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چکیده
فاصله ،پدیدهای قرآنی در پایان آیات اســت .سخن درباره آن از دوران سیبویه (د 180ق) آغاز گردید ،اما
رمانی (د 384ق) اولین کســی بود که به تعریف و بررســی آن پرداخت .از آن زمان تا کنون تعاریف زیادی
ّ
از علمای فریقین درباره فاصله ارائه گردیده اســت ،اما تعریف جامع و مانعی که به همه ابعاد فاصله پرداخته
باشد ،یافت نمیشــود .به دلیل اهمیّت و ضرورت وجود تعریف دقیق ،الزم است ضمن بازخوانی و بررسی
تطبیقــی تعاریف «فاصله قرآنی» آنها را در محک ارزیابی قرار داد ،تا شــرایط برای ارائه تعریفی صحیحتر
فراهم گردد .در این راستا پرسشهایی مطرح است که عبارتند از :فاصله قرآنی چیست؟ چرا به این نام خوانده
شــده است؟ چرا محققان در تعریف فاصله همداستان نیستند؟ چه نقدهایی بر تعاریف آنان وارد است؟ سهم
عالمان دو مذهب بزرگ اســامی در تعریف فاصله چقدر است؟ در این مقاله به بازخوانی ،بررسی ،تحلیل و
نقد تعاریف فاصله پرداخته شده و دالیل تنوع و گوناگونی آنها نیز روشن گردیده است .در نهایت سعی شده
است تعریفی دقیقتر و جامعتر که کاستیها و نقایص تعاریف گذشته را ندارد ،ارائه گردد.
کلیدواژهها :قرآن ،فواصل ،سجع ،رؤوس آیات ،بالغت.
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مقدمه
فاصله قرآنی نظر بســیاری از دانشــمندان شیعه و
اهلســنت را در زمینههای مختلف از جمله اعجاز،
بالغت ،نحو ،ادبیات و موســیقی به خود جلب کرده
است .ظاهرا ً ســیبویه (د 180ق) اولین بار اصطالح
فاصلــه را برای پایان آیات به کار برده اســت 1.اما
رمانی معتزلی (د 384ق)
ابوالحسن علی بن عیســی ّ
نخستین کسی اســت که آن را در کتاب «النکت فی
اعجاز القرآن» مورد بررســی قــرار داد و به عنوان
یکی از عوامل بالغت به تعریف و تعیین حد و حدود
آن و تفاوتش با ســجع پرداخــت 2.پس از وی ،این
امر تاکنون ادامه یافته اســت ،اما همه کســانی که به
تعریف فاصله پرداختهانــد ،در عمل و بیان مصداق،
مواردی را ذکر کردهاند که نشانی از آن در تعاریفشان
وجود ندارد و در نتیجه میتوان گفت :این تعاریف از
جامعیت و مانعیت برخوردار نیستند.
بــا توجه به اهمیت موضوع فاصله قرآنی و در جهت
پاســخ به پرسشــهایی مانند :منظور از فاصله قرآنی
چیست؟ دانشــمندان فریقین چه تعریفی از آن ارائه
دادهاند؟ ســهم عالمان دو مذهب بزرگ اسالمی در
تعریف فاصله چقدر است؟ دالیل گوناگونی تعاریف
در این بــاره کداماند؟ چرا این تعاریف دقیق و جامع
و مانع نیســتند؟ چه نقدهایی بر آنها وارد است؟ آیا
میتوان تعریفی ارائه داد کــه نقد کمتری بر آن وارد
باشــد؟ این تحقیق به بازخوانی ،جمع و دســتهبندی
تعاریف پرداخته و ضمن بررســی تطبیقی ،آنها را در
ترازوی نقد قرار داده است ،تا نقاط قوت و ضعف آنها
روشن گردد .ضرورت و اهمیت این مسئله عالوه بر
نشان دادن نزدیکی عالمان اسالمی از مذاهب گوناگون
در مسائل علمی ،به ضرورت و اهمیت تعریف در هر
رشته علمی برمیگردد .بدون ارائه یک تعریف دقیق،
نمیتوان به زوایــای مختلف آن موضوع و صحت و
 .1الکتاب ،ج ،1ص.379
 .2النکت فی اعجاز القرآن ،ص.97

ســقم مطالب ارائه شده ،دســت یافت .از این رو در
این نوشتار ضمن بیان تعریف لغوی و وجه نامگذاری
فاصله و تفاوت آن با سجع ،به نقد و بررسی تعاریف
اصطالحی و پاسخگویی به سؤاالت پرداخته میشود.
پیشینه بحث
در زمینه پیشینه تحقیق ،باید اذعان کرد گرچه سیبویه
اصطالح فاصله را به کار برده ،اما تا مدتها این عنوان
رایج نبــوده و به جای آن از «رأس آیه» و «رؤوس
آیات» استفاده میشده اســت .بعد از تعریف فاصله
رمانی ،کمابیش این اصطــاح در کتابهای
توســط ّ
اعجــاز ،علوم قرآنی و بالغت رخ نموده اســت ،اما
در کمتر کتابی میتوان بررسی ،تحلیل و نقد تعاریف
فاصله را بــه صورت جامع مالحظه کــرد .مث ً
ال در
برخــی از کتابهای علوم قرآنی ماننــد «البرهان» و
«االتقــان» تعریف ابوعمرو دانی از فاصله به صورت
بســیار مختصر و کوتاه از قول جعبری مورد نقد قرار
گرفته اســت .در دوران جدید نیــز در برخی کتب
عربــی مانند «خصائص التعبیــر القرآنی» از مطعنی،
«الدالالت المعنویــة لفواصل اآلیــات القرآنیة» از
ابوحســان و «الفواصل القرآنیة» از ســید خضر و یا
مقاالتی مانند «قواعد تشکل النغم فی الموسیقی» از
نعیم یافی ،بررسی و نقد برخی تعاریف قابل مشاهده
اســت .اما در زبان فارسی در موضوع فاصله قرآنی،
به طور کلی و در زمینه تحلیل و بررســی تعاریف آن
به صورت اختصاصی ،تحقیق و پژوهش شایســته و
درخور توجهی تاکنون صورت نگرفته است .همچنین
در هیچ پژوهشی از جنبه تطبیقی به این تعاریف توجه
نشده است .از این رو ،آنچه در این مقاله آمده ،کام ً
ال
بدیع و نوآورانه است.
معنای فاصله
کلمه فاصله (جمع :فواصل) ،اســم فاعل از ریشــه
«فصل» ،به معنای جدا کننده بین دو چیز اســت .در

 .3کتاب العین ،ج ،7ص.126
 .4معجم مقاییس اللغه ،ج ،4ص.505
 .5القاموس المحیط ،ج ،1ص.1042
 .6لســان العــرب ،ج ،11ص .521نیز ر.ک :تــاج العروس ،ج،30
ص163؛ تهذیــب اللغة ،ج ،12ص136؛ المحکــم و المحیط االعظم،
ج ،8ص.329

 .7البرهــان ،ج ،1ص151؛ االتقــان ،ج ،2ص268؛ التمهیــد ،ج،5
ص.210
 .8کتــاب العیــن ،ج ،1ص214؛ المحکم و المحیــط االعظم ،ج،1
ص297؛ لســان العرب ،ج ،8ص150؛ تاج العروس ،ج ،21ص181؛
الطراز الســرار البالغــة ،ج ،3ص .12نیــز ر.ک :خزانة االدب ،ج،2
ص411؛ ثمرات االوراق ،ج ،2ص.136
 .9فنون بالغت و صناعات ادبی ،ص.41
 .10کتــاب العیــن ،ج ،1ص214؛ المحکم و المحیــط االعظم ،ج،1
ص297؛ لسان العرب ،ج ،8ص.150
 .11فنون بالغت و صناعات ادبی ،ص .41نیز ر.ک :القاموس المحیط،
ج ،1ص727؛ تــاج العــروس ،ج ،21ص181؛ المثل الســائر ،ج،1
ص210؛ بغیة االیضــاح ،ج ،4ص653؛ الکامل فــی اللغة و االدب،
ج ،2ص187؛ الصناعتین ،ص80؛ سر الفصاحة ،ج ،1ص171؛ اعجاز
القرآن ،ص57؛ جواهر البالغة ،ص.404
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کهنترین کتاب لغت که توســط خلیل بن احمد شیعی
نگاشته شده ،آمده است« :الفصل :مسافت بین دو چیز
است و الفصل من الجسد :جایگاه مفاصل بدن است و
الفصیل :دیواری کوتاه غیر از سور و حصن است (که
3
باعث جدایی دو قسمت زمین میگردد)».
ابنفارس این کلمه را چنین معنا کرده اســت« :الفاء و
الصاد و الالم کلمه صحیحی اســت که داللت بر تمیز
دادن چیزی از چیز دیگر و آشــکار ساختن آن دارد.
«الفصیل» به حاکم گفته میشود .همچنین به بچه شتری
که از مادرش جدا شده است ،نیز اطالق میشود و به
زبان نیز «المفصل» میگویند؛ زیرا امور را از یکدیگر
جدا ساخته باعث تمیز آنها میگردد« .المفاصل» هم
4
محل به هم پیوستگی دو استخوان است».
فیروزآبادی نیز درباره آن گفته اســت« :الفصل ،دیوار
بین دو چیز است و محل به هم پیوستگی دو استخوان
از بدن َمفصل اســت و «الفاصلة» مهرهای اســت که
بین دو مهره دیگر در یک رشــته قرار میگیرد و نظم
5
موجود را از هم جدا میسازد».
ابنمنظور نیز آورده اســت« :فاصله مهرهای است که
بین دو مهره دیگر در یک رشــته مانند گردنبند قرار
مفصل» مهرهای اســت که بین دو
میگیــرد و « ِعقد ّ
مروارید واقع میشــود .همچنین «ال َفصل» قضاوت و
حکم کردن بین حق و باطل اســت .زجاج ذکر کرده
«الفاصل» از صفات الهی است؛ زیرا بین حق و باطل
6
حکم میکند».
در جمعبندی میتوان گفــت :فاصله به معنای چیزی
است که با جدا ســازی دو قسمت از یکدیگر ،باعث
تمیز دادن و آشکار شدن آنها میگردد.

معنای سجع
بسیاری از عالمان اعجاز و بالغت ،در تعریف «فاصله
قرآنی» ،آن را به سجع تشبیه کردهاند 7.با توجه به این
شباهت ،الزم است به طور اختصار به معنای این واژه
نیز پرداخته شود.
واژه سجع آنگونه که لغویان گفتهاند ،در اصل به آواز
یکنواخت کبوتر و فاخته یا صــدای ممتد و نالهگون
شــتر هنگامی که دردی در خود احساس کند ،اطالق
میشــود 8.این کلمه آنگاه که در وادی ســخن آمده،
به کلمات همآهنگ آخر قرینههای کالم ،اطالق شده
اســت 9و گفتهاند« :کالم نثری اســت دارای فواصل،
10
همچون قافیههای شعر ،اما بدون وزن».
این واژه از نظر اصطالحــی در علوم بالغی ،تعاریف
بســیاری به خود دیده که البته قالــب همه آنها یکی
اســت .به طور نمونه میتوان بــه تعریف جاللالدین
همایی اشــاره کرد که نوشته است« :سجع آن است که
روی یا هردو
کلمــات آخر قرینهها ،در وزن یا حرف ّ
11
موافق باشند».
مسجع باید دارای این ویژگیها
گزیده سخن آنکه کالم ّ
باشد -1 :داشتن حداقل دو قرینه و فاصله -2 .اتحاد
و تماثــل کلمات پایان قرینههــا در حرف آخر-3 .
هموزنی و همآهنگی کلمات پایــان قرینهها -4 .در
بهترین حالت تساوی و تعادل دو قرینه در طول.

بنابراین میتوان گفت :ســجع در معنای اصطالحی،
یکــی از مصادیق فاصله به معنای عام لغوی اســت.
اما سجع و فاصله در معنای اصطالحی میتوانند یکی
از ســه رابطه تباین ،اتحاد و عام و خاص من وجه را
داشته باشند که در مقامی دیگر باید به آن پرداخت.

84

سال یازدهم
شماره  -44تابستان 1395

معنای رؤوس آیات
قبــل از رواج اصطالح فاصلــه و فواصل ،در دوران
رمانــی و باقالنی ،از عبارات «رأس آیه» و «رؤوس
ّ
آیات» اســتفاده میشده است .یحیی بن زیاد فراء (د
207ق) در کتاب «معانی القرآن» در کنار اصطالحاتی
مانند« :فصول»« ،آخر اآلیه» و «آخر الحروف»11 ،
12
بار عبارت «رؤوس آیات» را به کار برده اســت.
همچنین محمد بن جریر طبری (د 310ق) در تفسیر
«جامع البیان فــی تأویل القرآن» از «رؤوس آیات»
اســتفاده کرده اســت 13.زجاج (د 311ق) در کتاب
«معانی القرآن و اعرابــه» چندین بار کلمه فاصله و
فواصــل را در کنار رؤوس آیات به کار برده و آن را
تعریف کرده است 14.استعمال فاصله در کنار رؤوس
آیات و تعریف آن ،نشان میدهد که فاصله هنوز رایج
نبوده و تازه وارد حوزه ادبیات قرآنی و تفسیری شده
است.
وجه نامگذاری فاصله
یکی از نکات مهم درباره فاصله ،وجه نامگذاری آن
است؛ زیرا با توجه به آشنایی عرب قبل از نزول قرآن
با ســجع و قافیه ،با این حال فرجام آیات ،با این دو
واژه شهرت نیافت .دلیل نامگذاری فاصله چیست؟ در
پاسخ به این سؤال باید گفت:
 .1پایــان آیات را بدان دلیل فاصله نامیدهاند که میان
دو کالم فاصلــه و جدایی ایجــاد میکند ،به گونهای
 .12معانی القرآن ،ج ،3ص .287نیز ر.ک :همان ،ج ،1صص،44 ،16
201و229؛ ج ،3صص274 ،260 ،258 ،255 ،224و.283
 .13جامع البیان ،ج ،18ص284؛ ج ،24ص.139
 .14معانی القرآن و اعرابه ،ج ،1صص12و389؛ ج ،3ص270؛ ج ،4ص.218

که بــا فاصله ،آیه از مابعدش جدا میشــود و گویا
دانشمندان اســامی ،این اصطالح را از قول خداوند
متعالِ :
اب ُأ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ث َُّم ُف ِّص َل ْت ِمن لَّ ُد ْن َح ِكيمٍ
«ك َت ٌ
17
ير» 15و ِ
خَ ِب ٍ
اب ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه» 16،اقتباس کردهاند.
«ك َت ٌ
 .2سعی شده اســت به دلیل شرافت و عظمت قرآن،
اصطالحاتی انتخاب شــود که بین مردم رایج نبوده و
در نثر و نظم عربی نیز اســتعمال نشده باشد .از این
رو ،از اصطالحات رایجی مانند «قافیه» و «ســجع»
استفاده نشده و به جای آن عنوان فاصله به کار رفته
18
است.
 .3از آنجا که خداوند متعال شــعر را از پیامبرش و
قرآن 19سلب کرده اســت ،واژه قافیه نیز نباید برای
قرآن استعمال شــود .در مقابل از استعمال اصطالح
فاصله نیز برای شــعر منع شده است؛ چون این صفت
20
فقط برای کتاب خدا است.
 .4از آنجا که کلمه «ســجع» در اصل از صدای پرنده
گرفته شــده است ،شایسته نیســت برای قرآن مورد
استفاده قرار گیرد؛ زیرا شــرافت قرآن بسیار باالتر
اســت و چون قرآن از صفات خداوند اســت ،جایز
21
نیست از اوصافی که اجازه داده نشده ،استفاده شود.
 .15هود.1 ،
 .16فصلت.3 ،
 .17مراد از تفصیل در این آیات جداسازی بخشهای قرآن از یکدیگر
و تنزل دادن آن به مرتبهای است که روشن و دریافتنی باشد (المیزان،
ج ،17ص .)573در آیه ســوره هود احکام و تفصیل هردو به آیات
برمیگردد و بدان معنا اســت که آیات از جهت معانی دارای احکام و
تفصیل هســتند (همان ،ج ،10ص .)220البته به نظر میرسد که این
معنا از تفصیل در این آیات مانعــی برای اقتباس اصطالح فاصله از
آنها نباشد.
 .18ر.ک :البرهــان ،ج ،1ص154؛ االتقــان ،ج ،2ص268؛ معترک
االقــران ،ج ،1ص25؛ الفاصلة القرآنیــة ،ص6؛ ری الظمآن ،ص99؛
دراسات فنیة ،ص460؛ زیباشناسی واژگان قرآن ،ص333؛ الزیادة و
االحســان ،ج ،3ص497؛ اعجاز القرآن الکریم بین االمام السیوطی و
العلماء ،ص574؛ زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع ،ص.152
 .19یس69 ،؛ حاقه.41 ،
 .20معترک االقــران ،ج ،1ص25؛ الفاصلة القرآنیة ،ص6؛ الزیادة و
االحسان ،ج ،3ص497؛ اعجاز القرآن البیانی ،ص.320
 .21ری الظمآن ،ص99؛ دراسات فنیة ،ص.460

تعاریف اصطالحی و نقد و بررسی آنها
بسیاری از دانشــمندان اســامی در کتابهای لغت،
بالغت ،اعجاز و علوم قرآنی ،به موضوع فواصل نیز
اشاره کردهاند .در این میان برخی به تعریف فاصله نیز
پرداخته و برخی دیگر تعریفی ارائه ندادهاند .تعاریف
ارائه شده نیز یکسان نمیباشد و در هریک از آنها به
یک یا دو وجه از فاصله توجه و از وجوه دیگر غفلت
شده اســت .هر کدام از عالمان در تعریف به گونهای
سخن گفته ،اما در مقام بیان مصداق ،به ذکر نمونههایی
پرداختهاند که نشــانی از آنها در تعریف نیامده است.
در این بخش ،ســعی شده است تمام تعاریف ،از کتب
مختلف جمعآوری و ضمن تفکیک دانشمندان شیعه و
اهلسنت ،به نقد و ارزیابی آنها پرداخته شود:
 )1دانشمندان اهلسنت

« .22الفواصل حروف متشــاکله فی المقاطع توجب حســن االفهام
المعانی» (النکت فی اعجاز القرآن ،ص.)97
« .23الفواصل حروف متشــاکله فی المقاطع یقــع بها افهام المعانی»
(اعجاز القرآن ،ص.)61

 .24النکت فی اعجاز القرآن ،ص.97
 .25بقره.220 ،
 .26مؤمنون.14 ،
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باید اذعان نمود که در موضوع فاصله قرآنی ،عالمان
اهلسنت از ابتدا سعی و کوشش بیشتری به کار برده
و ابعاد مسئله را بیشــتر کاویدهاند .به علت تعدد این
عالمان ،تعاریف آنها براساس سیر تاریخی دستهبندی
شده و سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند:
الف) فاصله ،حروف یکسان در مقاطع کالم
رمانی (د 384ق) 22و قاضی
ابوالحسن علی بن عیسی ّ
23
ابوبکر باقالنی (د 403ق) ،فاصله را حروف یکسان
میداننــد که در مقاطع کالم آمــده و باعث فهم بهتر
معانی میشــوند .نکته قابل توجه آن است که گرچه
اشاعره و معتزله در بسیاری از معارف دین با یکدیگر
اختالف دیدگاه داشتهاند ،اما در تعریف فاصله قرآنی،
رمانی معتزلی و
میــان آنها اختالف نبوده و تعریــف ّ
باقالنی اشعری از فاصله یکسان است.
در مقــام نقد این تعریف میتوان پرســید :منظور از
مقاطع کالم چیســت؟ آیا پایان جمله منظور است ،یا
پایان آیه؟ با توجه بــه اینکه مقطع کالم هم به پایان

جمله و هم به پایان آیه گفته میشود ،در این تعریف
روشن نیســت که منظور کدامیک میباشد .شاید از
رمانی در ادامه میگوید« :فواصل بالغت هستند
اینکه ّ
و اســجاع عیب» 24،بتوان نتیجهگیری کرد که پایان
آیات منظور است.
اگر حروف پایان دو یا چند آیه همشــکل و همسان
نبودند ،آیا به آنها فاصله گفته نمیشــود؟ بسیاری از
آیات با حروف متقارب ختم میشــوند و در برخی
آیات نیز حروف پایانی نسبت به آیات قبل و بعد ،نه
متشاکل است و نه متقارب .براساس این تعریف ،پایان
این آیات را چه باید بنامیم؟ بدین ترتیب روشن است
فرجام بســیاری از آیات از ذیــل این تعریف خارج
میشوند.
در کتابهایی که از فاصله ســخن گفتهاند ،به عبارات
يز
و جمالت پایانی برخی آیات ماننــد« :إ َِّن اللّ َع ِز ٌ
25
ين» 26و ...
ــن الْخَ الِ ِق َ
ــار َك اهللُ َأ ْح َس ُ
يــم»َ « ،ف َت َب َ
َح ِك ٌ
استشــهاد کرده و آنها را به عنوان فاصله به حساب
رمانی و باقالنی هیچ جایگاهی
آوردهاند .در تعریف ّ
برای این جمالت و عبارات وجود ندارد.
در پایان تعریف هم آمده اســت« :باعث فهم (بهتر)
معانی میشوند» .ســؤال اساسی و مهم این است که
چگونه حروف همشــکل پایان آیات باعث فهم بهتر
معانی میشوند؟
رمانی گفته شــده است« :وقتی که
در شــرح تعریف ّ
سخن دارای فواصل باشد ،مقاطع آن معلوم است .اگر
متکلــم در مقاطع توقف نکنــد و کالم اول و دوم را
جدا نسازد ،مقاطع روشن نخواهد شد .سرعت فهم در
توقف بر مقاطع است؛ زیرا کالم تفصیل یافته ،متضمن
ســرعت فهم اســت .از طرفی مخاطب نیز به سخن
دارای نظم توجه بیشتری دارد؛ زیرا سخنی که از نظر
معنا مشکلی ندارد ،ولی از نظر نظم دارای تنافر باشد،
جانها به آن بیرغبت میشــوند و اگر جان از چیزی
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تنفر پیدا کــرد ،آن را تلقی به قبول نمیکند و اگرچه
اشکالی در معنا نباشد ،به دلیل تنفر قلب از تلقی آن،
27
فهمش دچار مشکل میشود».
چنانکه معلوم اســت ،گویا این نویســنده گمنام (که
مصحح احتمال داده عبدالقاهر جرجانی باشد) ،درباره
رمانی در تردید بوده اســت .ایشان گمان
این جمله ّ
کرده منظور آن اســت که فواصل باعث جدا سازی
جمالت از یکدیگر شده و هر جمله با جدا سازی از
رمانی
جمله بعدی بهتر فهمیده میشود .اما ادامه سخن ّ
میرساند ایشان چنین منظوری نداشته باشد؛ زیرا اگر
اینگونه باشد ،فرقی بین سجع و فاصله نیست که یکی
را عیب بدانیم و با آن مخالفت شود و دیگری بالغت
باشــد 28.با توجه به آنچه در این شــرح آمده است،
فواصــل بر معانی داللتی ندارند .از طرفی باقالنی نیز
قافیه ،ســجع و فاصله قرآنــی را باعث آرامش کالم
میداند و معتقد است :چیزی با فواصل قرآنی شراکت
و تناسب ندارد 29.براســاس این شرح ،میان فاصله،
سجع و قافیه تفاوتی نخواهد بود.
اما منظور از جمله پایانی تعریف ،چیست؟ عبدالکریم
خطیب که تعریف باقالنی را بررسی و نقد کرده ،ابتدا
جملــه پایانی را اینگونه توضیــح میدهد« :مراد از
جمله «یقع بها افهام المعانی» آن است که این حروف
در پی معانیای میآید که آیه متضمن آن است و این
از پی آمدن ،وجه جدیــدی را برای آن معانی ظاهر
ســاخته و آنها وضوح بیشتری پیدا میکنند .همچنین
از وظایف دیگر فاصله ،خالصه کردن معنی آیه است.
خالصهای که با آن ،معنی مراد آشــکار گردد .یا به
ســخنی دیگر فاصله اشارهای روشنی بخش به مرکز
ثقل آیه است».
ایشان سپس در نقد آن میگوید« :این مطلب محتاج
آن اســت که فواصل ،جمالتی مســتقل باشند که با
داللت خود معنی تام و مســتقلی را برســانند؛ مانند
 .27شرح رسالة الرمانی ،ص.101
 .28النکت فی اعجاز القرآن ،ص.98
 .29اعجاز القرآن ،ص.61

ير»
« َفإ َِّن اللّ َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
يم»« ،إ َِّن اهلل َع َلى ُك ِّل شَ ْي ٍء ق َِد ٌ
«و ِإلَى اللّ ُت ْر َج ُع األ ُمو ُر» ،در حالی که بســیاری از
و َ
فواصل این ویژگــی را ندارند و خود به تنهایی یک
«والْ َع ْص ِر» ،یا اینکه
«والضُّ َحى» و َ
آیه هستند؛ مانندَ :
الس َماء َو َّ
الط ِ
ار ِق.
جزئی از یک آیه هستند؛ مانندَ :
«و َّ
اك َما َّ
َو َمــا َأ ْد َر َ
الط ِ
ــب» ،کلمات
ــار ُق ،الن َّْج ُم الثَّا ِق ُ
ار ِق»َّ ،
«و َّ
«الط ِ
الط ِ
ار ُق» و «الثَّا ِق ُب» فواصلی هســتند
َ
که جزئی از آیه هستند و جدا سازی آنها ممکن نیست
و بــه همین جهت تعریفی که قاضی ابوبکر باقالنی از
فاصله کرده اســت ،تعریفی جامع و مانع نیست؛ زیرا
گفته او که «به وســیله فاصله معانی فهم میشــوند»
مســتلزم آن اســت که برای فاصله داللتی مستقل و
تام وجود داشــته و این داللت بــا معنایی که آن آیه
میرساند ،متقابل باشد .این در بسیاری از فواصلی که
قســمتی از آیه ،یا فواصلی که خود به تنهایی آیهای
مستقل را تشکیل میدهند ،ممکن نیست  ...و از طرفی
نیز حتم ًا الزم نیســت فاصله وظیفه تأکید یا تلخیص
یا تقریر معنای آیه خود را داشــته باشد ،بلکه فاصله
30
میتواند وظایف دیگری داشته باشد .»...
رمانی و باقالنی دفاع کرده و نوشته
محمد حسناوی از ّ
رمانی و باقالنی از این عبارت اشاره
اســت« :مراد ّ
به نفی ســجع از قرآن است؛ زیرا سجع همانگونه که
گفتهاند ،عیب اســت و فاصله بالغت و اینکه فواصل
تابع معانی هســتند ،ولی در سجع معانی تابع اسجاع
هستند» 31.بر این اساس فواصل دخالتی در فهم بهتر
معانی ندارند و بعید است منظور آن دو بزرگوار چنین
چیزی باشد .به نظر میرســد آنچه در شرح تعریف
رمانی از عالمی مجهول آورده شد ،بهتر قابل پذیرش
ّ
است؛ یعنی خود فاصله به معنی جدا سازی دو آیه از
یکدیگر ،باعث فهم معانی میشود و نه حروف پایانی
آن .اما همانگونه که گفته شــد ،با بقیه ســخنان این
 .30اعجاز القرآن فی دراســة کاشــفة ،ج ،2صــص206و .207نیز
ر.ک :مباحث فی علوم القــرآن ،ص170؛ مباحث فی اعجاز القرآن
الکریم ،صص169و170؛ البناء اللغوی فی الفواصل القرآنیة ،ص18؛
«الفواصل الصوتیة و اثرها فی القرآن الکریم» ،صص13و.14
 .31الفاصلة فی القرآن ،ص.28

 .32البیــان فی عد آی القــرآن ،ص126؛ البرهــان ،ج ،1ص149؛
«االعجاز البیانی للقرآن الکریم ،ارکانه و مظاهره» ،ص.248
 .33مباحــث فی علوم القرآن ،ص153؛ االعجــاز البیانی فی الفاصلة
القرآنیة ،ص.93
 .34البرهان ،ج ،1ص149؛ االتقان ،ج ،2ص.266
 .35خصائص التعبیــر القرآنی ،ص218؛ ویژگیهای بالغی بیان قرآنی،
ص.165

 .36الصوت اللغوی فی القرآن ،ص.143
 .37معجم مفردات الفاظ القرآن ،ص.395
 .38لسان العرب ،ج ،11ص.524
 .39زمر.23 ،
 .40انعام.97 ،
 .41المقدمه ،ج ،1ص781؛ الفواصل ،ص.53
 .42الدالالت المعنویة ،ص.90
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دو بزرگوار همخوانی نــدارد .البته اگر جمله «یقع بها
افهام المعانی» یا «توجب حسن افهام المعانی» به همان
معنی باشد که خطیب برداشت کرده ،در آن نکته مفیدی
رمانی و هم باقالنی اشاره کردهاند که
نهفته است که هم ّ
فاصله به ما در فهم بهتر معانی کمک میکند و این در
فواصل طوالنی به خوبی آشکار است .به هر حال این
تعریف جامع و مانع نیســت و نمیتوان به عنوان یک
تعریف دقیق از آن بهره برد.
ب) فاصله ،کلمه آخر جمله
ابوعمرو دانی (د 444ق) فاصلــه را کلمه آخر جمله
دانسته است .به گفته او« :فاصله کال ِم تا ِم منفصل از بعد
خودش است ،حال این کالم منفصل میتواند پایان آیه
باشد ،یا نباشد .فواصل هم شامل پایان آیات میشود
و هم غیر آن .هر پایان آیهای فاصله هســت ،اما هر
فاصلهای پایان آیه نیست» 32.مناع ّ
قطاع نیز به همین
تعریف باور دارد و مینویســد« :منظور ما از فاصله،
کالم منفصــل از بعدش اســت و ایــن میتواند پایان
آیه باشد و یا نباشــد .فاصله پایان مقطع خطابی واقع
میشــود و بدین خاطر فاصله نامیده شده است که با
33
آن ،کالم جدا میشود».
گویا اولین کسی که به این تعریف ایراد گرفته ،جعبری
بوده که گفته است« :این خالف اصطالح است و دلیلی
برای آن نداریم .منظور ایشــان از فواصل ،لغوی است
34
و نه صناعی».
براســاس این تعریف ،فاصله کلمه آخر جمله اســت،
فرق نمیکند جمله در اول آیه ،وسط یا آخر آن باشد.
از این رو این تعریف مانع نیســت؛ زیرا فاصله لغوی
بــا فاصله اصطالحی تداخل پیــدا میکند و این عیب
تعریف اســت 35.همچنین از آنجا که یک آیه بر چند

جمله مشتمل است ،نمیتواند کلمه آخر جمله ،فاصله
آیه باشد ،بلکه فاصله آخرین کلمه آیه است ،تا با تمام
شدن آیه ،شروع آیه جدید شــناخته شود 36.بنابراین
تعریــف ابوعمرو دانی نیز برای فاصله اصطالحی قابل
قبول نمیباشد.
ج) فاصله ،پایان آیه
راغب اصفهانــی (د 502ق) 37،ابنمنظور (د 717ق)،
ابنخلدون (د 808ق) و برخی دیگر از دانشــمندان،
فاصلــه را اواخر و پایان آیات دانســتهاند .ابنمنظور
مینویسد« :پایان آیات در کتاب خدا ـ عزوجل ـ که
به منزله قافیههای شعر است ـ ّ
جل کتاب اهلل ـ فواصل
نامیده میشود که مفرد آن فاصله است» 38.ابنخلدون
نیز ابتدا ادب را به شعر و نثر و بعد نثر را نیز به دو قسم
مسجع و مرسل تقسیم میکند و سپس میگوید« :قرآن
گرچه از سنخ نثر اســت ،اما از هردو صفت مرسل و
مســجع خارج اســت ،بلکه آیاتش به مقاطعی منتهی
میشود که ذوق به انتهای کالم نزد آن شهادت میدهد
و سپس کالم دوباره در آیه بعد آغاز میگردد و بدون
هیچ التزامی که حرف آن دارای ســجع یا قافیه باشد،
تکرار میشــود و این معنای گفتار خداوند است« :اهللُ
نَ َّز َل َأ ْح َس َن الْ َح ِد ِ
يث ِك َتابًا ُّم َتشَ ــابِ ًها َّم َثا ِن َي َتقْشَ ِع ُّر ِم ْن ُه
ِ 40
39
آليات»
ُج ُلو ُد الَّ ِذ َ
ين َيخْ شَ ْو َن َربَّ ُه ْم» و «ق َْد َف َّص ْل َنا ا َ
و آخر آیات آن فواصل نامیده میشــود؛ زیرا نه سجع
اســت و نه چیزی که مستلزم ســجع باشد و نه قافیه
41
است».
این تعریف همانگونه که مشخص است ،از طرف لغویان
بوده و گرچه در کل صحیح است ،اما بسیار عام و کلی
و مدلول آن وســیع است 42.بیشتر به یک تعریف عرفی
شبیه است تا علمی .تفاوتی در اینکه فاصله حرف ،کلمه
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و یا جمله پایانی آیه نامیده شود ،نیست؛ زیرا شامل هر
سه نوع میشود .از طرفی به ویژگیهای صوتی و داللی
آن نیز اشارهای نشده است .بنابراین به نظر میرسد باید
مقداری جزئیتر به تعریف پرداخته شود.
د) فاصله ،کلمه آخر آیه
در این بخش ،سه تعریف را میتوان مشاهده کرد که
در کلمه آخر آیه بودن مشترک هستند:
 .1فاصله کلمه آخر آیه ،مانند قافیه در شــعر و سجع
در نثر اســت .ایــن تعریف از زرکشــی (د 795ق)
اســت 43.سیوطی (د 911ق) 44نیز آن را ذکر نموده و
45
آنگاه طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
این تعریف گرچه نســبت به تعریف قبلی جزئیتر و
بهتر اســت ،اما جامع و مانع نیست .آیاتی که دارای
حروف مقطعه یا فقط یک کلمه هستند ،در این تعریف
قرار نمیگیرند .همچنین آیات طوالنی که فاصله در
47
آنها یک جمله یا عبارت است .زرکشی 46،سیوطی
و دیگرانــی که این تعریف را بیــان کردهاند ،درباره
للّ
«واللّ
يم»َ ،
جمالت پایانی آیات مانندَ « :فإ َِّن ا بِ ِه َع ِل ٌ
ون»َ ،
«أ َف َ
ون» و
ال َت ْع ِق ُل َ
يم»« ،لَ َع َّل ُك ْــم َت َت َف َّك ُر َ
َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
ون» و حروف پایانی آیات
«و َمــا اللّ بِغَا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُل َ
َ
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نیز سخن گفتهاند که خارج از این تعریف است.
 .2فاصله توافق حروف پایانی آیات در حروف روی
یا وزن است .محمد حسناوی «فاصله» را کلمه آخر
آیه ،مانند قافیه شعر و سجع نثر تعریف میکند ،آنگاه
در توضیح آن با عنوان «تفصیل» مینویسد« :توافق
پایان آیات در حروف روی یا در وزن است ،آنگونه

 .43البرهان ،ج ،1ص.149
 .44االتقان ،ج ،2ص.266
 .45ر.ک :الفاصلــة فــی القرآن ،ص26؛ خصائــص التعبیر القرآنی،
ص218؛ الصــوت اللغوی فی القــرآن ،ص143؛ الدالالت المعنویة،
ص91؛ الفواصــل ،صص193-191؛ دراســات فنیة ،ص460؛ ری
الظمــآن ،ص99؛ فکرة النظم بین وجوه االعجــاز فی القرآن الکریم،
ص216؛ اعجاز القــرآن الکریم ،ص221؛ ابجــد العلوم ،ص514؛
المتشابه اللفظی فی القرآن الکریم ،ص192؛ االصالن فی علوم القرآن،
ص.66
 .46البرهان ،ج ،1صص171و.172
 .47االتقان ،ج ،2صص282و.283

که معنی اقتضا میکند و جانها با آن آرام میشوند».
تعریف حسناوی با توضیحی که داده ،از تعریف قبلی
جدا میشود و تا حد زیادی بیانگر تعریف فاصله در
معنــای لفظی و صوتی آن بــوده و گرچه به دو وجه
حروف و کلمه بودن آن اشاره کرده است ،با این حال
دقیق و جامع نیســت .بســیاری از نمونههایی که در
کتاب «الفاصلة فی القرآن» آمده و بیانگر فاصله بودن
جمله پایانی برخی از آیات اســت ،از تعریف خارج
میشود .در ضمن شامل آیهای که حروف پایانی آن
در وزن یــا حرف روی با دیگر آیــات (قبل و بعد)
توافق و هماهنگی ندارد ،نمیشود .حسناوی خود از
فواصل منفرد که در بعضی ســورهها آمده و از حیث
حرف روی و وزن با دیگر آیات توافق ندارند ،مانند
آیات ابتدایی ســورههای اعراف ،ص ،مزمل و نصر و
49
آیات پایانی سورههای نجم ،انفطار ،ضحی و مسد
ســخن گفته اســت .با توجه به قیدی که ایشان در
تعریف خود آورده اســت (توافق فاصله در حروف
روی و وزن) ،شــامل این آیات نمیشــود .همچنین
آیات تشــکیل شده از حروف مقطعه که کلمه ندارند،
نیز مشمول این تعریف نمیگردند.
 .3فواصل ،کلمات دارای حــروف پایانی متماثل یا
متقارب هستند .ابنعاشــور (د 1393ق) فواصل را
اینگونه تعریف کرده است« :کلماتی هستند در پایان
آیات که دارای حروف پایانی متماثل یا متقارب بوده،
نحوه تلفظشــان نیز مثل یا نزدیک به هم اســت .به
گونهای در سوره تکرار میشوند که تماثل و تقاربشان
میتواند مقصود از نظم در بســیاری از آیات متماثل
قرآنی به حســاب آید .این نظم گاهی بیشتر و گاهی
کمتر اســت» 50.در کتاب «شــرح ناظمة الزهر» نیز
51
تعریفی به همین سبک آمده است.
این تعریف نیز تا حد زیادی شبیه تعریف قبلی است.
48

 .48الفاصلة فی القرآن ،صص29و.138
 .49همان ،ص.148
 .50التحریر و التنویر ،ج ،1ص.41
 .51شرح ناظمة الزهر ،ص.5

 .52االسماء الحسنی ،ص.54

 .53المناسبة بین الفاصلة القرآنیة و آیاتها ،ص.50
 .54االعجاز البیانی فی الفاصلة القرآنیة ،ص.94
« .55قواعد تشــکل النغم فی الموسیقی» ،ص .146نیز ر.ک :التناسب
البیانی فی القرآن ،ص350؛ التناسب فی سورة البقرة ،ص.43
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حســناوی فاصله را حروف هماهنگ در پایان آیات
معرفی کرده اســت ،در حالی که ابنعاشــور فواصل
را کلمات دارای حــروف متماثل و متقارب میداند.
در ایــن تعریف گرچه به خوبی به وجه صوتی فاصله
و نظم آیات اشــاره شده اســت ،اما به دالیلی که در
تعریف قبلی گفته شد ،دقیق و جامع نیست؛ زیرا شامل
آیهای که کلمــه پایانیاش از نظر حرف روی یا وزن
و یا شکل تلفظ با دیگر آیات سوره (یا با نظم سوره)
همگون یا نزدیک نیســت (فواصل منفرد) ،همچنین
شامل آیاتی که از حروف مقطعه تشکیل شدهاند و نیز
جمالت و عبارات پایانی آیات نمیشود .در حالی که
ابنعاشور در تفسیر «التحریر و التنویر» این جمالت
و عبــارات را به زیبایی و مهــارت هرچه تمامتر به
عنوان فاصله تفسیر کرده و ارتباط آنها را با متن آیات
آشکار ساخته است.
هـ) تعاریف جدید
محققان معاصر اهلســنت به این نتیجه رسیدهاند که
باید نگرش ما نســبت به فاصله از نگرش قدیمی که
فاصله را فقط محدود به کلمه پایان آیه میداند ،فراتر
رود و عالوه بــر آن ،به جمالت و عبارات پایانی نیز
نگریسته شــود .دلیل این سخن آن است که در پایان
برخی آیات ،به جمله یا عبارتی برمیخوریم که نقش
فاصلــه را برای آیات خود دارند. این گروه نیز ســه
تعریف عرضه کردهاند:
 .1فاصله ،کلمه و جمله آخر آیه است .محمد مصطفی
آیدین مینویســد« :علما با اینکــه در تعاریف خود،
فاصله را به «کلمه آخر جمله» و یا «کلمه آخر آیه»
تعریــف کردهاند ،اما به هنگام استشــهاد برای فاصله
جمله کامل را لحاظ کــرده و به معنی کل جمله نظر
داشــتهاند .به همین دلیل در بیان حد و حدود معنای
فاصله باید از جایگاه آن در جمله پایانی کمک گرفت.
همــان جملهای که «تذییل» یــا در حکم تذییل آیه
اســت» 52.محقق دیگری نیز فاصله قرآنی را حروف

یــا کلمه یا جملهای میداند که آیه به آن ختم شــده
است و خالصه آیه در آن وجود دارد 53.موسی مسلم
حشــاش نیز نوشته است« :از تعریفات گذشته روشن
شد که فاصله قرآنی همان کلمه پایان آیه است .اما در
نگاه ما ،فاصله بیشتر از آن است .فاصله کلمه یا جمله
54
آخر آیه است».
در این تعریف نکتــه جدید و مهمی وجود دارد و آن
اشــاره به «جمله فاصله» است که در ذیل بسیاری از
آیات وجــود دارد ،اما با این حال آیات یک کلمهای
و حروف مقطعه را شامل نمیشود .همچنین مشخص
نیست «جمله فاصله» از نظر صوتی مورد توجه است،
یا از نظر داللت.
 .2فاصلــه ،حروف روی یا قطعــه یا جزء پایانی آیه
اســت .نعیم یافــی فاصله را چنیــن تعریف میکند:
«فاصله به یکی از معانی سهگانه ذیل اطالق میشود:
 حــروف روی که آیه به آن پایان میپذیرد و به قرینهسجع کاهنان و قافیه شعر شعرا شبیه میشود ،یا نمیشود.
 قطعهای که آیه به آن خاتمه مییابد و در این معنی بهقافیه (با تعریفی که خلیل بیان میکند) نزدیک میشود.
 جــزء پایانــی آیه که ذیــل آن قــرار میگیرد وبهترین ختام مناســبی است که در جای خود استقرار
55
مییابد».
این تعریف به نســبت جامع و قابل قبول اســت ،جز
اینکه از «کلمه فاصله» سخنی به میان نیامده است .به
نظر میآید اگر در کنار اشــاره به حروف روی ،قطعه
و جزء پایانی ،به کلمه پایانی آیه نیز اشــاره شده بود،
از جامعیت بیشتری برخوردار بود .البته باید به برخی
خصوصیــات فاصله از جمله نقــش آن در صوت و
داللت نیز توجه داشت که به آن نیز اشاره نشده است.
مشاهده میشــود که قرآن پژوهان معاصر اهلسنت
به دلیل تک بعدی بودن تعاریف گذشــتگان ،از قبول
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آنها اجتناب میورزند و در پی تعریفی هســتند که از
جامعیت بیشــتری برخوردار باشد .به همین جهت در
بررسی فواصل و تعریف آن ،دیدگاههای جدیدی مطرح
میشــود که به نوعی تفصیل و تفکیک را میرساند .به
اعتقــاد این گروه ،فواصل را بایــد از جهات گوناگون
مانند داللت ،نطق (صوت و موسیقی) ،کوتاهی و بلندی
آیات و ســورهها مورد توجه قرار داد و آن را تعریف
کرد .یافی قبل از تعریف خود مینویســد« :تعریفهای
گذشــته روشن نیســت و فایدهای به همراه ندارد و به
تحقیقهایی جدید نیاز است .تحقیقی که به رابطه فاصله
با «ایقاع» و «موســیقی» بیشتر از آنچه که به تشابه یا
اختالف بین فاصله و قافیه شــعر و ســجع میپردازد،
تأکید کند» 56.البته ایشــان خود به این ســخن وفادار
نمانده و در قســمت اول و دوم تعریف خود ،از تشابه
فاصله با قافیه و سجع سخن گفته است.
 .3فاصله ،کلمه آخر آیه با صدایی هماهنگ و تأثیرگذار
است .سید خضر مینویسد« :فاصله کلمه آخر آیه است
که منتهی میشــود به صدایی که گاهی در شکلی نو و
بیســابقه و هماهنگ (ریتمی) و تأثیرگذار به صورت
سجع تکرار میشــود و گاهی نیز تکرار نمیشود .اما
فاصله همیشه یکی از صورتهای هماهنگی صوتی را با
فواصل قبلی و بعدی حفظ میکند» 57.ایشــان در ادامه
توضیح میدهد« :فاصله قرآنی ،کلمهای از ســاختمان
آیهای کوتاه و یا کلمهای از ساختمان جملهای است که
در پایان آیه برای تعقیب یا تقریر یا تأکید میآید و این
کلمه در همه حاالت به صوتی منتهی میشود که گاهی
« .56قواعد تشکل النغم فی الموسیقی» ،ص.146
« .57هي لفظ آخر اآلية ينتهي بصــوت قد يتكرر محدث ًا إيقاع ًا مؤثرا ً
في صورة الســجع وقد ال يتكرر ،ولكن الفاصلــة تحتفظ دائم ًا بإحدى
صور التوافق الصوتي مع الفواصل السابقة والالحقة» (الفواصل القرآنیة،
ص .)2منظور از اینکه صدا گاهی به شــکل ســجع تکرار میشــود و
گاهی نمیشود ،به تعریف از سجع و رابطه عام و خاص من وجه آن با
فاصله برمیگردد .سجع از حروف متماثل به وجود میآید .در صورتی
که فواصل قرآنی گاهی دارای حروف متماثل و گاهی غیر آن اســت.
منظور از جمله آخر نیز این اســت که در فواصل فرق نمیکند حروف
متماثل باشــند یا متقارب؛ در هر صورت ریتم و وزن هماهنگ پایان
آیات حفظ میشود.

به شکل نو و بیسابقه و آوایی هماهنگ در شکل سجع
تکرار میشــود و گاهی نیز تکرار نمیشود ولی برای
ایجاد هماهنگی و ریتم دائم ًا یکی از شــکلهای توافق
صوتی را با فواصل قبلــی و بعدی حفظ میکند .گویا
دو کلمه بر وزن واحد یا از ساختمان صرفی یکسان یا
58
غیر آن هستند».
این تعریف تا اینجا گرچه به ایقاع و موســیقی فاصله نیز
اشــاره دارد ،اما با این حال باید جزء دســته قبلی قرار
میگرفت .آنچه تعریف سید خضر را در این گروه قرار داده،
توضیحات ایشــان و تفکیک میان صوت و داللت یا کلمه
و جمله است .از نظر ایشــان ،فاصله دارای صیغه صرفی
اســت که به صوتی منتهی میشــود و این صیغه از طرفی
دارای جایگاه اعرابی مربوط به خود است و از طرفی دیگر
دارای داللتی است که به مضمون کل آیه مربوط میشود.
به همین دلیل نیز تحلیل نهایی فاصله با بررســی صوتی،
59
صرفی ،نحوی و داللی باهم تجویز میشود.
خضــر منظور اصلی خود از فاصله را اینگونه توضیح
میدهد« :امــا تحدید لفظی فاصلــه :بهترین وجه که
دقیقترین نیز برای تحدید فاصله باشد ،وجهی است که
متناســب با اسلوب واقعی قرآنی و ترکیب آیات باشد.
پس ما آن را به اعتبار صوت و داللت به دو نوع تقسیم
میکنیم :الف) بــه اعتبار صوت میگوییم :فاصله کلمه
پایانی آیه است و صدایی مشــابه [با پایان آیات قبل
و بعد خود] به همراه دارد که اگر یافت شــود ،سجع را
به وجود میآورد .فاصله به این اعتبار «کلمه فاصله»
نامیده میشود .ب) به اعتبار داللت «جمله فاصله» را
مییابیم و در آن «کلمه فاصله» جزئی از ترکیب جمله
مستقلی است که در پایان آیه آمده است .این جمالت
غالبــ ًا برای تعقیب یا تقریر مضمــون آیه میآیند .این
جمالت دارای ترکیب مســتقل بوده و تصرف نحوی و
تنوع شــکلی فاصله در آنها واقع میشود .روشنترین
مثالهــا برای «جمله فاصله» آن اســت که در فواصل
سوره نساء آمده است .به طوری که اکثر آیات سوره به
 .58همان ،ص.5
 .59همان.

جملهای ختم میشوند که برای تعقیب یا تقریر میآیند
60
و از حیث ترکیب نحوی مستقل هستند».
در این تعریف (با احتســاب توضیحات) میان «کلمه
فاصلــه» و «جمله فاصله» تفاوت قائل شــده و این
به دلیل تفکیک صوت و داللت اســت .اشاره به کلمه
فاصله مطلب جدیدی نیســت و در تعاریف گذشتگان
نیز وجود داشت .اما توجه به ویژگی صوتی و ایقاعی
کلمه فاصله مهم به نظر میآید و به یکی از نقشهای آن
برمیگردد .اشاره به جمله فاصله در توضیحات ،همان
نکتهای اســت که در تعاریف گذشتگان وجود نداشت
و محققــان امروزین به آن پرداختهاند .به هر حال این
تعریف نیز آیاتی را که فقط یک کلمه دارند و یا آیاتی
را که از حروف مقطعه تشکیل شدهاند ،دربر نمیگیرد
و از نظر بیان نیز مفهوم و فصیح نیست.
 )2دانشمندان شیعه

 .60همان ،ص.57
 .61سر الفصاحة ،ج ،1ص.172

دالیل تنوع تعاریف
با مطالعه تعاریف مختلــف فاصله ،این نتیجه حاصل
میشــود که محققان در بیان حــد و حدود و تعریف
آن ،با ســختی مواجه بودهاند و به همین دلیل با تنوع
تعاریف مواجه هســتیم .یکی از دالیل این سختی ،به
تنوع اشکال و تعدد صور فاصله قرآنی برمیگردد که
گاهی در شکل یک کلمه است و گاهی قسمتی از کلمه
و زمانی یک جمله کامل 62.این تعدد صورتها خود به
سبک خاص قرآن و آیات کوتاه و بلند و مکی و مدنی
 .62التناسب البیانی فی القرآن ،ص.350
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گفته شد که دانشمندان اهلسنت (متقدم و متأخر) در
زمینه مباحث مربوط به فواصل قرآن ،بیشــتر به بحث
و پژوهش پرداختهاند ،اما نام برخی از عالمان شــیعه
که به این موضوع عالقه نشان داده و مباحثی را مطرح
کردهاند نیز به چشم میخورد .در ذیل به برخی از این
عالمان اشاره میشود:
الف) ابنسنان خفاجی
ابومحمد عبداهلل بن محمد بن سنان خفاجى (د 466ق)
از ادبیان بزرگ شــیعی در قرن پنجم قمری است .اثر
وی «سر الفصاحة» را میتوان اثری ارزشمند در علوم
بالغی به شمار آورد .خفاجی در کتاب سر الفصاحة به
مسائل مربوط به فواصل نیز توجه کرده و بدون ارائه
رمانی درباره تفاوت فاصله
تعریف ،ضمن نقد سخنان ّ
61
و سجع ،به بیان ارتباط آن دو پرداخته است.
ب) ابنحمزه حسینی علوی
یحیی بن حمزه حســینی علــوی (د 745ق) یکی از
ائمه زیدی یمن اســت که در زمینه علوم بالغت کتاب

«الطراز الســرار البالغة و علوم حقائق االعجاز» را
نگاشته اســت .ایشان نیز در این کتاب بدون اشاره به
تعریف ،گونههای مختلف فواصل و ارتباط آن با سجع
را مورد بررسی قرار داده است.
ج) محمدهادی معرفت
در دوران معاصر محمدهــادی معرفت (د 1386ش)
در کتاب ارزشــمند «التمهید فی علوم القرآن» ضمن
مباحث مربوط به تناسب ،به فواصل آیات نیز پرداخته
که این مباحث توســط عــزتاهلل موالیی نیا با عنوان
تناسب آیات به فارسی ترجمه گردیده است .معرفت
رمانی از فاصله بسنده نموده و
نیز فقط به بیان تعریف ّ
خود مطلب جدیدی به آن نیافزوده است.
د) حسن خرقانی
ایشان نیز در کتابهای «هماهنگی و تناسب در ساختار
قرآن کریم» و «زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع» ضمن
مباحث دیگــر ،بدون ارائه تعریف بــه بحث فواصل
پرداخته است.
چنانچه مالحظه میشود موضوع فاصله قرآنی از آنجا
که جزء مســائل اعتقادی یا عملــی دین نبوده ،محل
مناقشــه و بحثهای کالمی و دینی بین عالمان شیعه و
ســنی قرار نگرفته و دیدگاه هردو گروه یکسان است
و حتی عالمان شیعی در تعریف و بسیاری مطالب آن،
پیرو دانشمندان اهلسنت بودهاند.

برمیگردد .به همین دلیل برخی در تعریف به حروف و
برخی نیز به کلمه توجه کردهاند.
از دیگر دالیل تنوع و عدم جامعیت تعاریف گذشــته،
آن است که فاصله فقط بر حسب نطق و صوت تعریف
میشد و کمتر در تعریف به بعد معنایی و داللی آن توجه
میگردید .شاید عاملی که باعث میشد گذشتگان در
تعریف خود فقط به حــروف و کلمه بپردازند ،آن بود
که فواصل را جزئی از علمشــمارش یا قرائت آیات
میپنداشــتند و در آنجا فقط ســخن از نطق است ،نه
داللت و معنا .از ایــن رو در تعریف از حرف وکلمه
ســخن میگفتند ،اما در عمل سراغ جمالت و عبارات
پایانی میرفتند و بســیاری از نمونههای استشــهادی
آنان ،جمالت و عباراتــی بود که گرچه از نظر داللت
و معنا با متن آیه ،پیوندی وثیق و محکم داشــت ،اما
تعریف شامل آنها نمیگردید.
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سال یازدهم
شماره  -44تابستان 1395

تعریف مختار
روشــن شــد که به دلیل تنوع و تعدد صور فاصله در
قرآن ،تعریــف آن به گونهای که همه اشــکال را زیر
پوشش خود بگیرد ،سخت است .بنابراین باید از روش
تفکیک و تفصیل استفاده کرد؛ یعنی حداقل از دو زاویه
صــوت و داللت به فواصل توجه نمــود .در غیر این
صورت ،به مشکل گذشتگان دچار خواهیم شد.
تعریف فاصله از جهت صوت و نطق شامل همه آیات
قرآن میشود .آیاتی که از حروف مقطعه تشکیل شده
و یــا آیاتی که فقط یک کلمه دارند ،نیز با آیات دیگر
سوره دارای تماثل و تقارب و از نظر وزن نیز هماهنگ
و موافق هســتند .همچنین فواصل منفرد سوره نیز در
داشتن حرف پایانی و وزن ،تفاوتی با بقیه آیات ندارند.
بنابراین هیچ آیهای از شــمول تعریف فاصله از جنبه
صوت و نطق خارج نمیگردد.
تعریف فاصله از حیث داللت و معنا شــامل همه آیات
نخواهــد بود .فاصله آیاتی که از حروف مقطعه یا یک
کلمه تشکیل شده ،همچنین فاصله بسیاری از آیاتی که

دارای یک جمله هستند ،معنای داللی مستقلی ندارند
که بتوان آنها را در ارتباط با متن آیه مورد بررسی قرار
داد .در ایــن آیات حرف و یا کلمه آخر جزئی از تنها
جملــه آیه خواهد بود و نه فقــط از نظر معنا که حتی
از نظر نحوی نیز مســتقل نیستند .به همین جهت برای
اینگونه فواصل نمیتوان از نظر داللت معنایی ســخن
گفت.
براساس این دیدگاه آیات از حیث کوتاهی و بلندی نیز
تفکیک میگردد .در آیات کوتاه کلمه آخر آیه استقالل
نــدارد .اما در آیات طوالنی که شــامل چندین جمله
میشــود ،جمله یا عبارت پایانی آیه ،خود از استقالل
برخوردار اســت و نســبت به متن و محتوای آیه ،نیز
وظایفی از جمله تعلیل ،تأکید ،توضیح ،ترغیب ،انکار،
نتیجهگیری و  ...دارد .آیا روا است که این جمالت را
فقط به خاطر اینکه یکی دو حرف و یا کلمه پایانی آنها
با حروف و کلمــات دیگر آیات همگون یا متقارب و
دارای وزن یکســان است ،یکی فرض کرده و به جمله
پایانی توجهــی نکنیم؟ نبایــد و نمیتوان به جمالت
پایانی ســورههای بلند قرآن همچون بقره ،آل عمران،
نســاء ،مائده و  ...همان نگاهی را داشت که به حروف
و کلمات پایانی سورههای کوتاه قرآن داریم .به همین
جهت براســاس کوتاهی و بلندی آیات دو نوع فاصله
خواهیم داشت .در آیات بلند ،فواصلی که از نظر معنا
مستقل هســتند و در آیات کوتاه ،فواصلی که استقالل
63
معنایی ندارند.
حال بــا توجه به آنچه گفته شــد ،میتــوان تعریف
دقیقتری از فاصله ارائه داد:
«فاصله دارای دو جنبه صوتی و داللی است .از جنبه
صوت :فواصل ،حروف و کلمه پایانی آیات هستند که
به آیات یک ســوره نظم و آهنگی خاص میبخشند و
از جنبه داللت :فواصــل ،عبارات و جمالت پایانی و
مستقل برخی آیاتند که دارای اهداف خاصی بوده و با
مفــاد و محتوای آیه خود ارتباط معنایی قوی و وثیقی
 .63ر.ک :خصائــص التعبیــر القرآنی ،ص235؛ الــدالالت المعنویة،
صص70و.71

دارند».
براساس این تعریف ،همه آیات قرآن از فاصله صوتی
برخوردار بوده که در بیشتر مواقع متماثل و متقارب و
هموزن هستند و در اندکی موارد نیز با آیات قبل و بعد
خود از نظر حرف روی و وزن هماهنگ نیستند ،اما در
نظم و آهنگ بخشیدن به سوره مشترکند .عالوه بر آن
برخی آیات (بیشتر متوسط و طوالنی) دارای فاصلهای
دیگر نیز بوده که به صورت عبارت یا جمله در پایان
آن آمده و با مضمون و محتوای قبل از خود مناســبت
و پیوند دارند .این نکته از اهمیت برخوردار اســت که
فواصل از هردو جنبه مورد بررسی و دقت قرار گیرد،
تا اعجاز و بالغت قرآن بیشتر آشکار گردد.

کتابنامه
 قرآن کریم. آیدین ،محمد مصطفی ،االسماء الحسنی و مناسبتهالآلیات التی ختمت بها من اول سورة المائدة الی آخر
سورة المؤمنون ،مکه ،جامعة ام القری1409 ،ق.

 ابناثیر ،نصراهلل بن محمد ،المثل الســائر فی ادبالکاتب و الشاعر ،قاهره ،دارنهضة مصر ،بیتا.
 ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،المقدمه ،بیجا،بینا ،بیتا.
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نتیجهگیری
 .1دانشمندان اســامی برای پایان آیات از واژههای
قافیه و سجع که برای شــعر و نثر عربی در بین مردم
رایج بوده است ،به دلیل عظمت و شرافت باالی قرآن
اســتفاده نکردند و با اقتباس از آیــه ِ
اب ُف ِّص َل ْت
«ك َت ٌ
آ َيا ُت ُه» اصطالح «فاصله» را برگزیدند.
 .2دیدگاه عالمان اســامی در زمینه فاصله قرآنی و
تعریــف آن در دورههای گوناگون به یکدیگر نزدیک
بوده و این موضوع هیچگاه محل مناقشه و جدال میان
دانشمندان شــیعه و اهلسنت نشده است و دانشمندان
شیعی از اهلسنت در مباحث مربوط به فاصله پیروی
کردهاند.
 .3تعاریــف موجود درباره فاصله قرآنی جامع و مانع

نیســتند و در اکثر موارد شــامل آیاتی که از حروف
مقطعه تشکیل شده ،یا آیات یک کلمهای و نیز فواصل
منفرد نمیشود .همچنین در این تعاریف به خصوصیات
فاصله کمتر اشاره شده است.
 .4علت عدم تعریف جامع و مانع را باید در گوناگونی
و تنــوع اشــکال و گونههای پایانی آیــات قرآن و
همچنین این مسئله دانست که فاصله در ابتدا جزئی از
علم قرائت و شمارش آیات بوده و در بیشتر تعاریف
به جنبه صوتی فاصله توجه شده است.
 .5در تعریــف فاصله باید بــه تفکیک و تفصیل قائل
شد و آن را از دو جهت صوت و داللت تعریف نمود.
فاصله از جهت صوت ،حــروف و کلمه پایانی آیات
است و شــامل همه آیات بوده و به نظم و ریتم آیات
ســوره کمک میکند .اما از جهت داللت فقط شــامل
جمالت و عبارات پایانی آیات میشــود که از دیگر
جمالت آیه مستقل ،اما در ارتباط با آنها میباشد .این
ارتباط تتمیم ،تأکید ،تأیید یا تلخیص و  ...را شــامل
میشود.
 .6تعریفی که به نظر از جامعیت بیشــتری برخوردار
است ،عبارت اســت از :فاصله از جنبه صوت و لفظ،
حروف و کلمه پایانی آیات اســت که به سوره نظم و
آهنگ میبخشــد .از جنبه داللت و معنا نیز ،عبارات
و جمالت پایانی و مســتقل برخی آیات اســت که با
محتــوای آیه پیوند معنایی دارند و برای هدف خاصی
آمدهاند.
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 ابنســیده ،علی بن اســماعیل ،المحکم و المحیطاالعظم ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1421 ،ق.
 ابنعاشور ،محمدطاهر بن محمد ،التحریر و التنویر،تحریر المعنی الســدید و تنویر العقل الجدید من تفسیر
الکتاب المجید ،تونس ،الدار التونسیة1984 ،م.
 ابنفــارس ،احمد بن فارس ،معجــم مقاییس اللغه،بیروت ،دارالفکر1399 ،ق.
 ابنمنظــور ،محمد بن مکرم ،لســان العرب ،بیروت،دارصادر1414 ،ق.
 ابوحسان ،جمال محمود ،الدالالت المعنویة لفواصلاآلیات القرآنیة ،عمان ،دارالفتح1431 ،ق.
 ابوزید ،احمد ،التناســب البیانی فی القرآن ،دراســةفی النظم المعنوی و الصوتی ،رباط ،کلیة اآلداب؛ الدار
البیضاء1992 ،م.
 ازهــری ،محمد بــن احمد ،تهذیب اللغــة ،بیروت،داراحیاء التراث العربی2001 ،م.
 باقالنــی ،محمد بــن طیب ،اعجاز القــرآن ،قاهره،دارالمعارف ،بیتا.
 ترتوری ،حســین مطاوع« ،االعجاز البیانی للقرآنالکریم ،ارکانــه و مظاهره» ،ریــاض ،مجله البحوث
االسالمیة ،شماره  ،23بیتا.
 جرجانی ،عبدالقاهر ،شرح رسالة الرمانی فی اعجازالقرآن ،قاهــره ،دارالعلوم؛ جامعة القاهــرة؛ دارالفکر
العربی1417 ،ق.
 حبیشی ،فهد بن عبداهلل ،ری الظمآن فی بیان القرآن،بیجا ،بینا ،بیتا.
 حسناوی ،محمد ،الفاصلة فی القرآن ،بیروت ،المکتباالسالمی؛ عمان ،دارعمار1406 ،ق.
 حسینی علوی ،یحیی بن حمزه ،الطراز السرار البالغةو علــوم حقائق االعجاز ،بیــروت ،المکتبة العنصریة،
1423ق.
 -حشــاش ،موسی مسلم ســام ،االعجاز البیانی فی

الفاصلة القرآنیة ،دراسة تطبیقیة علی سورة النساء ،غزه،
الجامعة االسالمیة1428 ،ق.
 حمــوی ،ابوبکــر بن علــی ،ثمــرات االوراق فیالمحاضرات ،مصر ،مکتبة الجمهوریة العربیة ،بیتا.
 همو ،خزانة االدب و غایة االرب ،بیروت ،دارومکتبةالهالل؛ دارالبحار2004 ،م.
 حمیدة ،طارق مصطفی محمد ،التناســب فی سورةالبقرة ،جامعة القدس1428 ،ق.
 خالدی ،صالح ،اعجاز القرآن البیانی و دالئل مصدرهالربانی ،عمان ،دارعمار1425 ،ق.
 خرقانی ،حســن ،زیباشناســی قرآن از نگاه بدیع،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی1392 ،ش.
 خضر ،ســید ،الفواصل القرآنیة ـ دراســة البالغیة،بیجا ،مکتبة اآلداب1430 ،ق.
 خطیب ،عبدالکریم ،اعجاز القرآن فی دراســة کاشفةلخصائص البالغة العربیة و معاییرها (االعجاز فی مفهوم
جدید) ،بیروت ،دارالمعرفة1395 ،ق.
 خفاجی ،عبــداهلل بن محمد ،ســر الفصاحة ،بیجا،دارالکتب العلمیة1402 ،ق.
 دانی ،عثمان بن ســعید ،البیان فــی عد آی القرآن،کویت ،مرکز المخطوطات و التراث1414 ،ق.
 راغب اصفهانی ،حســین بن محمد ،معجم مفرداتالفاظ القرآن ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،بیتا.
رمانی ،علی بن عیسی؛ و دیگران ،النکت فی اعجاز
 ّالقرآن ،در :ثالث رســائل فی اعجــاز القرآن ،قاهره،
دارالمعارف1387 ،ق.
 روستوفدونی ،موسی جاراهلل ،شرح ناظمة الزهر فیعد اآلیــات و تعیین فواصل القرآن ،طنطا ،دارالصحابة
للتراث ،بیتا.
 رومی ،جاســم غالی« ،الفواصل الصوتیة و اثرها فیالقرآن الکریم :سورة البقرة مثا ً
ال» ،جامعة البصرة ،مجله
آداب البصرة ،شماره 2008 ،46م.
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 زجاج ،ابراهیم بن ســری ،معانی القــرآن و اعرابه،بیروت ،عالم الکتاب1408 ،ق.
 زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم القرآن،بیروت ،دارالمعرفة1415 ،ق.
 سیبویه ،عمرو بن عثمان ،الکتاب ،بیجا ،بینا ،بیتا. ســید ،محمد یوسف هاشم ،المناســبة بین الفاصلةالقرآنیة و آیاتها ،دراســة تطبیقیة لسورتی االحزاب و
سبأ ،غزه ،الجامعة االسالمیة2009 ،م.
 ســیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،االتقان فی علومالقرآن ،بیروت ،دارالجیل ،بیتا.
 همو ،معتــرک االقران فی اعجاز القــرآن ،بیروت،دارالکتب العلمیة1408 ،ق.
 شثری ،صالح بن عبداهلل ،المتشابه اللفظی فی القرآنالکریم و اســراره البالغیــة ،مکه ،جامعــة ام القری،
1421ق.
 صعیدی ،عبدالمتعال ،بغیة االیضاح لتلخیص المفتاحفی علوم البالغة ،بیجا ،مکتبة اآلداب1426 ،ق.
 صغیر ،محمد حسین علی ،الصوت اللغوی فی القرآن،بیروت ،دارالمورخ العربی ،بیتا.
 طبری ،محمد بــن جریر ،جامع البیــان فی تأویلالقرآن ،بیروت ،مؤسسة الرسالة1420 ،ق.
 عامر ،فتحی احمد ،فکرة النظم بین وجوه االعجاز فیالقرآن الکریم ،اسکندریه ،المعارف1988 ،م.
 عباس ،فضل حســن؛ و فضل عباس ســناء ،اعجازالقرآن الکریم ،عمان ،دارالفرقان1991 ،م.
 عســکری ،حســن بن عبداهلل ،الصناعتین :الکتابة والشعر ،بیروت ،المکتبة العنصریة1419 ،ق.
 عمری ،احمد جمــال ،مباحث فی اعجــاز القرآنالکریم ،بیجا ،مکتبة الشباب1982 ،م.
 عنبکــی ،علی عبداهلل حســین ،البنــاء اللغوی فیالفواصــل القرآنیة ،عمان ،دارصفــاء؛ حله ،دارالصادق

الثقافیة1432 ،ق.
 فراء ،یحیی بن زیاد ،معانی القرآن ،قاهره ،دارالمصریةللتألیف و الترجمة ،بیتا.
 فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،هجرت،1410ق.
 فیروزآبادی ،محمد بن یعقــوب ،القاموس المحیط،بیروت ،مؤسسة الرسالة1426 ،ق.
 ّقطان ،منّاع ،مباحث فی علوم القرآن ،ریاض ،مکتبة
المعارف1413 ،ق.
 قنوجی ،محمد صدیق خان بن حســن ،ابجد العلوم،بیجا ،دارابنحزم1423 ،ق.
 قیعی ،محمد بن عبدالمنعم ،االصالن فی علوم القرآن،بیجا ،بینا1417 ،ق.
 مبــرد ،محمد بن یزید ،الکامل فــی اللغة و االدب،قاهره ،دارالفکر العربی1417 ،ق.
 مرتضی زبیدی ،محمــد بن محمد ،تاج العروس منجواهر القاموس ،بیجا ،دارالهدایة ،بیتا.
 مطعنی ،عبدالعظیــم ابراهیم محمد ،خصائص التعبیرالقرآنی و سماته البالغیة ،بیجا ،مکتبة وهبة1413 ،ق.
 همــو ،ویژگیهای بالغی بیان قرآنی ،ترجمه ســیدحسین سیدی ،تهران ،سخن1388 ،ش.
 معرفت ،محمدهادی ،التمهیــد فی علوم القرآن ،قم،مؤسسه تمهید؛ ذوی القربی1386 ،ش.
 مکی ،ابنعقیلة ،الزیادة و االحسان فی علوم القرآن،بیجا ،مرکز البحوث و الدراســات جامعة الشــارقة،
1427ق.
 موسی ،محمد بن حســن ،اعجاز القرآن الکریم بیناالمام السیوطی و العلماء ،دراسة نقدیة و مقارنة ،جده،
داراالندلس الخضراء1417 ،ق.
نصار ،حسین ،الفواصل ،قاهره ،مکتبة مصر1999 ،م.
 ّ -هاشمی ،ســید احمد ،جواهر البالغة فی المعانی و

البیان و البدیع ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی1370 ،ش .سیدی ،تهران ،سخن1388 ،ش.
 همایی ،جاللالدین ،فنون بالغت و صناعات ادبی - ،یافی ،نعیم« ،قواعد تشــکل النغم فی الموســیقی»،تهران ،نشر هما1370 ،ش.
مجله التراث العربی ،شماره 15و1404 ،16ق.
 یاســوف ،احمد ،دراســات فنیة فی القرآن الکریم،دمشق ،دارالمکتبی1427 ،ق.
 -همو ،زیباشناسی واژگان قرآن ،ترجمه سید حسین
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