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چکیده
فاصله، پديده ای قرآنی در پايان آيات اســت. سخن درباره آن از دوران سيبويه )د 180ق( آغاز گرديد، اما 
رّمانی )د 384ق( اولين كســی بود كه به تعريف و بررســی آن پرداخت. از آن زمان تا كنون تعاريف زيادی 
از علمای فريقين درباره فاصله ارائه گرديده اســت، اما تعريف جامع و مانعی كه به همه ابعاد فاصله پرداخته 
باشد، يافت نمی شــود. به دليل اهميّت و ضرورت وجود تعريف دقيق، الزم است ضمن بازخوانی و بررسی 
تطبيقــی تعاريف »فاصله قرآنی« آنها را در محك ارزيابی قرار داد، تا شــرايط برای ارائه تعريفی صحيح تر 
فراهم گردد. در اين راستا پرسشهايی مطرح است كه عبارتند از: فاصله قرآنی چيست؟ چرا به اين نام خوانده 
شــده است؟ چرا محققان در تعريف فاصله هم داستان نيستند؟ چه نقدهايی بر تعاريف آنان وارد است؟ سهم 
عالمان دو مذهب بزرگ اســالمی در تعريف فاصله چقدر است؟ در اين مقاله به بازخوانی، بررسی، تحليل و 
نقد تعاريف فاصله پرداخته شده و داليل تنوع و گوناگونی آنها نيز روشن گرديده است. در نهايت سعی شده 

است تعريفی دقيق تر و جامع تر كه كاستيها و نقايص تعاريف گذشته را ندارد، ارائه گردد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 44/ تابستان 1395

صص 96-81
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مقدمه
فاصله قرآنی نظر بســياری از دانشــمندان شيعه و 
اهل ســنت را در زمينه های مختلف از جمله اعجاز، 
بالغت، نحو، ادبيات و موســيقی به خود جلب كرده 
است. ظاهراً ســيبويه )د 180ق( اولين بار اصطالح 
فاصلــه را برای پايان آيات به كار برده اســت.1 اما 
ابوالحسن علی بن عيســی رّمانی معتزلی )د 384ق( 
نخستين كسی اســت كه آن را در كتاب »النكت فی 
اعجاز القرآن« مورد بررســی قــرار داد و به عنوان 
يكی از عوامل بالغت به تعريف و تعيين حد و حدود 
آن و تفاوتش با ســجع پرداخــت.2 پس از وی، اين 
امر تاكنون ادامه يافته اســت، اما همه كســانی كه به 
تعريف فاصله پرداخته انــد، در عمل و بيان مصداق، 
مواردی را ذكر كرده اند كه نشانی از آن در تعاريفشان 
وجود ندارد و در نتيجه می توان گفت: اين تعاريف از 

جامعيت و مانعيت برخوردار نيستند.
بــا توجه به اهميت موضوع فاصله قرآنی و در جهت 
پاســخ به پرسشــهايی مانند: منظور از فاصله قرآنی 
چيست؟ دانشــمندان فريقين چه تعريفی از آن ارائه 
داده اند؟ ســهم عالمان دو مذهب بزرگ اسالمی در 
تعريف فاصله چقدر است؟ داليل گوناگونی تعاريف 
در اين بــاره كدام اند؟ چرا اين تعاريف دقيق و جامع 
و مانع نيســتند؟ چه نقدهايی بر آنها وارد است؟ آيا 
می توان تعريفی ارائه داد كــه نقد كمتری بر آن وارد 
باشــد؟ اين تحقيق به بازخوانی، جمع و دســته بندی 
تعاريف پرداخته و ضمن بررســی تطبيقی، آنها را در 
ترازوی نقد قرار داده است، تا نقاط قوت و ضعف آنها 
روشن گردد. ضرورت و اهميت اين مسئله عالوه بر 
نشان دادن نزديكی عالمان اسالمی از مذاهب گوناگون 
در مسائل علمی، به ضرورت و اهميت تعريف در هر 
رشته علمی برمی گردد. بدون ارائه يك تعريف دقيق، 
نمی توان به زوايــای مختلف آن موضوع و صحت و 

1. الكتاب، ج1، ص379.
2. النكت فی اعجاز القرآن، ص97.

ســقم مطالب ارائه شده، دســت يافت. از اين رو در 
اين نوشتار ضمن بيان تعريف لغوی و وجه نام گذاری 
فاصله و تفاوت آن با سجع، به نقد و بررسی تعاريف 
اصطالحی و پاسخ گويی به سؤاالت پرداخته می شود.

پیشینه بحث
در زمينه پيشينه تحقيق، بايد اذعان كرد گرچه سيبويه 
اصطالح فاصله را به كار برده، اما تا مدتها اين عنوان 
رايج نبــوده و به جای آن از »رأس آيه« و »رؤوس 
آيات« استفاده می شده اســت. بعد از تعريف فاصله 
توســط رّمانی، كمابيش اين اصطــالح در كتابهای 
اعجــاز، علوم قرآنی و بالغت رخ نموده اســت، اما 
در كمتر كتابی می توان بررسی، تحليل و نقد تعاريف 
فاصله را بــه صورت جامع مالحظه كــرد. مثاًل در 
برخــی از كتابهای علوم قرآنی ماننــد »البرهان« و 
»االتقــان« تعريف ابوعمرو دانی از فاصله به صورت 
بســيار مختصر و كوتاه از قول جعبری مورد نقد قرار 
گرفته اســت. در دوران جديد نيــز در برخی كتب 
عربــی مانند »خصائص التعبيــر القرآنی« از مطعنی، 
»الدالالت المعنويــة لفواصل اآليــات القرآنية« از 
ابوحســان و »الفواصل القرآنية« از ســيد خضر و يا 
مقاالتی مانند »قواعد تشكل النغم فی الموسيقی« از 
نعيم يافی، بررسی و نقد برخی تعاريف قابل مشاهده 
اســت. اما در زبان فارسی در موضوع فاصله قرآنی، 
به طور كلی و در زمينه تحليل و بررســی تعاريف آن 
به صورت اختصاصی، تحقيق و پژوهش شايســته و 
درخور توجهی تاكنون صورت نگرفته است. همچنين 
در هيچ پژوهشی از جنبه تطبيقی به اين تعاريف توجه 
نشده است. از اين رو، آنچه در اين مقاله آمده، كاماًل 

بديع و نوآورانه است.

معنای فاصله
كلمه فاصله )جمع: فواصل(، اســم فاعل از ريشــه 
»فصل«، به معنای جدا كننده بين دو چيز اســت. در 
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كهن ترين كتاب لغت كه توســط خليل بن احمد شيعی 
نگاشته شده، آمده است: »الفصل: مسافت بين دو چيز 
است و الفصل من الجسد: جايگاه مفاصل بدن است و 
الفصيل: ديواری كوتاه غير از سور و حصن است )كه 

باعث جدايی دو قسمت زمين می گردد(«.3
ابن فارس اين كلمه را چنين معنا كرده اســت: »الفاء و 
الصاد و الالم كلمه صحيحی اســت كه داللت بر تميز 
دادن چيزی از چيز ديگر و آشــكار ساختن آن دارد. 
»الفصيل« به حاكم گفته می شود. همچنين به بچه شتری 
كه از مادرش جدا شده است، نيز اطالق می شود و به 
زبان نيز »المفصل« می گويند؛ زيرا امور را از يكديگر 
جدا ساخته باعث تميز آنها می گردد. »المفاصل« هم 

محل به هم پيوستگی دو استخوان است«.4
فيروزآبادی نيز درباره آن گفته اســت: »الفصل، ديوار 
بين دو چيز است و محل به هم پيوستگی دو استخوان 
از بدن َمفصل اســت و »الفاصلة« مهره ای اســت كه 
بين دو مهره ديگر در يك رشــته قرار می گيرد و نظم 

موجود را از هم جدا می سازد«.5
ابن منظور نيز آورده اســت: »فاصله مهره ای است كه 
بين دو مهره ديگر در يك رشــته مانند گردنبند قرار 
می گيــرد و »ِعقد مفّصل« مهره ای اســت كه بين دو 
مرواريد واقع می شــود. همچنين »الَفصل« قضاوت و 
حكم كردن بين حق و باطل اســت. زجاج ذكر كرده 
»الفاصل« از صفات الهی است؛ زيرا بين حق و باطل 

حكم می كند«.6
در جمع بندی می توان گفــت: فاصله به معنای چيزی 
است كه با جدا ســازی دو قسمت از يكديگر، باعث 

تميز دادن و آشكار شدن آنها می گردد.

3. كتاب العين، ج7، ص126.
4. معجم مقاييس اللغه، ج4، ص505.
5. القاموس المحيط، ج1، ص1042.

6. لســان العــرب، ج11، ص521. نیز ر.ک: تــاج العروس، ج30، 
ص163؛ تهذيــب اللغة، ج12، ص136؛ المحكــم و المحيط االعظم، 

ج8، ص329.

معنای سجع
بسياری از عالمان اعجاز و بالغت، در تعريف »فاصله 
قرآنی«، آن را به سجع تشبيه كرده اند.7 با توجه به اين 
شباهت، الزم است به طور اختصار به معنای اين واژه 

نيز پرداخته شود.
واژه سجع آن گونه كه لغويان گفته اند، در اصل به آواز 
يكنواخت كبوتر و فاخته يا صــدای ممتد و ناله گون 
شــتر هنگامی كه دردی در خود احساس كند، اطالق 
می شــود.8 اين كلمه آن گاه كه در وادی ســخن آمده، 
به كلمات هم آهنگ آخر قرينه های كالم، اطالق شده 
اســت9 و گفته اند: »كالم نثری اســت دارای فواصل، 

همچون قافيه های شعر، اما بدون وزن«.10
اين واژه از نظر اصطالحــی در علوم بالغی، تعاريف 
بســياری به خود ديده كه البته قالــب همه آنها يكی 
اســت. به طور نمونه می توان بــه تعريف جالل الدين 
همايی اشــاره كرد كه نوشته است: »سجع آن است كه 
كلمــات آخر قرينه ها، در وزن يا حرف رّوی يا هردو 

موافق باشند«.11
گزيده سخن آنكه كالم مسّجع بايد دارای اين ويژگيها 
باشد: 1- داشتن حداقل دو قرينه و فاصله. 2- اتحاد 
و تماثــل كلمات پايان قرينه هــا در حرف آخر. 3- 
هم وزنی و هم آهنگی كلمات پايــان قرينه ها. 4- در 

بهترين حالت تساوی و تعادل دو قرينه در طول.

7. البرهــان، ج1، ص151؛ االتقــان، ج2، ص268؛ التمهيــد، ج5، 
ص210.

8. كتــاب العيــن، ج1، ص214؛ المحكم و المحيــط االعظم، ج1، 
ص297؛ لســان العرب، ج8، ص150؛ تاج العروس، ج21، ص181؛ 
الطراز الســرار البالغــة، ج3، ص12. نیــز ر.ک: خزانة االدب، ج2، 

ص411؛ ثمرات االوراق، ج2، ص136.
9. فنون بالغت و صناعات ادبی، ص41.

10. كتــاب العيــن، ج1، ص214؛ المحكم و المحيــط االعظم، ج1، 
ص297؛ لسان العرب، ج8، ص150.

11. فنون بالغت و صناعات ادبی، ص41. نیز ر.ک: القاموس المحيط، 
ج1، ص727؛ تــاج العــروس، ج21، ص181؛ المثل الســائر، ج1، 
ص210؛ بغية االيضــاح، ج4، ص653؛ الكامل فــی اللغة و االدب، 
ج2، ص187؛ الصناعتين، ص80؛ سر الفصاحة، ج1، ص171؛ اعجاز 

القرآن، ص57؛ جواهر البالغة، ص404.
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بنابراين می توان گفت: ســجع در معنای اصطالحی، 
يكــی از مصاديق فاصله به معنای عام لغوی اســت. 
اما سجع و فاصله در معنای اصطالحی می توانند يكی 
از ســه رابطه تباين، اتحاد و عام و خاص من وجه را 

داشته باشند كه در مقامی ديگر بايد به آن پرداخت.

معنای رؤوس آیات
قبــل از رواج اصطالح فاصلــه و فواصل، در دوران 
رّمانــی و باقالنی، از عبارات »رأس آيه« و »رؤوس 
آيات« اســتفاده می شده است. يحيی بن زياد فراء )د 
207ق( در كتاب »معانی القرآن« در كنار اصطالحاتی 
مانند: »فصول«، »آخر اآليه« و »آخر الحروف«، 11 
بار عبارت »رؤوس آيات« را به كار برده اســت.12 
همچنين محمد بن جرير طبری )د 310ق( در تفسير 
»جامع البيان فــی تأويل القرآن« از »رؤوس آيات« 
اســتفاده كرده اســت.13 زجاج )د 311ق( در كتاب 
»معانی القرآن و اعرابــه« چندين بار كلمه فاصله و 
فواصــل را در كنار رؤوس آيات به كار برده و آن را 
تعريف كرده است.14 استعمال فاصله در كنار رؤوس 
آيات و تعريف آن، نشان می دهد كه فاصله هنوز رايج 
نبوده و تازه وارد حوزه ادبيات قرآنی و تفسيری شده 

است.

وجه نام گذاری فاصله
يكی از نكات مهم درباره فاصله، وجه نام گذاری آن 
است؛ زيرا با توجه به آشنايی عرب قبل از نزول قرآن 
با ســجع و قافيه، با اين حال فرجام آيات، با اين دو 
واژه شهرت نيافت. دليل نام گذاری فاصله چيست؟ در 

پاسخ به اين سؤال بايد گفت:
1. پايــان آيات را بدان دليل فاصله ناميده اند كه ميان 
دو كالم فاصلــه و جدايی ايجــاد می كند، به گونه ای 
12. معانی القرآن، ج3، ص287. نیز ر.ک: همان، ج1، صص16، 44، 

201و229؛ ج3، صص224، 255، 258، 260، 274و283.
13. جامع البيان، ج18، ص284؛ ج24، ص139.

14. معانی القرآن و اعرابه، ج1، صص12و389؛ ج3، ص270؛ ج4، ص218.

كه بــا فاصله، آيه از مابعدش جدا می شــود و گويا 
دانشمندان اســالمی، اين اصطالح را از قول خداوند 
َلْت ِمن لَُّدْن َحِكیٍم  متعال: »ِکَتاٌب ُأْحِكَمْت آَیاُتُه ُثمَّ ُفصِّ
َلْت آَیاُتُه«،16 اقتباس كرده اند.17 َخِبیٍر«15 و »ِکَتاٌب ُفصِّ

2. سعی شده اســت به دليل شرافت و عظمت قرآن، 
اصطالحاتی انتخاب شــود كه بين مردم رايج نبوده و 
در نثر و نظم عربی نيز اســتعمال نشده باشد. از اين 
رو، از اصطالحات رايجی مانند »قافيه« و »ســجع« 
استفاده نشده و به جای آن عنوان فاصله به كار رفته 

است.18
3. از آنجا كه خداوند متعال شــعر را از پيامبرش و 
قرآن19 سلب كرده اســت، واژه قافيه نيز نبايد برای 
قرآن استعمال شــود. در مقابل از استعمال اصطالح 
فاصله نيز برای شــعر منع شده است؛ چون اين صفت 

فقط برای كتاب خدا است.20
4. از آنجا كه كلمه »ســجع« در اصل از صدای پرنده 
گرفته شــده است، شايسته نيســت برای قرآن مورد 
استفاده قرار گيرد؛ زيرا شــرافت قرآن بسيار باالتر 
اســت و چون قرآن از صفات خداوند اســت، جايز 
نيست از اوصافی كه اجازه داده نشده، استفاده شود.21

15. هود، 1.
16. فصلت، 3.

17. مراد از تفصیل در این آیات جداسازی بخشهای قرآن از یکدیگر 
و تنزل دادن آن به مرتبه ای است که روشن و دریافتنی باشد )الميزان، 
ج17، ص573(. در آیه ســوره هود احکام و تفصیل هردو به آیات 
برمی گردد و بدان معنا اســت که آیات از جهت معانی دارای احکام و 
تفصیل هســتند )همان، ج10، ص220(. البته به نظر می رسد که این 
معنا از تفصیل در این آیات مانعــی برای اقتباس اصطالح فاصله از 

آنها نباشد.
18. ر.ک: البرهــان، ج1، ص154؛ االتقــان، ج2، ص268؛ معترك 
االقــران، ج1، ص25؛ الفاصلة القرآنيــة، ص6؛ ری الظمآن، ص99؛ 
دراسات فنية، ص460؛ زيباشناسی واژگان قرآن، ص333؛ الزيادة و 
االحســان، ج3، ص497؛ اعجاز القرآن الكريم بين االمام السيوطی و 

العلماء، ص574؛ زيباشناسی قرآن از نگاه بديع، ص152.
19. یس، 69؛ حاقه، 41.

20. معترك االقــران، ج1، ص25؛ الفاصلة القرآنية، ص6؛ الزيادة و 
االحسان، ج3، ص497؛ اعجاز القرآن البيانی، ص320.

21. ری الظمآن، ص99؛ دراسات فنية، ص460.
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تعاریف اصطالحی و نقد و بررسی آنها
بسياری از دانشــمندان اســالمی در كتابهای لغت، 
بالغت، اعجاز و علوم قرآنی، به موضوع فواصل نيز 
اشاره كرده اند. در اين ميان برخی به تعريف فاصله نيز 
پرداخته و برخی ديگر تعريفی ارائه نداده اند. تعاريف 
ارائه شده نيز يكسان نمی باشد و در هريك از آنها به 
يك يا دو وجه از فاصله توجه و از وجوه ديگر غفلت 
شده اســت. هر كدام از عالمان در تعريف به گونه ای 
سخن گفته، اما در مقام بيان مصداق، به ذكر نمونه هايی 
پرداخته اند كه نشــانی از آنها در تعريف نيامده است. 
در اين بخش، ســعی شده است تمام تعاريف، از كتب 
مختلف جمع آوری و ضمن تفكيك دانشمندان شيعه و 

اهل سنت، به نقد و ارزيابی آنها پرداخته شود:
1( دانشمندان اهل سنت

بايد اذعان نمود كه در موضوع فاصله قرآنی، عالمان 
اهل سنت از ابتدا سعی و كوشش بيشتری به كار برده 
و ابعاد مسئله را بيشــتر كاويده اند. به علت تعدد اين 
عالمان، تعاريف آنها براساس سير تاريخی دسته بندی 

شده و سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند:
الف( فاصله، حروف یكسان در مقاطع کالم

ابوالحسن علی بن عيسی رّمانی )د 384ق(22 و قاضی 
ابوبكر باقالنی )د 403ق(،23 فاصله را حروف يكسان 
می داننــد كه در مقاطع كالم آمــده و باعث فهم بهتر 
معانی می شــوند. نكته قابل توجه آن است كه گرچه 
اشاعره و معتزله در بسياری از معارف دين با يكديگر 
اختالف ديدگاه داشته اند، اما در تعريف فاصله قرآنی، 
ميــان آنها اختالف نبوده و تعريــف رّمانی معتزلی و 

باقالنی اشعری از فاصله يكسان است.
در مقــام نقد اين تعريف می توان پرســيد: منظور از 
مقاطع كالم چيســت؟ آيا پايان جمله منظور است، يا 
پايان آيه؟ با توجه بــه اينكه مقطع كالم هم به پايان 

22. »الفواصل حروف متشــاکله فی المقاطع توجب حســن االفهام 
المعانی« )النكت فی اعجاز القرآن، ص97(.

23. »الفواصل حروف متشــاکله فی المقاطع یقــع بها افهام المعانی« 
)اعجاز القرآن، ص61(.

جمله و هم به پايان آيه گفته می شود، در اين تعريف 
روشن نيســت كه منظور كدام يك می باشد. شايد از 
اينكه رّمانی در ادامه می گويد: »فواصل بالغت هستند 
و اســجاع عيب«،24 بتوان نتيجه گيری كرد كه پايان 

آيات منظور است.
اگر حروف پايان دو يا چند آيه هم شــكل و همسان 
نبودند، آيا به آنها فاصله گفته نمی شــود؟ بسياری از 
آيات با حروف متقارب ختم می شــوند و در برخی 
آيات نيز حروف پايانی نسبت به آيات قبل و بعد، نه 
متشاكل است و نه متقارب. براساس اين تعريف، پايان 
اين آيات را چه بايد بناميم؟ بدين ترتيب روشن است 
فرجام بســياری از آيات از ذيــل اين تعريف خارج 

می شوند.
در كتابهايی كه از فاصله ســخن گفته اند، به عبارات 
و جمالت پايانی برخی آيات ماننــد: »ِإنَّ اهللَّ َعِزیٌز 
َحِكیــٌم«،25 »َفَتَبــاَرَک اهللُ َأْحَســُن الَْخالِِقیَن«26 و ... 
استشــهاد كرده و آنها را به عنوان فاصله به حساب 
آورده اند. در تعريف رّمانی و باقالنی هيچ جايگاهی 

برای اين جمالت و عبارات وجود ندارد.
در پايان تعريف هم آمده اســت: »باعث فهم )بهتر( 
معانی می شوند«. ســؤال اساسی و مهم اين است كه 
چگونه حروف هم شــكل پايان آيات باعث فهم بهتر 

معانی می شوند؟
در شــرح تعريف رّمانی گفته شــده است: »وقتی كه 
سخن دارای فواصل باشد، مقاطع آن معلوم است. اگر 
متكلــم در مقاطع توقف نكنــد و كالم اول و دوم را 
جدا نسازد، مقاطع روشن نخواهد شد. سرعت فهم در 
توقف بر مقاطع است؛ زيرا كالم تفصيل يافته، متضمن 
ســرعت فهم اســت. از طرفی مخاطب نيز به سخن 
دارای نظم توجه بيشتری دارد؛ زيرا سخنی كه از نظر 
معنا مشكلی ندارد، ولی از نظر نظم دارای تنافر باشد، 
جانها به آن بی رغبت می شــوند و اگر جان از چيزی 

24. النكت فی اعجاز القرآن، ص97.
25. بقره، 220.

26. مؤمنون، 14.
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تنفر پيدا كــرد، آن را تلقی به قبول نمی كند و اگرچه 
اشكالی در معنا نباشد، به دليل تنفر قلب از تلقی آن، 

فهمش دچار مشكل می شود«.27
چنان كه معلوم اســت، گويا اين نويســنده گمنام )كه 
مصحح احتمال داده عبدالقاهر جرجانی باشد(، درباره 
اين جمله رّمانی در ترديد بوده اســت. ايشان گمان 
كرده منظور آن اســت كه فواصل باعث جدا سازی 
جمالت از يكديگر شده و هر جمله با جدا سازی از 
جمله بعدی بهتر فهميده می شود. اما ادامه سخن رّمانی 
می رساند ايشان چنين منظوری نداشته باشد؛ زيرا اگر 
اين گونه باشد، فرقی بين سجع و فاصله نيست كه يكی 
را عيب بدانيم و با آن مخالفت شود و ديگری بالغت 
باشــد.28 با توجه به آنچه در اين شــرح آمده است، 
فواصــل بر معانی داللتی ندارند. از طرفی باقالنی نيز 
قافيه، ســجع و فاصله قرآنــی را باعث آرامش كالم 
می داند و معتقد است: چيزی با فواصل قرآنی شراكت 
و تناسب ندارد.29 براســاس اين شرح، ميان فاصله، 

سجع و قافيه تفاوتی نخواهد بود.
اما منظور از جمله پايانی تعريف، چيست؟ عبدالكريم 
خطيب كه تعريف باقالنی را بررسی و نقد كرده، ابتدا 
جملــه پايانی را اين گونه توضيــح می دهد: »مراد از 
جمله »يقع بها افهام المعانی« آن است كه اين حروف 
در پی معانی ای می آيد كه آيه متضمن آن است و اين 
از پی آمدن، وجه جديــدی را برای آن معانی ظاهر 
ســاخته و آنها وضوح بيشتری پيدا می كنند. همچنين 
از وظايف ديگر فاصله، خالصه كردن معنی آيه است. 
خالصه ای كه با آن، معنی مراد آشــكار گردد. يا به 
ســخنی ديگر فاصله اشاره ای روشنی بخش به مركز 

ثقل آيه است«.
ايشان سپس در نقد آن می گويد: »اين مطلب محتاج 
آن اســت كه فواصل، جمالتی مســتقل باشند كه با 
داللت خود معنی تام و مســتقلی را برســانند؛ مانند 

27. شرح رسالة الرمانی، ص101.
28. النكت فی اعجاز القرآن، ص98.

29. اعجاز القرآن، ص61.

ِحیٌم«، »ِإنَّ اهلل َعَلی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیٌر«  »َفِإنَّ اهللَّ َغُفوٌر رَّ
و »َوِإلَی اهللِّ ُتْرَجُع الُموُر«، در حالی كه بســياری از 
فواصل اين ويژگــی را ندارند و خود به تنهايی يك 
َحی« و »َوالَْعْصِر«، يا اينكه  آيه هستند؛ مانند: »َوالضُّ
اِرِق.  َماء َوالطَّ جزئی از يك آيه هستند؛ مانند: »َوالسَّ
ــاِرُق، النَّْجُم الثَّاِقــُب«، كلمات  َوَمــا َأْدَراَک َما الطَّ
اِرُق« و »الثَّاِقُب« فواصلی هســتند  اِرِق«، »الطَّ »َوالطَّ
كه جزئی از آيه هستند و جدا سازی آنها ممكن نيست 
و بــه همين جهت تعريفی كه قاضی ابوبكر باقالنی از 
فاصله كرده اســت، تعريفی جامع و مانع نيست؛ زيرا 
گفته او كه »به وســيله فاصله معانی فهم می شــوند« 
مســتلزم آن اســت كه برای فاصله داللتی مستقل و 
تام وجود داشــته و اين داللت بــا معنايی كه آن آيه 
می رساند، متقابل باشد. اين در بسياری از فواصلی كه 
قســمتی از آيه، يا فواصلی كه خود به تنهايی آيه ای 
مستقل را تشكيل می دهند، ممكن نيست ... و از طرفی 
نيز حتمًا الزم نيســت فاصله وظيفه تأكيد يا تلخيص 
يا تقرير معنای آيه خود را داشــته باشد، بلكه فاصله 

می تواند وظايف ديگری داشته باشد ...«.30
محمد حسناوی از رّمانی و باقالنی دفاع كرده و نوشته 
اســت: »مراد رّمانی و باقالنی از اين عبارت اشاره 
به نفی ســجع از قرآن است؛ زيرا سجع همان گونه كه 
گفته اند، عيب اســت و فاصله بالغت و اينكه فواصل 
تابع معانی هســتند، ولی در سجع معانی تابع اسجاع 
هستند«.31 بر اين اساس فواصل دخالتی در فهم بهتر 
معانی ندارند و بعيد است منظور آن دو بزرگوار چنين 
چيزی باشد. به نظر می رســد آنچه در شرح تعريف 
رّمانی از عالمی مجهول آورده شد، بهتر قابل پذيرش 
است؛ يعنی خود فاصله به معنی جدا سازی دو آيه از 
يكديگر، باعث فهم معانی می شود و نه حروف پايانی 
آن. اما همان گونه كه گفته شــد، با بقيه ســخنان اين 
30. اعجاز القرآن فی دراســة كاشــفة، ج2، صــص206و207. نيز 
ر.ك: مباحث فی علوم القــرآن، ص170؛ مباحث فی اعجاز القرآن 
الكريم، صص169و170؛ البناء اللغوی فی الفواصل القرآنية، ص18؛ 

»الفواصل الصوتية و اثرها فی القرآن الكريم«، صص13و14.
31. الفاصلة فی القرآن، ص28.
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دو بزرگوار هم خوانی نــدارد. البته اگر جمله »يقع بها 
افهام المعانی« يا »توجب حسن افهام المعانی« به همان 
معنی باشد كه خطيب برداشت كرده، در آن نكته مفيدی 
نهفته است كه هم رّمانی و هم باقالنی اشاره كرده اند كه 
فاصله به ما در فهم بهتر معانی كمك می كند و اين در 
فواصل طوالنی به خوبی آشكار است. به هر حال اين 
تعريف جامع و مانع نيســت و نمی توان به عنوان يك 

تعريف دقيق از آن بهره برد.
ب( فاصله، کلمه آخر جمله

ابوعمرو دانی )د 444ق( فاصلــه را كلمه آخر جمله 
دانسته است. به گفته او: »فاصله كالِم تاِم منفصل از بعد 
خودش است، حال اين كالم منفصل می تواند پايان آيه 
باشد، يا نباشد. فواصل هم شامل پايان آيات می شود 
و هم غير آن. هر پايان آيه ای فاصله هســت، اما هر 
فاصله ای پايان آيه نيست«.32 مناع قّطاع نيز به همين 
تعريف باور دارد و می نويســد: »منظور ما از فاصله، 
كالم منفصــل از بعدش اســت و ايــن می تواند پايان 
آيه باشد و يا نباشــد. فاصله پايان مقطع خطابی واقع 
می شــود و بدين خاطر فاصله ناميده شده است كه با 

آن، كالم جدا می شود«.33
گويا اولين كسی كه به اين تعريف ايراد گرفته، جعبری 
بوده كه گفته است: »اين خالف اصطالح است و دليلی 
برای آن نداريم. منظور ايشــان از فواصل، لغوی است 

و نه صناعی«.34
براســاس اين تعريف، فاصله كلمه آخر جمله اســت، 
فرق نمی كند جمله در اول آيه، وسط يا آخر آن باشد. 
از اين رو اين تعريف مانع نيســت؛ زيرا فاصله لغوی 
بــا فاصله اصطالحی تداخل پيــدا می كند و اين عيب 
تعريف اســت.35 همچنين از آنجا كه يك آيه بر چند 
32. البيــان فی عد آی القــرآن، ص126؛ البرهــان، ج1، ص149؛ 

»االعجاز البیانی للقرآن الکریم، ارکانه و مظاهره«، ص248.
33. مباحــث فی علوم القرآن، ص153؛ االعجــاز البيانی فی الفاصلة 

القرآنية، ص93.
34. البرهان، ج1، ص149؛ االتقان، ج2، ص266.

35. خصائص التعبيــر القرآنی، ص218؛ ويژگيهای بالغی بيان قرآنی، 
ص165.

جمله مشتمل است، نمی تواند كلمه آخر جمله، فاصله 
آيه باشد، بلكه فاصله آخرين كلمه آيه است، تا با تمام 
شدن آيه، شروع آيه جديد شــناخته شود.36 بنابراين 
تعريــف ابوعمرو دانی نيز برای فاصله اصطالحی قابل 

قبول نمی باشد.
ج( فاصله، پایان آیه

راغب اصفهانــی )د 502ق(،37 ابن منظور )د 717ق(، 
ابن خلدون )د 808ق( و برخی ديگر از دانشــمندان، 
فاصلــه را اواخر و پايان آيات دانســته اند. ابن منظور 
می نويسد: »پايان آيات در كتاب خدا ـ عزوجل ـ كه 
به منزله قافيه های شعر است ـ جّل كتاب اهلل ـ فواصل 
ناميده می شود كه مفرد آن فاصله است«.38 ابن خلدون 
نيز ابتدا ادب را به شعر و نثر و بعد نثر را نيز به دو قسم 
مسجع و مرسل تقسيم می كند و سپس می گويد: »قرآن 
گرچه از سنخ نثر اســت، اما از هردو صفت مرسل و 
مســجع خارج اســت، بلكه آياتش به مقاطعی منتهی 
می شود كه ذوق به انتهای كالم نزد آن شهادت می دهد 
و سپس كالم دوباره در آيه بعد آغاز می گردد و بدون 
هيچ التزامی كه حرف آن دارای ســجع يا قافيه باشد، 
تكرار می شــود و اين معنای گفتار خداوند است: »اهللُ 
َثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه  َتَشــابًِها مَّ َل َأْحَسَن الَْحِدیِث ِکَتابًا مُّ نَزَّ
ْلَنا الَیاِت«40  ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّهْم«39 و »َقْد َفصَّ
و آخر آيات آن فواصل ناميده می شــود؛ زيرا نه سجع 
اســت و نه چيزی كه مستلزم ســجع باشد و نه قافيه 

است«.41
اين تعريف همان گونه كه مشخص است، از طرف لغويان 
بوده و گرچه در كل صحيح است، اما بسيار عام و كلی 
و مدلول آن وســيع است.42 بيشتر به يك تعريف عرفی 
شبيه است تا علمی. تفاوتی در اينكه فاصله حرف، كلمه 

36. الصوت اللغوی فی القرآن، ص143.
37. معجم مفردات الفاظ القرآن، ص395.

38. لسان العرب، ج11، ص524.
39. زمر، 23.
40. انعام، 97.

41. المقدمه، ج1، ص781؛ الفواصل، ص53.
42. الدالالت المعنوية، ص90.
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و يا جمله پايانی آيه ناميده شود، نيست؛ زيرا شامل هر 
سه نوع می شود. از طرفی به ويژگيهای صوتی و داللی 
آن نيز اشاره ای نشده است. بنابراين به نظر می رسد بايد 

مقداری جزئی تر به تعريف پرداخته شود.
د( فاصله، کلمه آخر آیه

در اين بخش، سه تعريف را می توان مشاهده كرد كه 
در كلمه آخر آيه بودن مشترك هستند:

1. فاصله كلمه آخر آيه، مانند قافيه در شــعر و سجع 
در نثر اســت. ايــن تعريف از زركشــی )د 795ق( 
اســت.43 سيوطی )د 911ق(44 نيز آن را ذكر نموده و 

آن گاه طرف داران بيشتری پيدا كرده است.45
اين تعريف گرچه نســبت به تعريف قبلی جزئی تر و 
بهتر اســت، اما جامع و مانع نيست. آياتی كه دارای 
حروف مقطعه يا فقط يك كلمه هستند، در اين تعريف 
قرار نمی گيرند. همچنين آيات طوالنی كه فاصله در 
آنها يك جمله يا عبارت است. زركشی،46 سيوطی47 
و ديگرانــی كه اين تعريف را بيــان كرده اند، درباره 
جمالت پايانی آيات مانند: »َفِإنَّ اهللَّ بِِه َعِلیٌم«، »َواهللُّ 
ُروَن«، »َأَفاَل َتْعِقُلوَن« و  ِحیٌم«، »لََعلَُّكــمْ َتَتَفكَّ َغُفوٌر رَّ
ا َتْعَمُلوَن« و حروف پايانی آيات  »َوَمــا اهللُّ بَِغاِفٍل َعمَّ

نيز سخن گفته اند كه خارج از اين تعريف است.
2. فاصله توافق حروف پايانی آيات در حروف روی 
يا وزن است. محمد حسناوی »فاصله« را كلمه آخر 
آيه، مانند قافيه شعر و سجع نثر تعريف می كند، آن گاه 
در توضيح آن با عنوان »تفصيل« می نويسد: »توافق 
پايان آيات در حروف روی يا در وزن است، آن گونه 

43. البرهان، ج1، ص149.
44. االتقان، ج2، ص266.

45. ر.ک: الفاصلــة فــی القرآن، ص26؛ خصائــص التعبير القرآنی، 
ص218؛ الصــوت اللغوی فی القــرآن، ص143؛ الدالالت المعنوية، 
ص91؛ الفواصــل، صص191-193؛ دراســات فنية، ص460؛ ری 
الظمــآن، ص99؛ فكرة النظم بين وجوه االعجــاز فی القرآن الكريم، 
ص216؛ اعجاز القــرآن الكريم، ص221؛ ابجــد العلوم، ص514؛ 
المتشابه اللفظی فی القرآن الكريم، ص192؛ االصالن فی علوم القرآن، 

ص66.
46. البرهان، ج1، صص171و172.
47. االتقان، ج2، صص282و283.

كه معنی اقتضا می كند و جانها با آن آرام می شوند«.48
تعريف حسناوی با توضيحی كه داده، از تعريف قبلی 
جدا می شود و تا حد زيادی بيانگر تعريف فاصله در 
معنــای لفظی و صوتی آن بــوده و گرچه به دو وجه 
حروف و كلمه بودن آن اشاره كرده است، با اين حال 
دقيق و جامع نيســت. بســياری از نمونه هايی كه در 
كتاب »الفاصلة فی القرآن« آمده و بيانگر فاصله بودن 
جمله پايانی برخی از آيات اســت، از تعريف خارج 
می شود. در ضمن شامل آيه ای كه حروف پايانی آن 
در وزن يــا حرف روی با ديگر آيــات )قبل و بعد( 
توافق و هماهنگی ندارد، نمی شود. حسناوی خود از 
فواصل منفرد كه در بعضی ســوره ها آمده و از حيث 
حرف روی و وزن با ديگر آيات توافق ندارند، مانند 
آيات ابتدايی ســوره های اعراف، ص، مزمل و نصر و 
آيات پايانی سوره های نجم، انفطار، ضحی و مسد49 
ســخن گفته اســت. با توجه به قيدی كه ايشان در 
تعريف خود آورده اســت )توافق فاصله در حروف 
روی و وزن(، شــامل اين آيات نمی شــود. همچنين 
آيات تشــكيل شده از حروف مقطعه كه كلمه ندارند، 

نيز مشمول اين تعريف نمی گردند.
3. فواصل، كلمات دارای حــروف پايانی متماثل يا 
متقارب هستند. ابن عاشــور )د 1393ق( فواصل را 
اين گونه تعريف كرده است: »كلماتی هستند در پايان 
آيات كه دارای حروف پايانی متماثل يا متقارب بوده، 
نحوه تلفظشــان نيز مثل يا نزديك به هم اســت. به 
گونه ای در سوره تكرار می شوند كه تماثل و تقاربشان 
می تواند مقصود از نظم در بســياری از آيات متماثل 
قرآنی به حســاب آيد. اين نظم گاهی بيشتر و گاهی 
كمتر اســت«.50 در كتاب »شــرح ناظمة الزهر« نيز 

تعريفی به همين سبك آمده است.51
اين تعريف نيز تا حد زيادی شبيه تعريف قبلی است. 

48. الفاصلة فی القرآن، صص29و138.
49. همان، ص148.

50. التحرير و التنوير، ج1، ص41.
51. شرح ناظمة الزهر، ص5.
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حســناوی فاصله را حروف هماهنگ در پايان آيات 
معرفی كرده اســت، در حالی كه ابن عاشــور فواصل 
را كلمات دارای حــروف متماثل و متقارب می داند. 
در ايــن تعريف گرچه به خوبی به وجه صوتی فاصله 
و نظم آيات اشــاره شده اســت، اما به داليلی كه در 
تعريف قبلی گفته شد، دقيق و جامع نيست؛ زيرا شامل 
آيه ای كه كلمــه پايانی اش از نظر حرف روی يا وزن 
و يا شكل تلفظ با ديگر آيات سوره )يا با نظم سوره( 
همگون يا نزديك نيســت )فواصل منفرد(، همچنين 
شامل آياتی كه از حروف مقطعه تشكيل شده اند و نيز 
جمالت و عبارات پايانی آيات نمی شود. در حالی كه 
ابن عاشور در تفسير »التحرير و التنوير« اين جمالت 
و عبــارات را به زيبايی و مهــارت هرچه تمام تر به 
عنوان فاصله تفسير كرده و ارتباط آنها را با متن آيات 

آشكار ساخته است.
هـ( تعاریف جدید

محققان معاصر اهل ســنت به اين نتيجه رسيده اند كه 
بايد نگرش ما نســبت به فاصله از نگرش قديمی كه 
فاصله را فقط محدود به كلمه پايان آيه می داند، فراتر 
رود و عالوه بــر آن، به جمالت و عبارات پايانی نيز 
نگريسته شــود. دليل اين سخن آن است كه در پايان 
برخی آيات، به جمله يا عبارتی برمی خوريم كه نقش 
فاصلــه را برای آيات خود دارند.  اين گروه نيز ســه 

تعريف عرضه كرده اند:
1. فاصله، كلمه و جمله آخر آيه است. محمد مصطفی 
آيدين می نويســد: »علما با اينكــه در تعاريف خود، 
فاصله را به »كلمه آخر جمله« و يا »كلمه آخر آيه« 
تعريــف كرده اند، اما به هنگام استشــهاد برای فاصله 
جمله كامل را لحاظ كــرده و به معنی كل جمله نظر 
داشــته اند. به همين دليل در بيان حد و حدود معنای 
فاصله بايد از جايگاه آن در جمله پايانی كمك گرفت. 
همــان جمله ای كه »تذييل« يــا در حكم تذييل آيه 
اســت«.52 محقق ديگری نيز فاصله قرآنی را حروف 

52. االسماء الحسنی، ص54.

يــا كلمه يا جمله ای می داند كه آيه به آن ختم شــده 
است و خالصه آيه در آن وجود دارد.53 موسی مسلم 
حشــاش نيز نوشته است: »از تعريفات گذشته روشن 
شد كه فاصله قرآنی همان كلمه پايان آيه است. اما در 
نگاه ما، فاصله بيشتر از آن است. فاصله كلمه يا جمله 

آخر آيه است«.54
در اين تعريف نكتــه جديد و مهمی وجود دارد و آن 
اشــاره به »جمله فاصله« است كه در ذيل بسياری از 
آيات وجــود دارد، اما با اين حال آيات يك كلمه ای 
و حروف مقطعه را شامل نمی شود. همچنين مشخص 
نيست »جمله فاصله« از نظر صوتی مورد توجه است، 

يا از نظر داللت.
2. فاصلــه، حروف روی يا قطعــه يا جزء پايانی آيه 
اســت. نعيم يافــی فاصله را چنيــن تعريف می كند: 
»فاصله به يكی از معانی سه گانه ذيل اطالق می شود:

- حــروف روی كه آيه به آن پايان می پذيرد و به قرينه 
سجع كاهنان و قافيه شعر شعرا شبيه می شود، يا نمی شود.

- قطعه ای كه آيه به آن خاتمه می يابد و در اين معنی به 
قافيه )با تعريفی كه خليل بيان می كند( نزديك می شود.

- جــزء پايانــی آيه كه ذيــل آن قــرار می گيرد و 
بهترين ختام مناســبی است كه در جای خود استقرار 

می يابد«.55
اين تعريف به نســبت جامع و قابل قبول اســت، جز 
اينكه از »كلمه فاصله« سخنی به ميان نيامده است. به 
نظر می آيد اگر در كنار اشــاره به حروف روی، قطعه 
و جزء پايانی، به كلمه پايانی آيه نيز اشــاره شده بود، 
از جامعيت بيشتری برخوردار بود. البته بايد به برخی 
خصوصيــات فاصله از جمله نقــش آن در صوت و 
داللت نيز توجه داشت كه به آن نيز اشاره نشده است.

مشاهده می شــود كه قرآن پژوهان معاصر اهل سنت 
به دليل تك بعدی بودن تعاريف گذشــتگان، از قبول 

53. المناسبة بين الفاصلة القرآنية و آياتها، ص50.
54. االعجاز البيانی فی الفاصلة القرآنية، ص94.

55. »قواعد تشــکل النغم فی الموسیقی«، ص146. نیز ر.ک: التناسب 
البيانی فی القرآن، ص350؛ التناسب فی سورة البقرة، ص43.
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آنها اجتناب می ورزند و در پی تعريفی هســتند كه از 
جامعيت بيشــتری برخوردار باشد. به همين جهت در 
بررسی فواصل و تعريف آن، ديدگاههای جديدی مطرح 
می شــود كه به نوعی تفصيل و تفكيك را می رساند. به 
اعتقــاد اين گروه، فواصل را بايــد از جهات گوناگون 
مانند داللت، نطق )صوت و موسيقی(، كوتاهی و بلندی 
آيات و ســوره ها مورد توجه قرار داد و آن را تعريف 
كرد. يافی قبل از تعريف خود می نويســد: »تعريفهای 
گذشــته روشن نيســت و فايده ای به همراه ندارد و به 
تحقيقهايی جديد نياز است. تحقيقی كه به رابطه فاصله 
با »ايقاع« و »موســيقی« بيشتر از آنچه كه به تشابه يا 
اختالف بين فاصله و قافيه شــعر و ســجع می پردازد، 
تأكيد كند«.56 البته ايشــان خود به اين ســخن وفادار 
نمانده و در قســمت اول و دوم تعريف خود، از تشابه 

فاصله با قافيه و سجع سخن گفته است.
3. فاصله، كلمه آخر آيه با صدايی هماهنگ و تأثيرگذار 
است. سيد خضر می نويسد: »فاصله كلمه آخر آيه است 
كه منتهی می شــود به صدايی كه گاهی در شكلی نو و 
بی ســابقه و هماهنگ )ريتمی( و تأثيرگذار به صورت 
سجع تكرار می شــود و گاهی نيز تكرار نمی شود. اما 
فاصله هميشه يكی از صورتهای هماهنگی صوتی را با 
فواصل قبلی و بعدی حفظ می كند«.57 ايشــان در ادامه 
توضيح می دهد: »فاصله قرآنی، كلمه ای از ســاختمان 
آيه ای كوتاه و يا كلمه ای از ساختمان جمله ای است كه 
در پايان آيه برای تعقيب يا تقرير يا تأكيد می آيد و اين 
كلمه در همه حاالت به صوتی منتهی می شود كه گاهی 

56. »قواعد تشکل النغم فی الموسیقی«، ص146.
57. »هي لفظ آخر اآلية ينتهي بصــوت قد يتكرر محدثًا إيقاعًا مؤثراً 
في صورة الســجع وقد ال يتكرر، ولكن الفاصلــة تحتفظ دائمًا بإحدی 
صور التوافق الصوتي مع الفواصل السابقة والالحقة« )الفواصل القرآنية، 
ص2(. منظور از اينكه صدا گاهی به شــكل ســجع تكرار می شــود و 
گاهی نمی شود، به تعريف از سجع و رابطه عام و خاص من وجه آن با 
فاصله برمی گردد. سجع از حروف متماثل به وجود می آيد. در صورتی 
كه فواصل قرآنی گاهی دارای حروف متماثل و گاهی غير آن اســت. 
منظور از جمله آخر نيز اين اســت كه در فواصل فرق نمی كند حروف 
متماثل باشــند يا متقارب؛ در هر صورت ريتم و وزن هماهنگ پايان 

آيات حفظ می شود.

به شكل نو و بی سابقه و آوايی هماهنگ در شكل سجع 
تكرار می شــود و گاهی نيز تكرار نمی شود ولی برای 
ايجاد هماهنگی و ريتم دائمًا يكی از شــكلهای توافق 
صوتی را با فواصل قبلــی و بعدی حفظ می كند. گويا 
دو كلمه بر وزن واحد يا از ساختمان صرفی يكسان يا 

غير آن هستند«.58
اين تعريف تا اينجا گرچه به ايقاع و موســيقی فاصله نيز 
اشــاره دارد، اما با اين حال بايد جزء دســته قبلی قرار 
می گرفت. آنچه تعريف سيد خضر را در اين گروه قرار داده، 
توضيحات ايشــان و تفكيك ميان صوت و داللت يا كلمه 
و جمله است. از نظر ايشــان، فاصله دارای صيغه صرفی 
اســت كه به صوتی منتهی می شــود و اين صيغه از طرفی 
دارای جايگاه اعرابی مربوط به خود است و از طرفی ديگر 
دارای داللتی است كه به مضمون كل آيه مربوط می شود. 
به همين دليل نيز تحليل نهايی فاصله با بررســی صوتی، 

صرفی، نحوی و داللی باهم تجويز می شود.59
خضــر منظور اصلی خود از فاصله را اين گونه توضيح 
می دهد: »امــا تحديد لفظی فاصلــه: بهترين وجه كه 
دقيق ترين نيز برای تحديد فاصله باشد، وجهی است كه 
متناســب با اسلوب واقعی قرآنی و تركيب آيات باشد. 
پس ما آن را به اعتبار صوت و داللت به دو نوع تقسيم 
می كنيم: الف( بــه اعتبار صوت می گوييم: فاصله كلمه 
پايانی آيه است و صدايی مشــابه ]با پايان آيات قبل 
و بعد خود[ به همراه دارد كه اگر يافت شــود، سجع را 
به وجود می آورد. فاصله به اين اعتبار »كلمه فاصله« 
ناميده می شود. ب( به اعتبار داللت »جمله فاصله« را 
می يابيم و در آن »كلمه فاصله« جزئی از تركيب جمله 
مستقلی است كه در پايان آيه آمده است. اين جمالت 
غالبــًا برای تعقيب يا تقرير مضمــون آيه می آيند. اين 
جمالت دارای تركيب مســتقل بوده و تصرف نحوی و 
تنوع شــكلی فاصله در آنها واقع می شود. روشن ترين 
مثالهــا برای »جمله فاصله« آن اســت كه در فواصل 
سوره نساء آمده است. به طوری كه اكثر آيات سوره به 

58. همان، ص5.
59. همان.

90

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

95
ن 

ستا
تاب

 -
44

ره 
ما

ش



جمله ای ختم می شوند كه برای تعقيب يا تقرير می آيند 
و از حيث تركيب نحوی مستقل هستند«.60

در اين تعريف )با احتســاب توضيحات( ميان »كلمه 
فاصلــه« و »جمله فاصله« تفاوت قائل شــده و اين 
به دليل تفكيك صوت و داللت اســت. اشاره به كلمه 
فاصله مطلب جديدی نيســت و در تعاريف گذشتگان 
نيز وجود داشت. اما توجه به ويژگی صوتی و ايقاعی 
كلمه فاصله مهم به نظر می آيد و به يكی از نقشهای آن 
برمی گردد. اشاره به جمله فاصله در توضيحات، همان 
نكته ای اســت كه در تعاريف گذشتگان وجود نداشت 
و محققــان امروزين به آن پرداخته اند. به هر حال اين 
تعريف نيز آياتی را كه فقط يك كلمه دارند و يا آياتی 
را كه از حروف مقطعه تشكيل شده اند، دربر نمی گيرد 

و از نظر بيان نيز مفهوم و فصيح نيست.
2( دانشمندان شیعه

گفته شد كه دانشمندان اهل سنت )متقدم و متأخر( در 
زمينه مباحث مربوط به فواصل قرآن، بيشــتر به بحث 
و پژوهش پرداخته اند، اما نام برخی از عالمان شــيعه 
كه به اين موضوع عالقه نشان داده و مباحثی را مطرح 
كرده اند نيز به چشم می خورد. در ذيل به برخی از اين 

عالمان اشاره می شود:
الف( ابن سنان خفاجی

ابومحمد عبداهلل  بن  محمد بن سنان خفاجی )د 466ق( 
از ادبيان بزرگ شــيعی در قرن پنجم قمری است. اثر 
وی »سر الفصاحة« را می توان اثری ارزشمند در علوم 
بالغی به شمار آورد. خفاجی در كتاب سر الفصاحة به 
مسائل مربوط به فواصل نيز توجه كرده و بدون ارائه 
تعريف، ضمن نقد سخنان رّمانی درباره تفاوت فاصله 

و سجع، به بيان ارتباط آن دو پرداخته است.61
ب( ابن حمزه حسینی علوی

يحيی بن حمزه حســينی علــوی )د 745ق( يكی از 
ائمه زيدی يمن اســت كه در زمينه علوم بالغت كتاب 

60. همان، ص57.
61. سر الفصاحة، ج1، ص172.

»الطراز الســرار البالغة و علوم حقائق االعجاز« را 
نگاشته اســت. ايشان نيز در اين كتاب بدون اشاره به 
تعريف، گونه های مختلف فواصل و ارتباط آن با سجع 

را مورد بررسی قرار داده است.
ج( محمدهادی معرفت

در دوران معاصر محمدهــادی معرفت )د 1386ش( 
در كتاب ارزشــمند »التمهيد فی علوم القرآن« ضمن 
مباحث مربوط به تناسب، به فواصل آيات نيز پرداخته 
كه اين مباحث توســط عــزت اهلل مواليی نيا با عنوان 
تناسب آيات به فارسی ترجمه گرديده است. معرفت 
نيز فقط به بيان تعريف رّمانی از فاصله بسنده نموده و 

خود مطلب جديدی به آن نيافزوده است.
د( حسن خرقانی

ايشان نيز در كتابهای »هماهنگی و تناسب در ساختار 
قرآن كريم« و »زيباشناسی قرآن از نگاه بديع« ضمن 
مباحث ديگــر، بدون ارائه تعريف بــه بحث فواصل 

پرداخته است.
چنانچه مالحظه می شود موضوع فاصله قرآنی از آنجا 
كه جزء مســائل اعتقادی يا عملــی دين نبوده، محل 
مناقشــه و بحثهای كالمی و دينی بين عالمان شيعه و 
ســنی قرار نگرفته و ديدگاه هردو گروه يكسان است 
و حتی عالمان شيعی در تعريف و بسياری مطالب آن، 

پيرو دانشمندان اهل سنت بوده اند.

دالیل تنوع تعاریف
با مطالعه تعاريف مختلــف فاصله، اين نتيجه حاصل 
می شــود كه محققان در بيان حــد و حدود و تعريف 
آن، با ســختی مواجه بوده اند و به همين دليل با تنوع 
تعاريف مواجه هســتيم. يكی از داليل اين سختی، به 
تنوع اشكال و تعدد صور فاصله قرآنی برمی گردد كه 
گاهی در شكل يك كلمه است و گاهی قسمتی از كلمه 
و زمانی يك جمله كامل.62 اين تعدد صورتها خود به 
سبك خاص قرآن و آيات كوتاه و بلند و مكی و مدنی 

62. التناسب البيانی فی القرآن، ص350.
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برمی گردد. به همين دليل برخی در تعريف به حروف و 
برخی نيز به كلمه توجه كرده اند.

از ديگر داليل تنوع و عدم جامعيت تعاريف گذشــته، 
آن است كه فاصله فقط بر حسب نطق و صوت تعريف 
می شد و كمتر در تعريف به بعد معنايی و داللی آن توجه 
می گرديد. شايد عاملی كه باعث می شد گذشتگان در 
تعريف خود فقط به حــروف و كلمه بپردازند، آن بود 
كه فواصل را جزئی از علم  شــمارش يا قرائت آيات 
می پنداشــتند و در آنجا فقط ســخن از نطق است، نه 
داللت و معنا. از ايــن رو در تعريف از حرف و  كلمه 
ســخن می گفتند، اما در عمل سراغ جمالت و عبارات 
پايانی می رفتند و بســياری از نمونه های استشــهادی 
آنان، جمالت و عباراتــی بود كه گرچه از نظر داللت 
و معنا با متن آيه، پيوندی وثيق و محكم داشــت، اما 

تعريف شامل آنها نمی گرديد.

تعریف مختار
روشــن شــد كه به دليل تنوع و تعدد صور فاصله در 
قرآن، تعريــف آن به گونه ای كه همه اشــكال را زير 
پوشش خود بگيرد، سخت است. بنابراين بايد از روش 
تفكيك و تفصيل استفاده كرد؛ يعنی حداقل از دو زاويه 
صــوت و داللت به فواصل توجه نمــود. در غير اين 

صورت، به مشكل گذشتگان دچار خواهيم شد.
تعريف فاصله از جهت صوت و نطق شامل همه آيات 
قرآن می شود. آياتی كه از حروف مقطعه تشكيل شده 
و يــا آياتی كه فقط يك كلمه دارند، نيز با آيات ديگر 
سوره دارای تماثل و تقارب و از نظر وزن نيز هماهنگ 
و موافق هســتند. همچنين فواصل منفرد سوره نيز در 
داشتن حرف پايانی و وزن، تفاوتی با بقيه آيات ندارند. 
بنابراين هيچ آيه ای از شــمول تعريف فاصله از جنبه 

صوت و نطق خارج نمی گردد.
تعريف فاصله از حيث داللت و معنا شــامل همه آيات 
نخواهــد بود. فاصله آياتی كه از حروف مقطعه يا يك 
كلمه تشكيل شده، همچنين فاصله بسياری از آياتی كه 

دارای يك جمله هستند، معنای داللی مستقلی ندارند 
كه بتوان آنها را در ارتباط با متن آيه مورد بررسی قرار 
داد. در ايــن آيات حرف و يا كلمه آخر جزئی از تنها 
جملــه آيه خواهد بود و نه فقــط از نظر معنا كه حتی 
از نظر نحوی نيز مســتقل نيستند. به همين جهت برای 
اين گونه فواصل نمی توان از نظر داللت معنايی ســخن 

گفت.
براساس اين ديدگاه آيات از حيث كوتاهی و بلندی نيز 
تفكيك می گردد. در آيات كوتاه كلمه آخر آيه استقالل 
نــدارد. اما در آيات طوالنی كه شــامل چندين جمله 
می شــود، جمله يا عبارت پايانی آيه، خود از استقالل 
برخوردار اســت و نســبت به متن و محتوای آيه، نيز 
وظايفی از جمله تعليل، تأكيد، توضيح، ترغيب، انكار، 
نتيجه گيری و ... دارد. آيا روا است كه اين جمالت را 
فقط به خاطر اينكه يكی دو حرف و يا كلمه پايانی آنها 
با حروف و كلمــات ديگر آيات همگون يا متقارب و 
دارای وزن يكســان است، يكی فرض كرده و به جمله 
پايانی توجهــی نكنيم؟ نبايــد و نمی توان به جمالت 
پايانی ســوره های بلند قرآن همچون بقره، آل عمران، 
نســاء، مائده و ... همان نگاهی را داشت كه به حروف 
و كلمات پايانی سوره های كوتاه قرآن داريم. به همين 
جهت براســاس كوتاهی و بلندی آيات دو نوع فاصله 
خواهيم داشت. در آيات بلند، فواصلی كه از نظر معنا 
مستقل هســتند و در آيات كوتاه، فواصلی كه استقالل 

معنايی ندارند.63
حال بــا توجه به آنچه گفته شــد، می تــوان تعريف 

دقيق تری از فاصله ارائه داد:
»فاصله دارای دو جنبه صوتی و داللی است. از جنبه 
صوت: فواصل، حروف و كلمه پايانی آيات هستند كه 
به آيات يك ســوره نظم و آهنگی خاص می بخشند و 
از جنبه داللت: فواصــل، عبارات و جمالت پايانی و 
مستقل برخی آياتند كه دارای اهداف خاصی بوده و با 
مفــاد و محتوای آيه خود ارتباط معنايی قوی و وثيقی 
63. ر.ک: خصائــص التعبيــر القرآنی، ص235؛ الــدالالت المعنوية، 

صص70و71.
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دارند«.
براساس اين تعريف، همه آيات قرآن از فاصله صوتی 
برخوردار بوده كه در بيشتر مواقع متماثل و متقارب و 
هم وزن هستند و در اندكی موارد نيز با آيات قبل و بعد 
خود از نظر حرف روی و وزن هماهنگ نيستند، اما در 
نظم و آهنگ بخشيدن به سوره مشتركند. عالوه بر آن 
برخی آيات )بيشتر متوسط و طوالنی( دارای فاصله ای 
ديگر نيز بوده كه به صورت عبارت يا جمله در پايان 
آن آمده و با مضمون و محتوای قبل از خود مناســبت 
و پيوند دارند. اين نكته از اهميت برخوردار اســت كه 
فواصل از هردو جنبه مورد بررسی و دقت قرار گيرد، 

تا اعجاز و بالغت قرآن بيشتر آشكار گردد.

نتیجه گیری
1. دانشمندان اســالمی برای پايان آيات از واژه های 
قافيه و سجع كه برای شــعر و نثر عربی در بين مردم 
رايج بوده است، به دليل عظمت و شرافت باالی قرآن 
َلْت  اســتفاده نكردند و با اقتباس از آيــه »ِکَتاٌب ُفصِّ

آَیاُتُه« اصطالح »فاصله« را برگزيدند.
2. ديدگاه عالمان اســالمی در زمينه فاصله قرآنی و 
تعريــف آن در دوره های گوناگون به يكديگر نزديك 
بوده و اين موضوع هيچ گاه محل مناقشه و جدال ميان 
دانشمندان شــيعه و اهل سنت نشده است و دانشمندان 
شيعی از اهل سنت در مباحث مربوط به فاصله پيروی 

كرده اند.
3. تعاريــف موجود درباره فاصله قرآنی جامع و مانع 

نيســتند و در اكثر موارد شــامل آياتی كه از حروف 
مقطعه تشكيل شده، يا آيات يك كلمه ای و نيز فواصل 
منفرد نمی شود. همچنين در اين تعاريف به خصوصيات 

فاصله كمتر اشاره شده است.
4. علت عدم تعريف جامع و مانع را بايد در گوناگونی 
و تنــوع اشــكال و گونه های پايانی آيــات قرآن و 
همچنين اين مسئله دانست كه فاصله در ابتدا جزئی از 
علم قرائت و شمارش آيات بوده و در بيشتر تعاريف 

به جنبه صوتی فاصله توجه شده است.
5. در تعريــف فاصله بايد بــه تفكيك و تفصيل قائل 
شد و آن را از دو جهت صوت و داللت تعريف نمود. 
فاصله از جهت صوت، حــروف و كلمه پايانی آيات 
است و شــامل همه آيات بوده و به نظم و ريتم آيات 
ســوره كمك می كند. اما از جهت داللت فقط شــامل 
جمالت و عبارات پايانی آيات می شــود كه از ديگر 
جمالت آيه مستقل، اما در ارتباط با آنها می باشد. اين 
ارتباط تتميم، تأكيد، تأييد يا تلخيص و ... را شــامل 

می شود.
6. تعريفی كه به نظر از جامعيت بيشــتری برخوردار 
است، عبارت اســت از: فاصله از جنبه صوت و لفظ، 
حروف و كلمه پايانی آيات اســت كه به سوره نظم و 
آهنگ می بخشــد. از جنبه داللت و معنا نيز، عبارات 
و جمالت پايانی و مســتقل برخی آيات اســت كه با 
محتــوای آيه پيوند معنايی دارند و برای هدف خاصی 

آمده اند.

- قرآن كريم.
- آيدين، محمد مصطفی، االسماء الحسنی و مناسبتها 
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- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، المقدمه، بی جا، 
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