنیم. البته نباید چنین گمامی

دانـم؛ هنـري کـه    تناسب و انسجام خیره کننده را که هنر بالغت در آن متجلّـی اسـت کـم مـی    
).297،انعبارت است از بیان معنا با پربارترین لفظ، جالب ترین تعبیر و زیباترین آهنگ (هم

باب، با این مسـئله مخالفـت کـرده اسـت کـه      با نگارش کتابی در این پژوهانقرآنیکی از 
جانب موسیقی در قرآن کریم خود مقصود ذاتی باشد، به گونه اي کـه بتوانـد در رونـد عـادي     
سخن دگرگونی ایجاد کند. او معتقد است در اسلوب قرآنی معانی مقصود اولی هستند و الفاظ 

کند کدام واژه به کـار رود  میبا آهنگ زیباي خود تابع معنایند و این سیاق معناست که ایجاب
). او در کتاب خود در پی یافتن حکمتهـایی دیگـر   11و 9و ریتم موسیقی چگونه باشد (خلیفه،

براي تغییرات صورت گرفته در فواصل آیات است.
همپایه بودن کمال معنا و زیبایی لفظ

بـه لفـظ   دو دیدگاه پیشین در باب دگرگونیهاي صورت گرفته در فواصل یکـی اصـالت را   
داد و دیگري به معنی. شاید بتوان دیدگاه دیگري را نیز شماره کرد که تفسیر معنا شناسانه و می

زیباشناسانه را آمیخته و همپاي هم می داند. در مجموع تأکید بسیاري از معاصران بر آن اسـت  
را به تنهایی کند و هم حق معنا را و هیچ کدام که قرآن کریم در آن واحد هم حق لفظ را ادا می

).372-369نمونه رك: ابو زید،براي(د گیردر نظر نمی
یکی از تعبیرهاي خوب و جامع در این بحث آن است که قرآن کریم به شیوه اي هنـري و  
در نهایت زیبایی میان امور گوناگونی جمع کرده اسـت و در انتخـاب فاصـله، مقتضـاي حـال،      

ه هـاي آیـات را در نظـر گرفتـه اسـت و حتـی بـه        سیاق سخن، آهنگ کالم، جو سوره، و پایان
ي بیانی و هنري دیگر نیز توجه دارد. گاه ممکـن اسـت گمـان    هانکتهمجموع تعبیرات قرآنی و 

شود که فاصله اي به صورت طبیعی چنین آمده است، امـا در اوج هنـر و زیبـایی قـرار داشـته      
).386؛ زوبعی، 211(سامرایی،د باش

اند ي نیست در بسیاري از تغییراتی که به مراعات فاصله استناد دادهبه عقیدة نگارنده تردید
ي مهم دیگري در بین است و دیدگاه دوم از این جهت ترجیح دارد، هانکتهافراط شده است و 

اما از آن سو اگر بخواهیم هیچ نقش مستقلی را براي زیبایی تناسب فواصـل در نظـر نگیـریم و    
ایم؛ از این رو تالش ها ندانیم در حقش کوتاهی روا داشتهرگونیآن را عامل هیچ یک از این دگ

اولیه بر این باید باشد که در کنار تفسیر زیباشناسانۀ آنها بر پایـۀ همـاهنگی فواصـل، بـه دنبـال      
که دیدگاه سوم بـر ایـن بـود،    ي معارفی و بالغی باشیم، چنانهانکتههاي معنایی و یافتن زیبایی
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ایی جز با تکلیف نتوانستیم تفسیر دیگري داشته باشیم، هماهنگ سـازي  در عین حال اگر در ج

هـاي انجـام شـده در    تواند تفسیرگر آن باشد. پس از گزارشی تحلیلـی از دگرگـونی  فواصل می
هاي لفظی و نکات معنایی با توجه به نوع این فواصل آیات، روشن خواهد شد که نقش زیبایی

.چشمگیر تر استي معنایی هاجنبهي آوایی و گاه اهجنبهتغییرات متفاوت است و گاه 

جایگاه مراعات توافق میان فواصل در قرائات
مالحظه همگونی میان فواصل از جمله اموري است که در انتخاب یک قرائت و ترجیح آن 

). فـراء کـه شـیفتگی    472بر قرائت دیگر و نیز در توجیه آنها نقش داشته اسـت (رك: محمـد،   
ق میان فواصل داشت، از شاخص ترین افراد در این زمینه اسـت. او همـزة شـأن    خاصی به تواف

را اسقاط کرده است. از وي در این باره پرسیده شد )29الرحمن/ ()کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ(در:
کنم مگر در سـوره الـرحمن؛ زیـرا    و فراء پاسخ داد که من همزه را در همه جاي قرآن تلفظ می

). قرائـت تخفیـف همـزه از    3/116اتی قرار گرفته است که بدون همزه اند (فـراء،  در ردیف آی
» شـان «ابوعمرو، اصفهانی، ابوجعفر و سوسی نیز روایت شده است و حمزه نیز در حالت وقف 

بـه حـذف یـاء را تـرجیح     » یسر«). فرّاء همچنین قرائت 5/26م،قرائت کرده است (عمر و مکر
ت به دلیل همشکلی فواصل آیات نزد من دوست داشتنی تر اسـت  دهد و می گوید این قرائمی
).3/260،ان(هم

البته آن گونه که استاد معرفت نوشته اند و نگارنده نیز بر این باور اسـت، قرائـت قرآنهـاي    
و این قرائت در طى قرون پى درپى تـا امـروز   داردسندى صحیح ،قرائت حفصموجود، یعنی 

اول بوده و هسـت و در واقـع، قرائـت حفـص همـان قرائـت عامـه        همواره میان مسلمانان متد
زیرا حفص و استاد او عاصم شدیداً به آنچه که و در اینجا نیبت مقلوب است؛ مسلمانان است، 

با قرائت عامه و روایت صحیح و متواتر میان مسلمانان موافق بود، پاى بند بودند. این قرائت را 
لَمى و او از امـام   عاصم از شیخ خـود ابوعبـدالرحمان    اخـذ کـرده اسـت و    » امیرالمـؤمنین «سـ

متـواتر بـوده،   به هیچ قرائتى جز آنچه با نص اصلى وحى که میان مسلمانان از پیامبر7على
.)221/ 2(معرفت، قرائت نمى کرده است

شریف، جز موارد معدودي مثل حذف رمـوزي کـه نشـانگر حرکـات     رسم الخط مصحف
به طور کامل بـا حالـت لفظـی آن    ا زیادي این رموز در کلمات مهموز کشیده مانند الف است ی

). بر این پایه رسم الخط با قرائتهاي معروف میان مسلمانان مطابق 7(قدوري حمد، مطابق است 
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بوده است و خود نیز به طور طبیعی پایه براي قرائتهاي بعد شده است. از این رو یکی از منـابع  

(همان، اندکردهستند که رسم کلمات را در کنار قرائت آن روایت مصحف قاریان ه،رسم الخط
). بنابر این اموري مانند: حذف یا افزایش پاره اي حروف در پایان آیات را نمـی تـوان بـه    164

اشتباهات نوشتاري نسبت داد. 
مصـحف جـاري و قرائـت    م،یکنیمیی که یاد هانمونهبا توجه به آنچه یاد شد، مبناي ما در 

هاي یاد شده قرائتهاي گوناگون را نیـز تطبیـق خـواهیم داد تـا میـزان      ص است اما در نمونهحف
توجه آنان به پدیده تناسب فواصل و موافقت و مخالفتشان با قرائت حفص در این باب روشن 

مطالب سودمندي در این زمینـه موجـود   کنند گردد و نیز در کتابهایی که بر قرائات احتجاج می
نها اشاره خواهیم کرد.است و به آ

فواصل آیاتيهايفرا هنجاریی از هانمونهتحلیل معنا شناختی و زیبا شناختی 
انجام گرفته در پایانۀ آیات را که بـه تناسـب فواصـل    يهايفرا هنجاراز ییهانمونهاکنون 

تـوان  یکنیم و در مواردي از آن، تفسیرهاي دیگري را که گفته شده یـا مـ  انجامیده است یاد می
تـرین  کنیم و به برخی نکات زیباشناسانۀ آن اشاره خواهیم کرد. ما در اینجـا مهـم  گفت بیان می

کنیم:این تغییرات را در چهار محور خالصه می
. افزایش برخی حروف و واژگان در فواصل آیات1

حاصل از تنوین نصب خـتم شـده اسـت؛ از    » الف«فرجام آیات در سورة مبارکۀ احزاب به 
افزوده شده است تا با دیگر آیات همگون شـود:  » الف«ن رو در سه آیه از آن به انتهاي آیات ای
) اغَتإِذْ زو نْکُمفَلَ منْ أَسمو کُمقنْ فَوم وکُماءونَ    بالْأإِذْ ج صار وبلَغَت الْقُلُـوب الْحنَـاجِرَ وتَظُنـُّ

وال  یوم تُقَلَّ(،1)بِاللَّه الظُّنُونَا نَـا الرَّسـأَطَعو نَا اللَّهتَنَا أَطَعا لَیقُولُونَ یی النَّارِ یف مهوهجو قَـالُوا  .بو
2.)ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وکُبرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِیال

و » الرسـوال «، »الظنونـا «از میان قاریان ابن کثیر، عاصم به روایت حفص و کسائی سه کلمـۀ  
. نافع، ابن عامر اندکردهرا در حالت وقف به الف و در حالت وصل بدون الف قرائت » السبیال«

گاه که چشمها خیره شد و جانها بـه گلوگاههـا رسـید و بـه خـدا      هنگامی که از باالي سر شما و از زیر پاي شما آمدند و آن:10. احزاب/ 1
.بردیدبجا میبهگمانهایی نا

بـردیم و پیـامبر را اطاعـت    گویند اي کاش ما خـدا را فرمـان مـی   کنند میهایشان را در آتش زیرورو میروزي که چهره:67-66. همان/ 2
.تران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند گویند پروردگارا ما رؤسا و بزرگو می.کردیم می
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. از انـد کـرده و عاصم به روایت ابوبکر بن عیاش در هر دو حالت وصل و وقف به الف قرائت 

هاي گوناگونی شده است که طبق برخی در هـر دو حـال بـا الـف و طبـق     ابو عمرو نیز روایت
). در وجوهی که براي 469-5/468برخی در هر دو حال بدون الف قرائت کرده است (فارسی، 

این قرائات ذکر شده است، افزون بر تبعیت از رسم مصحف که در آن الف ثبـت شـده اسـت،    
این وجه بیان شده که الف به جهت هم شکلی با دیگر رؤوس آیات پیشین آمده است و همان 

، در اینجا نیز براي هماهنگی میان پایـان  شودیمار عرب این حرف افزوده گونه که در قافیه اشع
) یاء جهـت تشـبیه بـه قافیـه     16-15(فجر/ » اکرمن«و » هاننا«ر آیات الزم است؛ همچنان که د

).  558؛ شریعت، 289حذف شده است (همان؛ ابن خالویه، 
ن زیبایی اکتفا کنیم پرسشهایی شناسی این آیات اگر تنها بخواهیم به جنبۀ فرمی ایدر زیبایی

آمـده اسـت، امـا الـف بـه آن      » سبیل«سورة احزاب نیز کلمه 4پیش رو خواهیم داشت؛ در آیه 
لٍ  (آیۀ این سوره است که تناسب فواصل ندارد:73افزوده نشده و تنها آیه از  رَجـل لَ اللَّهعا جم

اجولَ أَزعا جمو هفوی جنِ فینْ قَلْبم       کُماء یـعلَ أَد عـا ج مـو کُمات هـنَّ أُمنْه رُونَ مـی تُظَـاهالالئ کُم
. بنابراین عنصر معنا نیز در 1)أَبنَاءکُم ذَلکُم قَولُکُم بِأَفْواهکُم واللَّه یقُولُ الْحقَّ وهو یهدي السبِیلَ

از زبان دوزخیان حکایت شده است و 67و 66افزایش الف دخالت دارد؛ بدین گونه که آیات 
کنند، پس وجود م با رنج طاقت فرسا و اندوه و حسرتی جانکاه آن را ادا میأآنان در فضایی تو

پس از غیرواقعی دانسـتن برخـی   4الف با این فضا کامالً تناسب بر قرار کرده است، اما در آیۀ 
توصیف شده است و هیچ فضاي معنـایی  پندارهاي مردمان، خداوند به حق گویی و هدایتگري 
ابیم کـه  یـ ي فرمی آیه نیـز در مـی  هاجنبهمتناسب با افزدون الف وجود ندارد. با تدبر بیشتر در 

قرار گرفته است و به سبب توازن با آن بدون الف زیبـاتر  » یقول الحق«در کنار »یهدي السبیل«
نماید.می

کـه آنانسـان اسـت کـه قـواریر بـا وجـود       نمونه دیگري براي افزایش الف، سـورة مبارکـۀ   
پذیرد، منصرف گشته تا هنگام وقف بـه الـف خـتم شـود و بـا      غیرمنصرف است و تنوین نمی

قَـوارِیرَ  . ویطَاف علَیهِم بِآنیۀٍ منْ فضَّۀٍ وأَکْوابٍ کَانَت قَـوارِیرَا (رؤوس دیگر آیات همگون شود: 

دهید مادران شـما نگردانیـده و   دو دل ننهاده است و آن همسرانتان را که مورد ظهار قرار میخداوند براي هیچ مردي در درونش :4. همان، 1
گوید و اوست که به راه راست این گفتار شما به زبان شماست ولی خدا حقیقت را می؛پسرخواندگانتان را پسران واقعی شما قرار نداده است

.کندهدایت می
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نویسد: این دو قواریر، به چند گونه یعنی بی تنوین، بـا  زمخشري می1)رًامنْ فضَّۀٍ قَدروها تَقْدی

تنوین مورد نخست و با تنوین هر دو قرائت شده اند و این تنوین بدل از الف اطالقی است که 
به خاطر فاصله آمـده اسـت و قـواریر دوم بـه دلیـل پیـروي از اولـی تنـوین داده شـده اسـت           

).  4/671(زمخشري،
، کنـد یمـ هی که ابوعلی فارسی براي قرائت تنوین هنگام وقف و وصـل ذکـر   یکی از وجو

جواز منصرف شدن غیر منصرف نزد برخی عرب زبانان است. در زبان شعر نیز این کـار رواج  
. دیـ آیمدارد؛ زیرا شاعران تنوین را اضافه می کنند و وقتی تنوین افزوده شد، پیرو آن انصراف 

قافیـه اسـت؛   نکه شبیه تنوین پذیرفتدانندیمد موارد سوره احزاب افزایش الف در اینجا همانن
). بـه هـر حـال در قرائـت متـواتر و      351و 349/ 6(فارسـی،  أقلّی اللوم عاذل و العتابـاً مانند: 

معروف میان مسلمانان قواریر نخست، با تنوین آمده است تا هنگام وقف در پایان آیه بـه الـف   
صل سوره انسان هماهنگ شود و این خود نشانه اهمیت قـرآن کـریم   تبدیل گردد و با دیگر فوا

به زیبایی این هماهنگی است.
آیـه از  6نمونۀ دیگري از افزایش حروف در پایان فواصل، افزوده شدن هاء سکت به آخـر  

القٍ     .یهفَأَما منْ أُوتی کتَابه بِیمینه فَیقُولُ هاؤُم اقْرَءوا کتَابِ(سورة حاقه است: ّـی مـأَن ّـی ظَنَنْـتإِن
هابِیسۀٍ.حیاضیشَۀٍ ری عف وۀٍ.فَهیالنَّۀٍ عی جۀٌ.فیانا دی     .قُطُوفُه فـ لَفْتُم ا أَسـ یئًـا بِمـنوا هاشْرَبکُلُوا و

ابِیه  .ا لَیتَنی لَم أُوت کتَابِیهوأَما منْ أُوتی کتَابه بِشماله فَیقُولُ ی.یامِ الْخَالیۀِالْأ سـا ح رِ مـأَد لَما  .و یـ
. ایـن آیـات کریمـه زیبـایی فرمـی      2)هلَک عنّی سلْطَانیه.ما أَغْنَی عنّی مالیه.لَیتَها کَانَت الْقَاضیۀَ

(هرکـدام دوبـار تکـرار    » حسـابیه «، »کتابیـه «دارد و افزوده شدن هاء به واژگـان:  ايخیره کننده
» هـاء «در این جهت تأثیري به سزا دارد. در سوره قارعه نیز ایـن  » سلطانیه«و » مالیه«) و اندشده

ن کلمه یاد شده، در دو مورد دیگر از قـرآ 5به جز 3)وما أَدراك ما هیهفَأُمه هاوِیۀٌ.(: آمده است
). ایـن  90/(انعـام » إقتده«) و 259/(بقره» لم یتسنّه: «این هاء که هاء سکت نام دارد، آمده است

)و با کمال ظرافت(جامهایی از سیم که درست به اندازه . شودجامهاي بلورین پیرامون آنان گردانده میو ظروف سیمین و:16-15. انسان/ 1
.اند آنها را از کار در آورده

من یقین داشـتم کـه بـه حسـاب خـود      . اش به دست راستش داده شود گوید بیایید و کتابم را بخوانید اما کسی که کارنامه:29-19. حاقه/ 2
بخورید و بنوشید گواراتان بـاد بـه پـاداش    .که میوه هایش در دسترس است .در بهشتی برین.پس او در یک زندگی خوش است .رسم می

و از . اش به دست چپش داده شود گوید اي کاش کتابم را دریافـت نکـرده بـود   و اما کسی که کارنامه.آنچه در روزهاي گذشته انجام دادید 
.قدرت من از کف من برفت .مال من مرا سودي نبخشید .کرداي کاش آن مرگ کار را تمام می.دم حساب خود خبردار نشده بو

.و تو چه دانی که آن چیست.پس جایش هاویه باشد :10-9. قارعه/3
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دو مورد، در فواصل آیات قرار ندارد.

قاعده کلی در زبان عربی آن است که بر حالت سکون وقف شود؛ اماگاه برخی کلمـات در  
بناء فرورفته اند و نیاز است حرکت آخر آنها هنگام وقف نیز مانند حالت وصـل حفـظ گـردد.    

و از آن هـاء  دهنـد یمنان وقف بر حرکت را ناخوش دارند، نفس خود را امتداد چون عرب زبا
. نقش این هاء نشان دادن حرکت حرف ماقبـل اسـت و پـس از حرکـات     شودیمسکت متولد 

). وجه محافظت بر حرکت یـاء در سـوره حاقـه آن    275اعراب وارد نمی شود (قدوري حمد، 
هنگام ء،ند می دارند و همه قاریان بر قرائت این هاعربها سکون حرف یاء را ناخوشایه است ک

وقف و وصل اتفاق نظر دارند. تنها حمزه هنگـام وصـل آن را اسـقاط کـرده اسـت (شـریعت،       
). در رسم مصحف نیز این هاء ثبت شده است تا نشانگر حالت مسموع و لفظی آن باشـد  736

).  276(قدوري حمد، 
از خالل سیاقی که آمده است مـا را بـه ایـن نتیجـه     بررسی اثبات هاءسکت در این واژگان

رساند که نقش آن فراتر از محافظت بر حرکت حرف پیشین است و نقشی آوایی را در هـم  می
و در نتیجـۀ آن در جـوي کـه    کندیمنوا شدن با دیگر واژگانِ قرار گرفته در فواصل سوره ایفا 

). نکتـۀ معنـایی کـه در کـاربرد هـاء در      277معانی کلمات ترسیم می کنند، سهیم است (همان، 
سوره احزاب وجود دارد آن است که وجود این حروف بر مبالغۀ فـراوان در شـادي یـا انـدوه     

کنـد. برخـی ایـن افـزایش را بـه      بهشتی شدگان و دوزخی شدگان در روز رستاخیز داللت مـی 
شـد و  ختم مـی » ي«ه به آی6نبود، تمامی این » هاء«خاطر تناسب فواصل ندانسته اند؛ زیرا اگر 

مـل دارد؛ زیـرا   أ). این مسئله جـاي ت 99داشتند (خلیفه،دیگر تناسب میدر آن صورت نیز با یک
در آن صورت دیگر با فواصل قبل و بعد خود و نیز فواصلی که در میانۀ این آیـات قـرار دارد،   

یافت.  تناسب نداشتند و این زیبایی کاهش می
م   (در:» اعلـی «فراتر نهاده و انتخاب صفاتی ماننـد  شماري، از افزایش حروف پا  بِّحِ اسـ سـ

ذي خَلَـقَ     (در: » خلق«و 1)ربِّک األعلَی مِ ربِّـک الـَّ را بـه جهـت مراعـات فاصـله     2)اقْـرَأْ بِاسـ
مل دارد؛ زیـرا ایـن صـفات در جایگـاه     أ). این سخن جاي بسی ت66-1/65اند (زرکشی،دانسته

اند و البته توأم با معنا از نظـر آوایـی   فضا و محور سوره انتخاب شدهشایستۀ خود و متناسب با
نیز، تناسب زیبایی میان این فاصله با دیگر فواصل سوره به وجود آمده است.

.نام پروردگار واالي خود را به پاکی بستاي:1. اعلی/1
.از علق آفرید انسان را .بخوان به نام پروردگارت که آفرید :1. علق/2
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. کاسته شدن برخی حروف و واژگان از فواصل آیات  2
ایـن فعـل   کهآنبدون »یسر«در این آیه از سورة فجر حرف یاء از پایان 1)واللَّیلِ إِذَا یسرِ(

مجزوم شده باشد حذف گردیده است.
ابن عامر، عاصم، حمزه و کسائی چه در حالت وقف و چه در حالت وصل، و نـافع هنگـام   

. از ابوعمرو هر دو جور روایـت شـده و ابـن کثیـر در     اندکردهرا بدون یاء قرائت » یسر«وقف 
سه مورد دیگر نیز در سوره فجر وجـود  ). 6/403هردو حالت با یاء قرائت کرده است (فارسی، 

دارد که یاء به دلیل رعایت فاصله حذف شده است و قرائات در باب آن تا حدودي شبیه نمونه 
ه  (؛ 2)وثَمود الَّذینَ جابوا الصخْرَ بِالْواد(پیشین است: مـنَعو هفَأَکْرَم هبر تَالها ابانُ إِذَا ما اإلنْسفَأَم

3.)وأَما إِذَا ما ابتَاله فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ ربِّی أَهانَنِ.یقُولُ ربِّی أَکْرَمنِفَ

را » یسـر «ابوعلی فارسی در این موارد بحث مفصلی دارد. او وجه قول ابن کثیر که یـاء در  
وي می افزاید اثبات آن بهتـر  ، نه افعال. شودیمقرائت کرده، آن می داند که یاء از اسماء حذف 

از حذف نیست؛ چون در فاصله قرار دارد و تمامی آنچه حذف نمـی شـود یـا انتخـاب بـر آن      
و بـه عنـوان   گـردد یمـ است که حذف نشود، هنگامی که در قافیه یا فاصله قرار گیرد، حـذف  

قـرار دارد،  . در وادي نیز همین گونه است و چون در فاصله کندیمشاهد سخنی از سیبویه نقل 
).  407-404/ 6مناسب تر آن است که حذف گردد (فارسی، 

موارد حذف حروف در فواصل آیات بسیار است. نمونه هاي دیگري از آن بـه شـرح ذیـل    
وم التَّ   و(4،)عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ الْکَبِیرُ الْمتَعالِ(است: یـ کُملَـیع ّی أَخَـافمِ إِنا قَوی نَـاد.  مو یـ

   اد نْ هـ مـ ا لَـهفَم لِ اللَّهضْلنْ یممٍ واصنْ عم نَ اللَّهم ا لَکُمبِرِینَ مدلُّونَ مدر آیـات فـوق از   5)تُو
حرف یاء که الم الفعل کلمه است حذف شده و به سبب آن، میـان فواصـل   » التناد«و » المتعال«

بوده است. البتـه در مثـل واژة   » التنادي«و » المتعالی«آیات هماهنگی ایجاد شده است. در اصل 
این حذف به طور طبیعی و برحسب قواعد اعالل صورت گرفته است .» هاد«

.و به شب وقتی سپري شود:4. فجر/1
بریدند؟سنگها را مىو با ثمود، همانان که در دره، تخته:9همان/ .2
پروردگارم «گوید: دهد، مىدارد و نعمت فراوان به او مىآزماید، و عزیزش مىاما انسان، هنگامى که پروردگارش وى را مى:16-15. همان/ 3

.»پروردگارم مرا خوار کرده است«گوید: گرداند، مىاش را بر او تنگ مىآزماید و روزىو اما چون وى را مى» داشته است.مرا گرامى 
.داناي نهان و آشکار و بزرگ بلندمرتبه است:9. رعد/ 4
)به عنـف (کنان روزي که پشت. م دارم دهند بیو اي قوم من من بر شما از روزي که مردم یکدیگر را به یاري هم ندا درمی: 33-32. غافر/ 5

.گردید براي شما در برابر خدا هیچ حمایتگري نیست و هر که را خدا گمراه کند او را راهبري نیست بازمی
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در اینجا نیز میان ابن کثیر و دیگر قاریان اختالف است و تنها او هنگام وقف و وصل یاء را 

سی است کـه در ایـن مـوارد یـاء     . دلیل ابن کثیر همان قاعده قیااندکردهآورده و دیگران حذف 
را که طبق قاعده باید حـذف شـود نیـز ثابـت گذاشـته      » هاد«یاء ی حدف نمی شود. البته او حت

است. دلیل دیگر قاریان نیز خط دستنوشته هاي قرآن است که بدون یاء نوشته شده است و نیز 
همـان دلیـل   استعمال برخی اعراب است که در ایـن گونـه مـوارد یـاء را حـذف مـی کننـد و        

337؛ شریعت، 14-5/13هماهنگی فواصل و شباهت به قافیه نیز در اینجا وجود دارد (فارسی، 
).620و 

و گاه مفعـولٌ بـه   هیالمضافکه گاه » ي«در شمار دیگري از آیات کریمۀ قرآن ضمیر متکلم 
آن هـاي بوده از انتهاي آیات حذف گردیده و هماهنگی فواصل را سبب شـده اسـت. از نمونـه   

اي  (، 3)فَکَیف کَـانَ عقَـابِ  (، 2)فَذُوقُوا عذَابِی ونُذُرِ(؛1)فَکَیف کَانَ عذَابِی ونُذُرِ(است: إِیـو
بـوده اسـت.  » فاتقونی«و » فارهبونی«، »عقابی«، »نذري«در اصل 5)وإِیاي فَاتَّقُونِ(، 4)فَارهبونِ

اسـت و بـاقی قاریـان بـا حـذف یـاء خوانـده انـد         در سوره قمر تنها ورش یاء را قرائت کرده 
قرائـت  » فاتّقونی«و » فارهبونی«). در سورة بقره نیز غیر از قاریان سبعه، یعقوب 691(شریعت، 

).1/196م،چنین خوانده است (عمر و مکرل،کرده و حسن نیز در حالت وص
4و » م«یه به حرف آ27، »ن«آیۀ آن به حرف 196آیه دارد. از این شمار 227سوره شعراء 

و دیگـر  » ي«ختم شده است. در شماري از آیات این سـورة کریمـه ضـمیر مـتکلم     » ل«آیه به 
بـه حـرف   هاآیند حذف شده اند و در نتیجه فاصلهضمایري که به عنوان مفعول به حساب می

شـود و زیبـایی   ختم شده و با دیگر فواصل همگونی پیدا کرده است. به آیاتی که یاد می» نون«
رَاهیم (:حاصل از همگونی فواصل آن توجه نمایید أَ إِبـنَب هِملَیاتْلُ عا    ألإِذْ قَـالَ  .و مـ ه مـقَوو بِیـه

معونَکُم إِذْ تَـدعونَ    .ها عاکفینَقَالُوا نَعبد أَصنَاما فَنَظَلُّ لَ.تَعبدونَ سـلْ ی قَـالَ هـ.  أَو ونَکُم نْفَعـی أَو
.قْدمونَالْأأَنْتُم وآباؤُکُم .قَالَ أَفَرَأَیتُم ما کُنْتُم تَعبدونَ.قَالُوا بلْ وجدنَا آباءنَا کَذَلک یفْعلُونَ.یضُرُّونَ

ودع مینَفَإِنَّهالَمالْع بی إِال رینِ .لد هـی وی فَهي خَلَقَنینِ    .الَّذق سـیی و نـمطْعی و ي هـذ وإِذَا .والـَّ

.پس چگونه بود عذاب من و هشدارهاي من:30و 21، 18، 16. قمر/ 1
.پس عذاب و هشدارهاي مرا بچشید:39و آیه 37. همان، بخشی از آیه، 2
پس چگونه بود کیفر من؟ :32. رعد/ 3
و تنها از من بترسید.:40، بخشی از 2. بقره/4
و تنها از من پروا کنید.:41. همان، بخشی از 5
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. آیۀ 1»والَّذي أَطْمع أَنْ یغْفرَ لی خَطیئَتی یوم الدّینِ.والَّذي یمیتُنی ثُم یحیِینِ.مرِضْت فَهو یشْفینِ

حذف » ي«و ضمیر » اطیعونی«بار تکرار شده و از پایان 8در این سوره )قُواْ اللَّه و أَطیعونفَاتَّ«
شده است. میان قرّاء در حذف این ضمایر اتفاق نظر وجود دارد و تنها گروه اندکی مانند: نـافع  

ه انـد  چسـباند » اطیعـون «و » یهـدین «و یعقوب هنگام وصل حرف یاء را به آخر کلماتی مانند: 
).439-438/ 3م،(عمر و مکر

پذیرند که این حذفها به دلیل هماهنگ سـازي فواصـل باشـد    در این بخش نیز گروهی نمی
ي زیبـایی شـناختی.   هـا جنبـه بلکه معتقدند در اینجا هم داللتهـاي معنـایی وجـود دارد و هـم     

در سـورة فجـر   »بالوادي«و » یسري«الشاطی در رد نظریۀ کسانی که حذف حرف یاء را از بنت
کند که چنین حذفهایی در اواسط آیـات نیـز   دانند چنین استدالل میبه خاطر رعایت فاصله می
ادي   (،2)فَتَولَّ عنْهم یوم یدعو الداعِ إِلَی شَیء نُکُرٍ(:صورت گرفته است؛ مانند بـع أَلَک إِذَا سـو

» داع«. در این دو آیه حـرف یـاء از پایـان کلمـه     3)داعِ إِذَا دعانِعنّی فَإِنّی قَرِیب أُجِیب دعوةَ ال
).289حذف گردیده است (بنت الشاطی، 

را به خاطر 4)ما ودعک ربک وما قَلَی(وي در سورة ضحی که فراء حذف کاف خطاب از 
شته اسـت کـه رسـول    خداوند ابا داکهآنآورد مبنی بر داند، توجیه زیبایی میمراعات فاصله می

خطاب کند؛ زیرا در این واژه احساس طردي خـاص و  »وماقالك«خویش را به صریح عبارت: 
).288، همانبغضی شدید وجود دارد (

در سورة فجر برخی حذف یاء را کنایه از سرعت گذر شب و آسانی این کار براي خداوند 
شـود از آن  وقتـی شـب سـپري مـی    اند. حکمت دیگري نیز وجود دارد به این بیان کهیاد کرده

).76گردد؛ از این رو از لفظ نیز کاسته شد تا با کاهش معنا سازگار باشد (خلیفه، کاسته می
به عقیدة نگارنده، جنبۀ قوي حذف در فواصل آیات، بعد زیبایی آن اسـت. ایـن مسـئله در    

پرسـتیم و  بتانی را می«گفتند: » پرستید؟چه می«و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان. آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: :82-69. شعراء/ 1
نـه، بلکـه پـدران خـود را     «گفتند: » رسانند؟شنوند؟ یا به شما سود یا زیان میکنید، از شما میآیا وقتی دعا می«گفت: » مواره مالزم آنهاییم.ه

-جهانیانجز پروردگار-اید؟ شما و پدران پیشین شما؟ قطعاً همه آنهااید تأمل کردهپرستیدهآیا در آنچه می«گفت: » کردند.یافتیم که چنین می
گرداند، و چون بیمار شوم دهد و سیرابم میکند، و آن کس که او به من خوراك میند. آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم میادشمن من

.» بخشایدگرداند، و آن کس که امید دارم روز پاداش، گناهم را بر من بام میمیراند و سپس زندهبخشد، و آن کس که مرا میاو مرا درمان می
.کندبه سوي امري دهشتناك دعوت میپس، از آنان روي برتاب. روزي که داعی حق:6. قمر/ 2
-به هنگامی که مـرا بخوانـد  -من نزدیکم، و دعاي دعاکننده را)بگو(و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، :186. بقره/ بخشی از 3

.کنماجابت می
دگارت تو را وانگذاشته، و دشمن نداشته است.پرورکه:3. ضحی/ 4
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امل آن شـمرده مـی   حجتهایی که براي قرائات آمده بود، مشهود بود و رعایت موسیقی فاصله ع

یی از سورة شعرا اگر محذوف یاد شود، وجود آن زائد خواهد بـود، امـا   هانمونهشد. براي مثال 
بلکه گاه معنـا در  ؛جو کنیمولزومی ندارد در همه جا معنا را جداي از هماهنگی فواصل جست

اصـل بـه   کنـد کـه فو  آهنگ و احساس برخاسته از آن است و این معنا اقتضا مـی چگونگی نظم
اي خاص پایان یابد و با هم هماهنگ باشد؛ همانند نمونه هاي سورة قمر که لحن کوبنـدة  شیوه

ها به حرف راء پایان یابد و به سبب آن، اواخر برخـی آیـات آن پیـرایش    طلبد که فاصلهآن می
تواننـد توجیهـاتی آوایـی و    شده است. حذفهاي انجام گرفتـه در اواسـط آیـات نیـز، هـم مـی      

در سورة قمر از » یاء«شناسانه داشته باشند، و هم حکمتهایی معناشناسانه. براي نمونه حذف زیبا
خوانی بـا ضـرب آهنـگ ایـن سـوره      تواند به دلیل هممی)یوم یدعو الداعِ إِلَی شَیء نُکُرٍ(: آیه

ر نزدیکی خداوند به انسـان  براي داللت ب)أُجِیب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ(در» یاء«باشد و حذف 
باشد. بنابر این پاسخ نقضی بنت الشاطی، ما را وادار نمی کند تواند و سرعت پاسخگویی او می

توانـد یمـ که فواصل را عامل حذفها ندانیم؛ بلکه هر جا در میانۀ آیات نیز حرفی حذف گردد، 
شبیه فواصل باشد، و نظماهنگ سخن اقتضاي حذف آن را داشته باشد.

. دگرگونی در چینش سخن3
هماهنگی فواصل گاه با تغییراتی در چینش واژگان همراه است و تقدیم برخـی واژگـان را   
بر برخی دیگر سبب شده است. اختالف قرائت در چینش این گونه آیات جایی نـدارد و همـه   

معجـم قرائـات  «. سـیري در  انـد کـرده قاریان بر طبق آنچه در قرائت مشهور ثبت است قرائـت  
. نمونه هاي این دست فراوان است؛ از جملـه در فرمـوده   کندیمنیز این مسئله را تأیید » قرآنی

نذر فاعل و رتبه اش در سـخن پـیش از مفعـول    1)ولَقَد جاء آلَ فرْعونَ النُّذُر(: خداوند متعال
تم شـود و بـا   خ» راء«است، اما مؤخر از آن آمده تا مانند دیگر آیات سورة قمر فاصله به حرف 

دیگر فواصل همگون گردد.
که متعلـق  » له«اسم کان است و پس از خبر آن آمده و » احد«2)ولَم یکُنْ لَه کُفُوا أَحد(در 

یوم یحشُرُهم جمیعا ثُم یقُولُ للْمالئکَۀِ و(است بر آن مقدم شده است، همین طور در » کفو«به 
اکُمإِی ؤُالءونَأَهدبعمفعول یعبدون بر آن مقدم شده است.3)کَانُوا ی

و در حقیقت هشداردهندگان به جانب فرعونیان آمدند.:41. قمر/ 1
و او را هیچ همتایی نباشد.:4. توحید/ 2
شـما را  آیـا اینهـا بودنـد کـه     «فرمایـد:  کنـد، آن گـاه بـه فرشـتگان مـی     روزي را که همه آنان را محشور مـی یاد کنو:40. سبأ/ بخشی از3
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در برخی از آیات کریمه نیز بـر آن مقـدم   .است» آخرت«از نظر رتبۀ زمانی پیش از » اولی«

از سوره نجم پس از آن آخرت آمـده  اياما در آیه1)لَه الْحمد فی الْأُولَی واالَْخرَةِ(شده است: 
و با این مؤخر آمدن، میان این آیه بـا دیگـر   2)االَْخرَةُ و الْأُولىفَلله.انِ ما تَمنَّیأَم لإلنْس(است: 

آیات سوره نجم هماهنگی برقرار شده است. در سوره نازعات نیز به همین سبب مقدم شـده و  
3)فَأَخَذَه اللَّه نَکَالَ االَْخرَةِ والْأُولَی(فرموده است:

مرتبـۀ  کهآنبا وجود 4)فَأُلْقی السحرَةُ سجدا قَالُوا آمنَّا بِرَبِّ هارونَ وموسی(رهمین گونه د
در فاصله قرار گیرد و با دیگـر  » موسی«تر است، بر او مقدم شده است تا هارون از موسی پایین

ن خود ایـن  شود همگونی ایجاد گردد، البته در دروآیات سورة طه که به الف مقصوره ختم می
هماهنگ شده است. از آن سو » موسی«با » سجداً«آیه نیز سجع میانی زیبایی پدید آمده است و 

چنـین  در سورة اعراف و شعراء هنگام بازگو کردن این داستان، موسی بر هارون مقـدم شـده و  
تارهاي به کار رفته در این دو . ساخ5)ربِّ موسی وهارونَ.قَالُوا آمنَّا بِرَبِّ الْعالَمینَ(آمده است: 

مرتبه در سورة طه بـه عنـوان   9» موسی«سوره با فواصل آنها سازگاري زیبایی دارد. در مجموع 
در چنـد آیـه پـیش از ایـن نیـز      ؛ و مورد آن به عنوان منادي است6فاصله قرار گرفته است که 

وجس فی نَفْسه خیفَـۀً  فَأَ(فاعل و مرجع ضمیر است، مؤخر آمده است:کهآنبا وجود » موسی«
.6)موسی

، براي تقدیم برخی واژگـان و  »مقدم و مؤخر در قرآن کریم«جالل الدین سیوطی در بحث 
اي را بـه نقـل از ابـن صـائغ، بـر      عبارات قرآنی بر برخی دیگر، اسـباب و حکمتهـاي دهگانـه   

اسـت، بـه مراعـات فواصـل     هایی را که برخالف قاعده آمـده  شمرد و در البه الي آن نمونهمی
).629-1/625دهد (رك: سیوطی، نسبت می

بی گمان چینش واژگان در آیات کریمۀ قرآن بر اسـاس نظـامی حکیمانـه اسـت و در ایـن      
چینش هر واژه در روند معنایی کالم جایگاه شایستۀ خود را دارد و در این میان تناسب فواصل 

.»پرستیدند؟می
.نخستین و در آخرت، ستایش از آن اوستدر این سراي:70. قصص/ بخشی از 1
آن سرا و این سرا از آن خداست. : 25-24. نجم/ 2
و خدا هم او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد.:25. نازعات/ 3
».گار موسی و هارون ایمان آوردیمبه پرورد«پس ساحران به سجده درافتادند. گفتند: :70. طه/ 4
».به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم: پروردگار موسی و هارون«گفتند: : 48-47و شعراء/ 122-121. اعراف/ 5
.و موسی در خود بیمی احساس کرد:67. طه/ 6
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البته عاملی که همپاي معنا و سازمند با آن پـیش  ؛ردنیز به عنوان عاملی زیباساز نقش خود را دا

بر این اساس در تقدیم و تأخیر میان دو غرض جمع شده است: غرض معنایی کـه بـر   .رودمی
حسب توجه و اهتمامی ویژه به مورد مقدم شده است و غرضی لفظی که پایۀ نظماهنگ و ریتم 

).224-1/219، سخن به طور عموم و فاصله به طور خصوص است (رك: عون
را » فو و احدکله،«هايواژه»ولَم یکُنْ لَه کُفُوا أَحد«براي مثال اگر در سورة توحید در آیه:

یـابیم کـه   قرار گرفته اند، در نظر بگیریم بـا تأمـل در مـی   » لم یکن«که به همین ترتیب پس از 
ت با خداوند یکتـا اسـت   مقصود سخن نفی هرگونه همتا براي ذات باري تعالی است و محوری

)، سـپس در مرتبـه دوم   4/818گردد مقدم شده است (زمخشري، که به او باز می» له«از این رو 
پیونـد دارد. در نهایـت احـد کـه     » له«آمده است که نفی آن از خداوند مد نظر است و با » کفو«

کیدي بر این نفی است یاد شده است.أتأخیر آن همانند ت
وامل چندي سبب شده است که هارون بر موسی مقـدم شـود و موسـی    در آیۀ سورة طه، ع

در آیه بعد که باید به نزدیک ترین مرجع » آمنتم له«در آخر قرار گیرد؛ از جمله بازگشت ضمیر 
بازگردد. همچنین این سوره بـر برجسـته سـازي موسـی تأکیـد دارد و وي را در فاصـله قـرار        

ا به عامـل تناسـب فواصـل محـدود سـازد و از تـدبر       تواند خود ردهد. یک مفسر قرآن نمیمی
تواند به عنوان عنصري تعیین کننـده در  بازایستد؛ اما اگر وجه مقبولی نیافت، تناسب فواصل می

چگونگی چینش واژگان نقش ایفا کند.
. گزینش برخی ساختهاي سخن به جاي دیگري4

تاي هماهنگ سازي تفسیر ي صورت گرفته در فواصل آیات که در راسهادگرگونیاز دیگر 
دیگـر اسـت.   شده است، انتخاب و کاربرد برخی از ساختهاي واژگانی و عبارتی به جـاي یـک  

عنوانی را که به کار بردیم عمومیت دارد و موارد چندي را که در این ردیـف قـرار دارد شـامل    
جملۀ اسـمیه یـا   شود؛ مانند کاربرد هر یک از مفرد، تثنیه و جمع به جاي دیگري، استفاده ازمی

فعلیه به جاي هم، گزینش برخی از اشکال یک واژه به جاي صیغه و شـکلی دیگـر و انتخـاب    
ایـن نتیجـه   » معجـم القرائـات القرآنیـه   «برخی حروف جاره به جاي حرفی دیگر. با سـیري در  

که در این موارد نیز اختالف قرائتی وجود ندارد.دیآیمدست به
این آیـه خطـاب   1)هذَا عدو لَک ولزَوجِک فَال یخْرِجنَّکُما منَ الْجنَّۀِ فَتَشْقَیفَقُلْنَا یا آدم إِنَّ(

ت، زنهار تا شما را از بهشت بـه در نکنـد تـا    : پس گفتیم: اي آدم، در حقیقت این ابلیس براي تو و همسرت دشمنی خطرناك اس117. طه/ 1
بخت گردي.
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فرماید مبادا شیطان شما را از بهشت بیرون راند که بـه بـدبختی دچـار خـواهی شـد.      به آدم می

اشـت کـه   گفته اند: چون سخن از بیرون کردن آدم و حوا بود، اقتضـاي آن را د »تشقی«دربارة 
تثنیه بیاید اما به خاطر مراعات فواصل مفرد آمد. با اندك تأملی در صدر آیه و آیات پس از آن 

شود که خطاب و محور اصلی سخن در این آیات خود آدم است و افعال به او اسناد روشن می
ک ال تَ .إِنَّ لَک أَال تَجوع فیها وال تَعرَي(: شود مانندداده می ا وال تَضْـحی   وأَنـَّ یهـأُ ف پـس  .1)ظْمـ
تر همان بود که این آیه نیز مفرد و خطاب به خود آدم بیاید.مناسب
لِ أَنْ  ( نْ قَبـ ۀً مـیالنعا ورس مقْنَاهزا رمقُوا منْفیالةَ ووا الصیمقنُوا یینَ آمالَّذ يادبعقُلْ ل  یأْت یـ

و یهف عیال ب مواللٌیخـالل «بنابه عقیدة برخی مفسران در این آیه جهت رعایت فاصـله  2)ال خ «
بینـیم  باشد به کار رفتـه اسـت. در جـاي دیگـر مـی     » خُلّه«که جمع است، به جاي مفرد آن که 

ا رزقْنَـاکُ  یا (: خداوند این واژه را به صورت مفرد آورده است مـقُوا منُوا أَنْفینَ آما الَّذهنْ  أَی مـ م
بنـا بـر نظـري دیگـر     3)قَبلِ أَنْ یأْتی یوم ال بیع فیه وال خُلَّۀٌ وال شَفَاعۀٌ والْکَافرُونَ هم الظَّالمونَ

) نه جمع خله بنابراین تصور کاربرد جمـع بـه   6/79مصدر باب مفاعله است (طبرسی، » خالل«
جاي مفرد صحیح نیست.

امـام در  4)ربنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَا وذُرِّیاتنَا قُرَّةَ أَعینٍ واجعلْنَا للْمتَّقینَ إِماماوالَّذینَ یقُولُونَ(
این آیه به صورت مفرد به کار رفت و با این کار فاصلۀ آیه با دیگر فواصل سورة فرقان کـه بـه   

وجعلْنَاهم أَئمۀً (:ورت جمع آمده استشود هماهنگ شد. اما در سورة انبیاء به صالف ختم می
. نسـبت  5)عابِدینَیهدونَ بِأَمرِنَا وأَوحینَا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرَات وإِقَام الصالةِ وإِیتَاء الزَّکَاةِ وکَانُوا لَنَا 

د و مفرد و جمع آن کن. امام بر جنس داللت می1به مفرد آمدن امام وجوه ذیل نیز مطرح است: 
.مقصود آیه آن است که هر یک از ما را امام قرار ده و با این تقـدیر گـرفتن بـه    2تفاوتی ندارد. 

. به دلیل اتفاق نظر و وحدتی که میان آنـان وجـود دارد همـه در    3طور طبیعی باید مفرد بیاید. 

مـانی. و هـم اینکـه در آنجـا نـه تشـنه       شوي و نه برهنه می: در حقیقت براي تو در آنجا این امتیاز است که نه گرسنه می119-118. طه/ 1
گردي و نه آفتاب زده.می
: نماز را برپا دارند و از آنچه به ایشان روزي داده ایم، پنهان و آشکارا انفاق کنند، پیش از : به آن بندگانم که ایمان آورده اند بگو31. ابراهیم/ 2

.آنکه روزي فرا رسد که در آن نه داد و ستدي باشد و نه دوستیی
د کـه در آن داد و سـتدي   : اي کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزي داده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزي فرا رس254. بقره/ 3

است و نه دوستی و نه شفاعتی. و کافران خود ستمکارانند.
گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایـه روشـنی چشـمان مـا باشـد و مـا را پیشـواي        اند که میو کسانی:74. فرقان/4

.پرهیزگاران گردان 
کردند و به ایشان انجام دادن کارهـاي نیـک و برپاداشـتن نمـاز و دادن     ار دادیم که به فرمان ما هدایت میو آنان را پیشوایانی قر:73. انبیاء/ 5

.زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند
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گیـرد  وان امام قرار مـی . در مقام عمل؛ همانند نماز جماعت، یک فرد به عن4حکم یک امام اند. 

).147-145؛ خلیفه، 3/294(رك: زمخشري،
بـه جـاي   1)فی مقْعد صدقٍ عنْد ملیک مقْتَـدرٍ .إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنَّات ونَهرٍ(:همین گونه در

ه به کار رفته و بدین وسیله با دیگر فواصل آیات سورة قمر هماهنگی زیبـایی یافتـ  » نهر«انهار، 
دیگري نیز وجود دارد مبنی است. معنا این اقتضا را داشت که انهار به کار رود. در اینجا تحلیل

که جمع آن انهار باشد، متفاوت است و برخی آن را از نهار و بـه معنـاي   » رنَه«با » نَهر«که بر آن
راي مفـرد و  اند. اگر نهر به معناي رود نیز باشد، اسم جنس است و بـ گشادگی و روشنی دانسته

).144-143؛ خلیفه، 4/442رود (زمخشري،جمع به کار می
. مشهور آن است که اوحـی بـه الـی متعـدي     2)بِأَنَّ ربک أَوحی لَها.یومئذ تُحدّثُ أَخْبارها(

شود اما در اینجا با الم آمده است و با آیات پیشین سورة زلزال هماهنگی زیبایی پیـدا کـرده   می
بنت الشاطی با بررسی کاربردهاي این ماده در قرآن چنین نتیجه گرفته اسـت کـه دربـارة    است.

استفاده شـده اسـت. در   » فی«یا » الم«به کار رفته است اما براي جمادات » الی«موجودات زنده 
).296-295اینجا الم بر وحی به مفهوم تصرف تکوینی داللت دارد (

در یک 3)بِما ال تَهوي أَنْفُسکُم استَکْبرْتُم فَفَرِیقًا کَذَّبتُم وفَرِیقًا تَقْتُلُونَأَفَکُلَّما جاءکُم رسولٌ (
به صورت ماضی به کار رفت اما در فاصلۀ آیه به جـاي قتلـتم،   » کذبتم«بخش از این آیۀ کریمه 

پایان یافتن به صورت مضارع به کار رفت و با فواصل هم جوار خود از سورة بقره در» تقتلون«
به حرف نون هم آوا شد. در کنار این زیبایی لفظی، برابر شدن ماضی و مضارع و ترتیـب قـرار   
گرفتن آنها اشارة زیبایی به استمرار این اعمال از سوي بنی اسرائیل و پیوند آن از گذشـتۀ آنـان   

به زمان حالشان دارد.
نه اي مجاز عقلی است نیـز، در  کاربرد اسم فاعل به جاي اسم مفعول و عکس آن را که گو

ی عیشَـۀٍ    (فرمـودة خداونـد متعـال:   راستاي تناسب فواصل برشمرده انـد. از جملـه در   فـ و فَهـ
به جـاي مرضـیه و مـدفوق آمـده     » دافق«و »راضیه«،5)خُلقَ منْ ماء دافقٍ(و نیز در: 4)راضیۀٍ

: در حقیقت، مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرها، در قرارگاه صدق، نزد پادشاهی توانایند.55و 54، آیات 54. قمر/1
گونه که پروردگارت به آن وحی کرده است.: آن روز است که زمین خبرهاي خود را بازگوید. همان5-4ه/ . زلزل2
: پس چرا هرگاه پیامبري چیزي را که خوشایند شما نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید؟ گروهـی را دروغگـو خواندیـد و    87. بقره/ بخشی از 3

گروهی را کشتید.
یک زندگی خوش است.: پس او در 21. حاقه/ 4
: از آب جهنده اي خلق شده است.6. طارق/ 5
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شـود  همین طور آب پرتاب مـی واست؛ زیرا زندگی مورد رضایت است نه آن که راضی باشد

که پرتاب کننده باشد. زمخشري در این دو مورد و مـواردي از ایـن دسـت آنهـا را ماننـد      نه آن
).2/670و 603، 4/735داند (زمخشري،صیغۀ نسبت می» تامر«و » البن«

در کـه  شـود یمهایی که در این بخش گذشت، این نکته روشن با مطالعه نمونه ها و تحلیل
زیبایی ساختار، نکات معنایی پررنگی جود دارد که عامل اصلی در چگـونگی ترکیـب بـه    کنار

مضمون در سـوره هـاي مختلـف و دقـت در چگـونگی      با مقایسۀ آیات همالبته .رودیمشمار 
زیبـایی سـاختار و تناسـب بـا     یی نیز می تـوان یافـت کـه    هانمونهترکیب و شکل فواصل آنها، 

نمونـه در سـورة طـه از    براير چگونگی ترکیب به نظر می رسد. عامل اصلی ده،فواصل سور
قَالُوا یا موسی إِما أَنْ تُلْقی وإِما أَنْ نَکُونَ أَولَ (: زبان ساحران خطاب به موسی چنین آمده است

ا   قَالُوا یا موسی إِما أَنْ (شود: در سورة اعراف همین ماجرا چنین بیان می1)منْ أَلْقَی إِمـو ی تُلْقـ
در ترکیب فاصله این دو آیه، فاصلۀ هر سوره در نظـر گرفتـه شـده و    2)أَنْ نَکُونَ نَحنُ الْملْقینَ

هماهنگی زیبایی با آن یافته است و افزون بر آن تنوع بیانی قرآن کریم نیز محقق شده است.

نقش فواصل در تقسیم بندي آیات
توانیم بیفـزاییم کـه در برخـی مـوارد، رعایـت فاصـله در       میاند این مطلب رابر آنچه گفته

اي پایان یافته که با دیگر فواصل سـوره  تقسیم بندي آیات نیز دخالت داشته است و آیه به کلمه
: هـاي آن اسـت  از نمونهسازگاري دارد و بخشی از جمله یا کالم در آیه دیگر واقع شده است؛ 

مسکُوهنَّ بِمعرُوف أَو فَارِقُوهنَّ بِمعرُوف وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْکُم وأَقیموا فَإِذَا بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَ(
ا      االَْخرالشَّهادةَ للَّه ذَلکُم یوعظُ بِه منْ کَانَ یؤْمنُ بِاللَّه والْیومِ  خْرَجـم لْ لَـه عـجی ه قِ اللـَّ نْ یتـَّ مـو.

ه لکُلِّ ه منْ حیثُ ال یحتَسب ومنْ یتَوکَّلْ علَی اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّویرْزقْ
ادامـۀ آیـۀ پیشـین اسـت، امـا      »و یرزقه من حیث الیحتسب«در این آیات کریمه3)شَیء قَدرا

مبناي جوار هماهنگی حاصل شد.و میان آن و دیگر آیات همختم شد»مخْرَجا«فاصلۀ آیه به 

افکنی یا ما نخستین کس باشیم که می اندازیم. : ساحران گفتند: اي موسی یا تو می65. طه/ 1
افکنیم.افکنی و یا اینکه ما می: گفتند اي موسی آیا تو می115. اعراف/ 2
یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن مـرد عـادل را از   پس چون عده آنان به سر رسید:3-2/طالق.3

شـود و  میان خود گواه گیرید و گواهی را براي خدا به پا دارید این است اندرزي که به آن کس که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد داده می
رساند و هر کس بر خدا کند به او روزي میو از جایی که حسابش را نمی.دهد دن قرار میشهر کس از خدا پروا کند خدا براي او راه بیرون

.اي مقرر کرده است رساننده است به راستی خدا براي هر چیزي اندازهخدا فرمانش را به انجام؛اعتماد کند او براي وي بس است
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نه حرف ماقبـل آن؛  شودیمنویسنده بر آن است که الف حاصل از تنوین، حرف آخر محسوب 

زیرا سجع امري آوایی است و در این میان حروف اصلی و الحاقی تفاوتی نمـی کنـد؛ بـر ایـن     
» قَـدرا «لۀ آیـۀ پیشـین قـرار دارد و نیـز بـا      ر فاصـ که د» امراً«با » مخْرَجا«اساس هنگام وقف 

مطرف تشکیل می دهد.یسجع
نْ نَفْ    ( رُ مـ ا أَکْبـ مـهإِثْماسِ و ا  یسأَلُونَک عنِ الْخَمرِ والْمیسرِ قُلْ فیهِما إِثْم کَبِیرٌ ومنَافع للنـَّ هِمـع

فْوقُونَ قُلِ الْعنْفاذَا یم أَلُونَکسیو لَکُم یِّنُ اللَّهبی کتَتَفَکَّرُونَاالَْکَذَل لَّکُملَع اتی. ا ونْیی الـدرَ ف ةِ االَْخـ
ه یعلَـم الْمفْ    نَ   ویسأَلُونَک عنِ الْیتَامی قُلْ إِصالح لَهم خَیرٌ وإِنْ تُخَالطُوهم فَـإِخْوانُکُم واللـَّ مـ د سـ

لَوحِ ولصالْم اللَّه ألَشَاءیمکزِیزٌ حع إِنَّ اللَّه نَتَکُمروالدنیافی«1)عمتعلق»تتفکرون«بهیا»ةاالَْخ
یعنـی اسـت؛ متعلق»یبین«بهیاوبیاندیشیداستمربوطآخرتودنیابهآنچهدریعنیاست؛

دو وجـه بـه آیـۀ پیشـین     کند و بنا بر هـر  میبیاناستمربوط جهاندوامربهکهراآنچهخدا
مربوط است.

ونَ      ( لَمـعی فو لَنَا فَسـ سـر لْنَا بِـه سـا أَر بِمـتَابِ ووا بِالْکینَ کَذَّبالَّذ. الْـأ إِذ   هِمنَـاقی أَع غْاللُ فـ
ا کُنْـتُم تُشْـرِکُونَ   ثُم قیلَ لَهم أَینَ .فی الْحمیمِ ثُم فی النَّارِ یسجرُونَ.والسالسلُ یسحبونَ نْ  .مـ مـ

بـه  در اینجـا 2)دونِ اللَّه قَالُوا ضَلُّوا عنَّا بلْ لَم نَکُنْ نَدعو منْ قَبلُ شَیئًا کَذَلک یضلُّ اللَّه الْکَافرِینَ
» تشـرکون «بـه  »مـن دون اهللا «و »یسـجرون «بـه  »فی الحمیم«، »یعلمون«به »غاللالْأإذ «ترتیب 
.انداست که در آیه پیشین قرار گرفتهمتعلق

یـه  آفاصله پیش از اتمام معنا رخ می نماید و بخشی از جملـه در  که یاد شده هايدر نمونه
توان پیش کشید و افـزون بـر همـاهنگی    میوجوه لفظی و معنایی پیشین را ، گیرددیگر قرار می

مثـال هنگـامی کـه سـخن بـه      بـراي فواصل، نکاتی بالغی و معنایی دیگري را در نظر گرفـت.  
و در ذهن شنونده پرسشی ایجـاد  ید آ، حالت تعلیقی به وجود میشودفواصل یاد شده ختم می

گناهشـان از  و سودهایی بـراي مـردم اسـت، ولـی    گدر آن دو، گناهی بزر«و: بگ؛پرسنددر باره شراب و قمار، از تو می:220-219. بقره/1
این گونه، خداوند آیات خود را بـراي  » بر نیازمندي خود را.زادما«بگو: » چه چیزي انفاق کنند؟«پرسند:و از تو می» تر است.سودشان بزرگ
به صالح آنان کار کردن بهتر اسـت، و  «پرسند، بگو: باره یتیمان از تو میندیشید. و دراگرداند، باشد که در کار دنیا و آخرت بیشما روشن می
شما را به خواست در این بارهو اگر خدا می» شناسد.شما هستند. و خدا تباهکار را از درستکار بازمیزیستی کنید، برادران دینیاگر با آنان هم

انداخت. آري، خداوند توانا و حکیم است.دشواري می
.انـد بـه زودي خواهنـد دانسـت    ایم تکـذیب کـرده  کسانی که کتاب خدا و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشته:74-70/غافر.2

گـاه بـه آنـان    آن.شوند گاه در آتش برافروخته میدر میان جوشاب و آنشوندبا زنجیرها کشانیده میهنگامی که غلها در گردنهایشان افتاده و
خواندیم این گونه تر هم ما چیزي را نمیگویند گمشان کردیم بلکه پیشمی.ساختید کجایندخدا با او شریک میشود آنچه را در برابر گفته می

. گذارد راه میخدا کافران را بی
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این » فَسوف یعلَمونَ«شود:وقتی گفته میبندد. و در نتیجۀ آن، آیه بعد در ذهن نقش میکندیم

آیه بعد خواهد بود. زمانی چه که خواهند دانستيآید که آن روزگارپرسش در ذهن پدید می
که آن هنگامی اسـت کـه غلهـا در گردنهایشـان افتـاده و بـا زنجیرهـا کشـانیده         گویدپاسخ می

کجـا کشـانیده   آیـد کـه  این پرسش در ذهن پدید مـی » سحبونَی«:شودیم. وقتی گفته شوندمی
در میان جوشاب و به همین ترتیب.که گوید. آیه بعد پاسخ میشوندمی

یجنتا
گرداند؛ به این سـبب پسـندیده   گذار میین و تأثیرتناسب و توازن در کالم، سخن را دلنش-

و به موجب آن، در فواصل آیات از هنجارهاي زبانی عدول شده است.  رودیمو مهم به شمار 
در چند محور جاي می گیرد و در آثار پیشینیان در افزایش شمار آنهـا،  هافراهنجارياین -

ورت گرفته است.  افراط ص
، سه دیدگاه وجود دارد: برخی با ارائه تفسیري زیبا هافراهنجاريدر چگونگی تفسیر این -

کـه در اینجـا   انددهیعق. گروهی دیگر بر این دانندیمشناسانه آنها را به تناسب فواصل منسوب 
ري قـرآن کـریم   دیدگاه دیگـ ۀ اسرار و حکمتهاي دیگري در شیوه تعبیر قرآن وجود دارد. بر پای

کند و هم حق معنـا را و هـیچ کـدام را بـه تنهـایی در نظـر       در آن واحد هم حق لفظ را ادا می
.گیردنمی

هاي لفظـی و نکـات   که نقش زیباییدیآیمبه دست ه با تحلیل موارد گوناگون، این نتیج-
ي معنـایی پـر   هاهجنبي آوایی و گاه هاجنبهمعنایی با توجه به نوع تغییرات متفاوت است و گاه 

.شودیمتررنگ
فواصل آیـات، رعایـت موسـیقی    کاسته شدن برخی حروف در جنبۀ قوي افزوده شدن یا -

فاصله است. این مسئله در حجتهایی که براي قرائات آمده است، مشهود است.
و در این میـان  رودیمگزینش ساختارهاي سخن، معنا عنصر اصلی به شمار و در چینش -

رود.پاي معنا پیش میواصل نیز به عنوان عاملی زیباساز، همتناسب ف
ي فواصـل، بـه   هايفرا هنجارتالش اولیه بر این باید باشد که در کنار تفسیر زیباشناسانۀ -

ي معارفی و بالغی باشیم و اگر تفسـیر مناسـبی یافـت    هانکتههاي معنایی و دنبال یافتن زیبایی
معنـا در چگـونگی   نـد تفسـیرگر آنهـا باشـد و چـه بسـا      توانشد، هماهنگ سازي فواصـل مـی  

آهنگ سخن و احساس برخاسته از آن نهفته باشد.نظم



135....شناسانه و ي ادبی در فواصل آیات و تفسیرهاي زیباهايفرا هنجار1390پاییز و زمستان 
مالحظه هماهنگی میان فواصل از جمله اموري است که در انتخاب یک قرائت و ترجیح -

آن بر قرائت دیگر و نیز در توجیه آنها نقش داشته است و با بررسی قرائات قرآنی، ایـن نتیجـه   
که قرائت اکثریت قاریان در آیات مذکور تا حدود زیادي با قرائـت حفـص در   شودیمصل حا

قرآن موجود موافق است.
رعایت فاصله در تقسیم بندي آیات نیز دخالت داشته است.-
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