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  چکیده

 به ظاهری و لفظی نظر از که است قرآن ۀآی پایان در اعجازی و بالغی ای پدیده فاصله،
 و لـی دال ۀجنبـ  از اما شود؛ می مربوط سوره یک آیات موسیقایی و زیباشناختی موضوع
 معنـایی  ارتباط خود آیه محتوای با سوره یک آیات پایانی جمالت و عبارات نیز معنایی
 آیات پایانی عبارات و جمالت های گونه که پرسید توان می اکنون. دارند وثیقی و محکم

 بیـان  قاعـده  یک تحت توان می را هاآن روابط آیا هستند؟ شناسایی قابل سوره یک در
 بازشناسـی  قابل قرآن ۀسور یک در داللی فواصل از نوع چهار داقلح نظر دقت با کرد؟
 نزدیـک  هـم  بـه  فواصـل  یکسـان؛  فواصل و متفاوت آیات یکسان؛ فواصل و آیات: است

 یکـی  خـود،  ۀآی با معنایی ۀرابط بر عالوه تواند می فاصله یک اما. دیگر فواصل و معنایی
 رابطه سیاق، با رابطه سوره، محتوای با رابطه: باشد داشته سوره در را روابط از بیشتر یا
 محتـوای  بـا  آخـر  ۀآیـ  ۀفاصـل  ۀرابط و سوره محتوای با اول ۀآی ۀفاصل ۀرابط بعد، ۀآی با

 شـده  یاد تفاسیر به توجه با آیات از هایی نمونه روابط، و ها گونه از کدام هر برای. سوره
 انواع بیان صدد در ی،تحلیل-توصیفی ۀشیو و وحیانی – نقلی روش با پژوهش این. است
  .دارد سوره یک در فواصل که است مناسباتی و روابط و آیات ۀفاصل

  
   فواصل. های گونه آیات؛ فواصل قرآنی؛ ۀفاصل فواصل؛ روابط: کلیدی واژگان
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  مقدمه
 فرجامِ کند، می جلب خود به را انسان توجه قرآن، قرائت هنگام در که موضوعاتی از یکی
 پایان خاصی موسیقی و آهنگ نظم با مختلف های سوره در یاتآ. است سوره آیاتِ
 نظردقت نیز پایانی جمالت و عبارات خاص، ریتم و آهنگ این بر عالوه. پذیرند می
 گوناگونی، زوایای از نامند، می »فاصله« را هاآن که پایانی جمالت و عبارات این. طلبند می

 که است روابطی و فواصل های گونه ررسیب زوایا این از یکی. دارند تأمل و تفکر جای
 های گونه که ساخت مطرح را اساسی الؤس این توان می روهمین از. دارد وجود هاآن بین

 با ارتباط بر عالوه هاآن آیا دارند؟ یکدیگر با روابطی چه و کدامند سوره یک آیاتِ فواصلِ
 نظر از که فواصلی آیا ند؟دار رابطه نیز سوره آیات دیگر فواصل با خود، آیات محتوای
 آیه یک ۀفاصل آیا باشند؟ ارتباط در یکدیگر با توانند می هستند، نزدیک هم به معنایی

 آن کلی محتوای با سوره یک آیات فواصل باشد؟ ارتباط در نیز آیات سیاق با تواند می
 ورهس کلی محتوای با آخر ۀآی و اول ۀآی ۀفاصل بین ارتباطی چه ارتباطند؟ در سوره
 و کرد مطرح توان می ،فواصل روابط بررسی در که است هایی پرسش هااین دارد؟ وجود
 . کند می کمک قرآن اعجاز و تناسب بحث به هاآن به پاسخ

  
  پیشینه

 سـیوطی،  »االتقـان « زرکشـی،  »البرهـان «: ماننـد  تناسـب،  و اعجاز قرآن، علوم های کتاب در
 و نصـار  حسـین  »الفواصل« حسناوی، محمد »القرآن یف الفاصلة« معرفت، هللاآیت »التمهید«
 بـیش  و کـم  ابوحسـان،  محمـد  جمـال  »القرآنیـه  اآلیـات  فواصـل  فـی  المعنویـة  الدالالت«

 های گونه موضوع اما است؛ شده واقع اشاره مورد فواصل روابط و تناسب بحث از هایی نمونه
 و منسـجم  بحـث  یک نوانع به منبعی، هیچ در ها،آن در موجود روابط و سوره یک فواصل

 انـواع  در کـاوش  جـای  روهمین از. است نگرفته قرار توجه مورد تنیده درهم و سیستماتیک
- توصـیفی  روش بـا  که مقاله این که است، خالی قرآن های سوره در فواصل روابط و ها گونه

  .است بدیع و نو کامالً نظر این از و گرفته برعهده رسالتی چنین یافته، سامان تحلیلی
  

  شناسیمفهوم
 حاصـل  آشنایی سیاق و سوره فاصله، مفهوم سه با اصلی، بحث به ورود از قبل است الزم
  :شود
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  فاصله. 1
 دو جداسـازی  بـا  کـه  اسـت  چیـزی  معنـای  به »لصف« ۀریش از فاعل اسم فاصله ۀکلم

 کـه  گونـه همـان . گـردد  مـی  هـا آن شـدن  آشـکار  و دادن تمییـز  باعث یکدیگر از قسمت
 بـه  محل و است چیز دو بین دیوار الفصل،: «است گفته ]1042ص ،1ج ،32[ دیفیروزآبا

 ۀمهـر  دو بـین  که است ای مهره »الفاصلة. «است مَفصل بدن از استخوان دو پیوستگی هم
 ،7ج ،31 :نکــ  [ »سـازد  مـی  جدا هم از را موجود نظم و گیرد می قرار رشته یک در دیگر
  .]521ص ،11ج ،7 ؛505ص ،4ج ،6 ؛126ص

 همگـون  حـروف  راآن برخـی . دارد وجـود  زیادی تعاریف فاصله اصطالحی معنای در
 برخـی ]. 61ص ،13 ؛97ص ،22[ شـود  می معنا بهتر فهم باعث که اند دانسته آیات پایان
 ۀجملـ  یـا  واژه حـرف،  منظور سازند مشخص آنکه بی اند، گفته فاصله آیات اواخر به دیگر
 سـیوطی  و] 149ص ،1ج ،23[ زرکشی]. 524ص ،11ج ،7 ؛395ص ،21[ است آیه آخر

 معرفـی  نثـر  در سـجع  و شـعر  در قافیه مانند آیه آخر ۀکلم را فاصله] 266ص ،2ج ،26[
ویّ حـروف  در آیـات  پایانی حروف توافق فاصله: «شده گفته همچنین. کنند می  وزن یـا  رَ

  ].  29ص ،17[ »است
 در فاصـله  صور تعدد و تنوع دلیل به اما است، صحیح خود نوع در گرچه تعاریف این
 توجـه  با رواین از. نیست مانع و جامع و شود نمی داللی و لفظی فواصل ۀهم شامل قرآن،

  :کرد ارائه تر دقیق تعریفی توان می گرفته، صورت های بررسی به
 ۀکلمـ  و حـروف  فاصـله،  صـوتی،  ۀجنبـ  از. است داللی و صوتی ۀجنب دو دارای فاصله«
 داللـی،  ۀجنبـ  از و. بخشـد  مـی  خـاص  آهنگی و نظم سوره یک تآیا به که است آیه پایانی
 و مفـاد  بـا  و بوده خاص اهدافی دارای که است آیات برخی مستقل و پایانی ۀجمل و عبارت

 مورد پژوهش این در آنچه]. 96- 81صص ،2[ »دارد وثیقی معنایی ارتباط خود ۀآی محتوای
  .  است آیات پایانی عبارات و جمالت یعنی فاصله محتوایی و داللی ۀجنب است، توجه
  

  سوره. 2
آمده اسـت.   یمتعدد یبه معان یاصل ۀشیر در نظراختالف لیبه دل یسوره در مفهوم لغو

 ۀچنانچـه از ریشـ  ». سـار، یَسـور، سـوراً   «است و یـا  » سَئِر، یَسأر، سئراً« ۀاز ماد ای واژه نیا
دوم  ۀو اگر از ریشـ  ]340-339صص ،4ج ،7است [» مانده یباق« ینخست باشد، به معنا

برجسـته،  «باشد که بر علو و ارتفاع و باال رفتن و صـعود کـردن داللـت دارد، بـه مفهـوم      
 ].53ص ،2ج ،32: نکـ  نیهمچن ؛115ص ،3ج ،6[خواهد بود » ممتاز و مشخص
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هِ بِسْمِ« دو بین ما که است آیاتی ۀمجموع .1: دارد تعریف دو نیزسوره در اصطالح   اللَّ
نِ حْمَ حِیمِ الرَّ  و خاص نظم دارای و پیوسته هم به آیات از بخشی .2 ؛است گرفته قرار »الرَّ

 شـامل  توانـد مـی  معنـا  این در سوره. اندشده نازل یکدیگر با که است موضوع یک ۀدربار
 چنـدین  بـر  مشـتمل  بسـا  چه اصطالحی ۀسور یک و شود »دین ۀآی« مثل آیه یک حتی
 ].95ص ،35ج ،16 ؛196-195صص ،1ج ،34: نکـ [ شود دوم معنای به سوره
  

  سیاق. 3
 ،3ج ،6[ اســت چهارپایــان درآوردن حرکــت بــه و رانــدن معنــای بــه اصــل در »ســیاق«

 رانـد  مـی  پـیش  به را کاروان و است کاروان عقب در که کسی به عربی زبان در]. 117ص
 و اسـلوب  معنـای  بـه  راآن همچنـین ]. 167-166صصـ  ،10ج ،7[ شود می گفته »سائق«

 کـالم  مجـرای  بنـدی،  جملـه  ۀشـیو  سخن، اسلوب و طرز به را کالم سیاق و سخن، روش
  ].1565ص ،2ج ،10[ اند کرده معنا

 و عبـارت  یـا  واژگان برای ویژگی نوعی سیاق: «گفت توان می آن اصطالحی تعریف در
 »آید می وجود به دیگر های جمله و کلمه با هاآن بودن همراه اثر بر که است سخن یک یا
 یـک  در لفـظ  یـک  گرفتن قرار کیفیت سیاق: «است شده گفته همچنین]. 120ص ،12[

 اسـت  بعـد  و قبل هایجمله و جمله یک مفردات میان خاص پیوند و آن جایگاه و جمله
 دسـت  بـه  آشکارا آیه مفهوم و منطوق از که کرد کشف معنایی آن از بتوان که ایگونهبه

  ].15[ »است آن عقلی لوازم از بلکه آید، نمی
 ۀدربـار  کـه  اسـت  آیـات  از تعـدادی  بـر  حاکم جو و فضا سیاق، از منظور حال هر به

  .  آورند می وجود به را جریان یک و اند گرفته قرار یکدیگر کنار در و نازل خاص موضوعی
  
   سوره یک آیات فواصل های گونه
. کنـیم  مشـاهده  را ذیـل  مختلف های گونه ،توانیم می سوره یک فواصل و آیات بررسی در

  .باشند نداشته وجود ها سوره ۀهم در انواع این از بعضی که است ذکر به الزم البته
  

    هم کنار آیات در یکسان فواصل الف)
 مشـاهده  قابل آیه سه دو ۀفاصل با گاهی و هم کنار در یکسان فواصل گاهی سوره یک در

لَ« آیه دو ۀفاصل مانند است؛ ن یبَ بَ مَ حَا سَیِّئَةً کَسَ تْوَأَ هُ بِهِ طَ ــئِکَ  خَطِیـئَتُ وْلَ ـحَابُ  فَأُ  أَصْ
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ونَ فِیهَا هُمْ النَّارِ الَّذِینَ*  خَالِدُ واْ وَ واْ آمَنُ ـئِکَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ ولَ حَابُ أُ ـةِ  أَصْ جَنَّ ـمْ  الْ ـا  هُ  فِیهَ
ونَ ونَ فِیهَا هُمْ« جاودانگی، و خلود در که] 82-81: بقرهال[ »خَالِدُ  البته. رنددا اتحاد »خَالِدُ
 بـرای  آتـش  در جاودانگی هاآن از یکی. است متفاوت خلود و جاودانگی دو این از منظور
 در جـاودانگی  دیگـری  و اسـت  کـرده  احاطـه  را هـا آن هـا بدی و خطاها که است کسانی
 دو هـر  کـه  آنجـا  از. اندداده انجام صالح عمل و آورده ایمان که است کسانی برای بهشت

 مشـترک  یکـدیگر  بـا  نیـز  هـا آن ۀفاصل که است مناسب ،اندگفته سخن جاودانگی از آیه
  ].255 ص ،33: نکـ [ باشد
وا« ۀآی دو یا هِ یإِلَ فَفِرُّ هُ لَکُم إِنِّي اللَّ وا وَلَا مُّبِینٌ، نَذِیرٌ مِّنْ لُ عَ جْ هِ مَعَ تَ هاً اللَّ رَ إِلَ ـم  إِنِّي آخَ  لَکُ
هُ  این ۀفاصل تکرار در. برخوردارند یکسان ۀفاصل از که] 51 -50 :ذاریاتال[ »مُّبِینٌ نَذِیرٌ مِّنْ
هُ لَکُم اِنِّي« یعنی آیه دو  آیه دو که آنجا است، نهفته قرآن اعجاز از اعجازی »مُّبِینٌ نَذِیرٌ مِّنْ
 گـرفتن  و دو آن بین جمع به و گرداندمی واحدی ۀآی است، نهی دیگری و امر یکی که را
 انسـان  تنهـایی  به هاآن از یکی گرفتن که ایگونه به ؛دکنمی دعوت دو هر کردن عمل و
ـذِیرٌ « ،امر برای که گونههمان قرآنی نظم در. کندنمی نیازبی دیگری از را  اقامـه  »مُّبِـینٌ  نَ

 رسـول  دعـوت  هـا ایـن  دو هـر  یعنـی . اسـت  شده اقامه »مُّبِینٌ نَذِیرٌ« نیز نهی برای شده،
 نهـی،  و امـر  این مخاطب که هنگام آن پس. کندمی نهی آن از و امر این به او و خداست

 و سـالمت  و نجـات  ورزد، اجتنـاب  شـده  نهـی  چـه آن از و کنـد  عمل شده امر چهآن به
 است محال بگیرد، دیگری بدون را هاآن از یکی هرگاه اما. شودمی تضمین اشرستگاری

  ].155ص ،33 ؛533ص ،2ج ،20[ برسد باید آنچه به و بماند سالم
 شـود مـی  شـمرده  عیـب  بیت هفت از قبل قافیه تکرار شعر، در که است ذکر به مالز

 آیه سه یا دو در گاهی شد، گفته آنچه مانند مواردی در قرآن در فاصله اما ،]57ص ،14[
 ؛155-154صصـ  ،1ج ،23[ شود نمی محسوب هم عیب و است شده تکرار هم سر پشت

 جمـال  و زیبایی بر بلکه سته،نکا قرآن بالغت و فصاحت از چیزی تنها نه و] 141ص ،17
  ].308ص ،35[ است افزوده هم آن
  

    معنایی نزدیک فواصل ب)
 معنـایی  پیونـد  از هـا آن فواصـل  کـه  شـوند  می مشاهده هم کنار در آیاتی ،سوره یک در

 و »یعلمـون « ،»یتفکـرون « و »یعقلـون « هـای  فعـل  بـا  که آیاتی مانند. برخوردارند نزدیکی
 ایـن  بـرای . انـد  یافته پایان...  و »یبصرون« و »یسمعون« ،»یوقنون« و »نونیوم« ،»یشعرون«
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  :آورد مثال بسیاری هاینمونه توان می مورد
ا« - ــمْ قِیــلَ وَإِذَ هُ واْ الَ لَ ــي تُفْسِــدُ واْ األَرْضِ فِ ــالُ ــا قَ ــنُ إِنَّمَ حْ ونَ، نَ ــلِحُ ــمْ أَال مُصْ هُ ــمُ إِنَّ  هُ

ونَ ـکِن الْمُفْسِدُ عُ الَّ وَلَ ونَیَشْ ا*  رُ هُمْ قِیلَ وَإِذَ واْ لَ نَ کَمَا آمِنُ واْ النَّاسُ آمَ مِنُ قَالُ نُؤْ ـا  أَ ـنَ  کَمَ  آمَ
هَاء هُمْ أَال السُّفَ هَاء هُمُ إِنَّ ـکِن السُّفَ ونَ الَّ وَلَ لَمُ عْ   .]13-11 :بقرهال[ »یَ
 ولـی  متفـاوت،  ۀفاصـل  دو دارای و منـافقین  ۀدربـار  بقـره  ۀسور ابتدای در آیه دو این

 تعبیـر  اخـتالف  ایـن  دلیـل  که ساخت مطرح را پرسش این توان می. است هم به دیکنز
 دو جابجـایی  امکـان  آیا گیرد؟ قرار آیه دو هر ۀفاصل تواندنمی هافعل از یکی آیا چیست؟
  دارد؟ وجود فاصله
 لفـظ  دو معنای تمییز و الفاظ انتخاب در دقتی چه که بینیم می آیات، این بررسی در

ونَ« لَمُ عْ ونَ« و »یَ رُ عُ  عقـل  بـه  کـه  امـوری  در. است رفته کار به قرآن در نیز بسیار که »یَشْ
ونَ« ۀکلم ،گرددبرمی لَمُ عْ  دارد، دخالـت  هـا آن در حـواس  که اموری در اما رفته، کار به »یَ
ونَ« کلمه رُ عُ  بـر  آگـاهی  و دیانـت  امـر  کـه  آنجـا  شـده  گفتـه  یا. است شده استعمال »یَشْ

 تـا  دارد اسـتدالل  و دقـت  بـه  نیـاز  ،اسـت  مطرح منافقان بودن طلبا و منینؤم حقانیت
 که آن از برخاسته هایسرکشی و نفاق اما کند، کسب آگاهی و علم آن به نسبت شخص

 نیز جاهلی عرب حتی مردم نزد است، دنیوی امری و انجامدمی زمین در فساد و فتنه به
ونَ ال: «فرمود آیه در روهمین از. است معلوم کامالً محسوس امور مانند رُ عُ  آنجـا  از و. »یَشْ
 و مطابقـت  از علـم  ذکـر  گفـت،  سـخن  است نادانی و جهل که سفاهت از دوم ۀآی در که

ـونَ  ال: «فرمـود  جهـت  همین به. است برخوردار بیشتری هماهنگی لَمُ عْ  ،3ج ،5: نکــ  [ »یَ
  .]46-45صص ،1ج ،9 ؛65ص ،1ج ،24 ؛163ص

 ظـاهری  حـواس  با که است چیزی زمین روی در فساد که است مشخص حال هر به
 چیـزی  خود، مشاعر و حواس کردن تعطیل علت به منافقان اما ،است مشاهده قابل کامالً

ونَ « فعـل  از همـین  برای و بفهمند توانندنمی کنند، درک راحتی به مردم که را رُ ـعُ  »الیَشْ
عْ« با است جهل نوعی که  سفاهت و است شده استفاده فاصله در ونَالیَ  دارد مناسـبت  »لَمُ
  ].474 -472صص ،8 ؛125-121صص ،32 ؛225ص ،29[

هُم« - مِنْ ن وَ ونَ مَّ نتَ إِلَیْکَ یَسْتَمِعُ عُ أَفَأَ وْ الصُّمَّ تُسْمِ واْ وَلَ ـونَ  الَ کَانُ عْقِلُ مِـنهُم   * یَ ـن  وَ  مَّ
رُ نتَ إِلَیْکَ یَنظُ ي أَفَأَ هْدِ عُمْيَ تَ وْ الْ واْ وَلَ ونَ الَ کَانُ   .]43-42:یونس[ »یُبْصِرُ

 را بـاطن  گوش و کور را دل چشم که دارد اشاره کسانی به یونس ۀسور از آیه دو این
 نکات از. گذاردنمی تاثیر هاآن در پیامبر سخنان و هاهدایت دلیل، همین به و نمودند کر
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وْ« اول ۀآی ۀفاصل است، هاآن فواصل تناسب ،آیه دو این زیبای واْ وَلَ عْ الَ کَانُ ـونَ یَ  ۀآیـ  و »قِلُ
وْ« دوم واْ وَلَ ونَ الَ کَانُ  خـود  ،آیـه  در هاآن گرفتن قرار و فواصل این از هرکدام. است »یُبْصِرُ

  . است حکمتی دارای
 ایـن  در کـالم . داننـد می مربوط دل چشم و بصر به را کوری و عقل به را کری برخی

 اشـاره  مـورد  کـه  ناییمع و شده واقع تصریح مورد که معنایی معناست، دو متضمن آیات
 چشـم  کـه  را کسی نیست قادر پیامبر که است آن تصریح مورد معنای. است گرفته قرار
 هـدایت  اسـت،  بسـته  روشن سخنان از را خود گوش و الهی هاینشانه و آیات بر را خود
 ایفایـده  دیدن و شنیدن با پس است، گردانده آن از را دلش و قلب که معنا این به. کند
 فقـدان  کـری  بـا  همـراه  زیرا است؛ چشم بر گوش برتری نیز اشاره مورد معنای .بردنمی
 بـه  و دارد ربـط  عقل به شنوایی پس. داد قرار را دیدن فقدان فقط کوری با همراه و عقل

 بـه  نیز مشاهدات و کندمی تأیید راآن نیز جدید علوم که دارد اشاره بینایی بر آن برتری
 جـز  ناشـنوا  و اسـت  عقـل  منافـذ  و هـا راه بزرگترین از نواییش بنابراین. دارد اعتراف آن

 و نبـوغ  مراتـب  بـه  رسـیدن  از روزی هـیچ  را صاحبش نابینایی اما. نیست سخت سنگی
 ،28[ گـردد  بلـوغ  و اسـتعداد  موجبـات  از یکـی  آن بسـاکه  چـه  و داردنمـی  باز استعداد

  ].74ص ،33 ،نکـ  ؛222ص
 همبه بسیار معنا نظر از که برخوردارند اصلیفو از آیات این بیشتر که گردید مالحظه

 و یتـذکرون  یعقلون، یفقهون، یشعرون؛ و یعلمون هایفعل مانند هستند؛ شبیه یا نزدیک
  . یوقنون و منونؤی یبصرون؛ و یسمعون نکرا؛ و إمرا یعلمون؛
 وجـود  معنـایی  دقیق هایتفاوت الفاظ میان که نیست شکی که کرد اضافه باید البته

 الفـاظ  کـه  اسـت  مشخصی معنایی و داللی هایظرافت و هاویژگی دارای لفظی هر .دارد
 عمـل  و فعل شعور، و علم تفکر، و تعقل ۀواژ مثالً. نیستند برخوردار هاظرافت آن از دیگر

 اشتراک خود، خاص معنایی هایظرافت عین در الفاظ این گرچه. نیستند یکسان صنع و
 و تفـاوت  شـدت  بـه  الفـاظ  ایـن  اسـتخدام  هنگام کریم رآنق. دارند نیز یکدیگر با معانی
 معنـا  نظر از الفاظ تریننزدیک که ای گونه به است کرده رعایت را هاآن میان هایظرافت

  ]. 61ص ،30[ گیردمی کار به دارد سیاق و جمله با را تناسب بیشترین که را
  :گیرد صورت باید کار چند فواصل از نوع این بهتر بررسی برای

  .گیرد قرار بررسی مورد دقت به اندشده واقع فاصله در که هاییواژه لغوی معنای .1
  .گردد روشن هم به نزدیک های واژه معنایی و لغوی اشتراک و افتراق وجوه .2
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  .گردد تبیین خود ۀآی محتوای با فاصله ۀرابط لغوی معنای براساس .3
نمـی  هـا واژه ایـن  چرا که گردد روشن آیه محتوای و هاواژه افتراق وجوه اساس بر .4
  .شوند یکدیگر جایگزین توانند
 تـا  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مورد دارند، یکسان ۀفاصل نظر مورد ۀآی با که آیاتی تمام .5

  .است رفته کار به قرآن در خاص ۀفاصل این برای محتوایی و مفاهیم چه شود مشخص
  

  سوره محتوای با فواصل ارتباط ج)
 واحـدی  غـرض  و محور دارای سوره هر که باورند این بر پژوهانقرآن و نمفسرا از برخی
 اصـلی  محـور  آن تبیـین  بـرای  دارنـد،  وجـود  سوره آن در که متعددی موضوعات و بوده
ی  سـعید  ،»القـرآن  ظالل فی« در قطب سید ،»المیزان« در طباطبایی عالمه. است  در حـوّ

 عبـدالکریم  و حجتی محمدباقر سید ،»رالمنا« در رضا رشید محمد ،»التفسیر فی االساس«
 محمـود  عبـدهللا  ،»تسـنیم « در آملی جوادی هللاآیت ،»کاشف تفسیر« در شیرازی آزاربی

 هسـتند  محققـان  و مفسران دسته این از...  و »هاسوره مقاصد و اهداف« کتاب در شحات
ـ  فقـط  آیـه،  یک ۀفاصل روهمین از. ]215-207صص ،18 ؛212-208صص ،19: ک.ر[  اب

 در و اسـت  ارتبـاط  در نیـز  سـوره  اصلی محور و موضوع با بلکه ندارند پیوند آیه آن خود
 مـورد  باید سوره اصلی غرض و محتوا با هاآن ۀرابط فواصل، مناسبات و ارتباطات بررسی
  .گیرد قرار توجه
 محـور  با آن تناسب به خود آیه با فاصله معنوی تناسب و هماهنگی کنار در قرآن در
 متناسـب  آن محتـوای  و آیه با فاصله باید اینکه عین در یعنی است، شده توجه یزن سوره
 یکسان ۀآی دو بررسی. باشد هماهنگ نیز سوره اصلی موضوع با باید حال همان در باشد،

 محـور  و موضوع تفاوت که کند می مشخص است، آمده سوره دو در که متفاوت فواصل با
 بالغـی  هایویژگی از این البته و. است شده هاآن ۀفاصل تفاوت موجب سوره دو در سخن

 بـر  تناسـب  و نظـم  همـین  و داده قرار توجه مورد را ها زمینه ۀهم که است قرآن بیانی و
 مـورد  دو ذکر به اما است، فراوان ها نمونه گرچه. است افزوده آن طراوت و رونق و زیبایی
  :شود می بسنده
آتَاکُم« - ن وَ لِّ مِّ وهُسَأَلْتُ مَا کُ واْ وَإِن مُ عُدُّ ـتَ  تَ ـهِ  نِعْمَ ـوهَا  الَ اللّ حْصُ ـانَ  إِنَّ تُ ـومٌ  اإلِنسَ لُ  لَظَ
  .]34 :ابراهیم[ »کَفَّارٌ
واْ وَإِن« - عُدُّ هِ نِعْمَةَ تَ وهَا الَ اللّ حْصُ هَ إِنَّ تُ ورٌ اللّ حِیمٌ لَغَفُ   .]18 :نحلال[ »رَّ
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 دو هر. است سوره محتوای اب فاصله ارتباط دادن نشان برای نمونه بهترین آیه دو این
 آن شـمارش  از را انسـان  عجـز  نیـز  دو هـر  و گفتـه  سـخن  بنـدگان  به خدا نعمت از آیه
  .است کرده بیان شمارش برای تالشش و سعی رغم علی

 وصـف  بـه  نحـل  ۀسـور  ۀآی اختصاص حکمت که کند می مطرح را سؤال این زرکشی
 کـه  اسـت  آن جواب« چیست؟ متنع ۀگیرند وصف به ابراهیم ۀسور ۀآی و نعمت ۀبخشند

 آیـه  ایـن  آخـر  در مناسـبت  همـین  به و اوست سرنوشت و انسان وصف در ابراهیم ۀسور
 تحقـق  و الوهیـت  اثبات و سبحان خدای توصیف در نحل ۀسور اما. گردید ذکر او اوصاف
 در بایـد  پـس . یابد خاتمه او وصف با آیه پایان ،است شده باعث نیز همین. اوست صفات
: نکــ  !» [بـرد  پـی  قـرآن  بالغت ۀدرج بلند ۀمرتب و عظمت به تا نمود تأمل ها یبترک این
 صص ،25 ؛224-223 صص ،2 ج ،20 ؛283-282 صص ،2ج ،26 ،176 صص ،1ج ،23

  ].434-431 صص ،8 ؛151-149 صص ،33 ؛238 ص ،35 ؛220-221
 چـرا  تاسـ  درسـت  آیه دو این ۀدربار اندگفته دیگران او تبع به و زرکشی که مطلبی

 و تعـالی  خـدای  وصـف  در نحل ۀسور سیاق که شویممی متوجه سوره دو در دقت با که
 زمین و هاآسمان آفرینش با سوره مطالب. اوست فیض هاینشانه و دالئل و عظمت بیان
 رویانـدن  و باران فرستادن فرو و جنبندگان و چهارپایان و انسان خلقت با و گرددمی آغاز

 نهـاده  ودیعـت  بـه  هـا کوه و دریا و زمین دل در که آنچه و روز و شب تسخیر و گیاهان،
 بـه  اینکـه  تا شده برشمرده هانعمت از یکی نیز ستارگان با راهنمایی. یابدمی ادامه است،

  .شود می منتهی بحث مورد ۀآی
 انصـراف . اسـت  راه از تمـردش  و سرکشـی  و انسـان  وصف در ابراهیم ۀسور سیاق اما
 انسـان  ایـن  بـر  را الطـافش  و هانعمت هرگاه. گویدمی باز انبیاء دعوت مقابل در را انسان

. رسـد  مـی  34 ۀآی به تا گشت افزون او عصیان و تمرد سرکشی، داشت، بزرگ و برشمرد
 بـا  تقابـل  بـرای  تعـالی  خدای صفات بین از اینجا در غفران و رحمت وصف اختصاص اما

 بـرای . اوسـت  سـخط  از تـر گسترده تعالی خدای رحمت قطعاً. است انسان کفران و ظلم
 ،دهـد  خـرج  به لجاجت و بیفزاید سرکشی و ظلم در چقدر هر انسان این که است همین

 خـدای  مغفـرت  و بخشـش  سـوی  به بازگشت هایراه و است باز توبه درهای حال این با
  ].206-205صص ،5ج ،36: نکـ [ است گشوده و نورانی تعالی
رَمَ الَ« - هُمْ جَ نَّ ونَ هُمُ خِرَةِاآل فِي أَ رُ خْسَ   .]22 :هود[ »األَ
رَمَ الَ« - هُمْ جَ نَّ خَاسِرونَ هُمُ اآلخِرَةِ فِي أَ   .]109 :نحلال[ »الْ
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 تـوان  مـی  روهمین از هستند، متحد یکدیگر با آخر ۀکلم جز آیه دو این کلمات تمام
ونَ« با هود ۀآی علت چه به پرسید رُ خْسَ خَاسِرونَ« با نحل ۀآی و »األَ   است؟ یافته خاتمه »الْ

ونَ« که باورند این بر برخی رُ خْسَ  هـر  کـه  کـاری  دو کـه  رفتـه  کار به کسانی برای »األَ
 اینکـه  از را خـود  هم آنان. اندداده انجام هم با دارد پی در خسران و زیان تنهایی به کدام
 گمراهـی  بـه  خـود  هـم . شـدند  دیگران مانع هم و داشتند باز بگیرند، قرار الهی مسیر در

 آنـان  و شـود می برابر دو آنان عذاب دلیل همین به. کردند گمراه را دیگران هم و افتادند
 کـه  اسـت  کسـانی  از سـخن . نیست چنین نحل ۀسور ۀآی اما. هستند افراد کارترینزیان
 دنیـا  زندگی و افکندند گمراهی به را خود که بود این آن و شدند توصیف کار یک با فقط
  .ندداد ترجیح آخرت به را

 و مراعـات  اسـت  یافتـه  خاتمـه  »األخسـرون « بـا  کـه  هـود  ۀسـور  ۀآیـ  دیگر سویی از
 هـا آن همراه که دارد »یبصرون« و »یفترون« همچون بعد و قبل فواصل دیگر با هماهنگی

 و »الکـافرین « ماننـد  اسـت  الـف  با همراه فواصل نحل ۀسور در اما. است نرفته کار به الف
 تناسـب  از هـم  دارنـد  کـه  ایفاصـله  اختالف با آیه دو این ترتیب سبب بدین. »الغافلون«

 ؛754-753 صصـ  ،2 ج ؛98 ص ،1 ج ،11: نکـ [ برخوردارند لفظی تناسب هم و معنایی
  ].545-544صص ،12ج ،27 ؛119ص ،33

 تـوان  مـی  فراوانی های نمونه ها قسمت این از هرکدام برای که کرد یادآوری باید البته
  .شود می نظر صرف هاآن بیان از مقاله دودیتمح علت به که کرد بیان

  
   سیاق با فواصل ارتباط د)
 را خاصـی  سیاق موضوع، یک بیان برای آیات، از تعدادی طوالنی، و متوسط هایسوره در
 آن در کـه  سـیاقی  بـا  آیات فواصل که است طبیعی امری موضوع این. آورندمی وجود به

 ارتبـاط  آیه، ۀفاصل انتخاب در. باشند تناسب دارای و هبود ارتباط در کامالً اند،گرفته قرار
 و اطـراف  فواصـل  دیگـر  بـا  آن هماهنگی و تناسب آیه، محتوای و مضمون با آن پیوند و

 آیـات  دلیل همین به. است گرفته قرار توجه مورد سیاق با آن تناسب و ارتباط همچنین
. انـد یافتـه  پایـان  متفـاوت  هـای فاصـله  با نیز سوره یک در واحد، متنی و مضمون دارای

 به اختالف این شودمی مالحظه گیرد،می قرار بررسی مورد تفاوت این دالیل که هنگامی
  .گرددبرمی هاآن موضوع و سیاق تفاوت
 جمـال  و زیبـایی  نهایـت  در و هنرمندانه ایگونه به مسئله این که کرد یادآوری باید
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 بـا  هـا ایـن  ۀهم که است مشخص کهحالی در. نمایدمی طبیعی کامالً که پذیردمی انجام
 کـه  اسـت  شده هماهنگ ایگونه به ،بردارد در سوره و سیاق که مفهومی و معنا به توجه
 و بالغـت  بر که است همین و نیست ترعظمت با آن از تعبیری و ترجالل با آن از کالمی

 ؛18 ،36: نکــ  [ شدبخمی طراوت و زیبایی رونق، قرآن آیات به و افزایدمی قرآن فصاحت
  ].236ص ،25

 بعـد  دو در را تـأثیر  این که گفت باید فاصله بر سیاق تأثیر و سیاق و فاصله ۀرابط در
  :  کرد مشاهده توانمی
  
    صوتی و لفظی بعد .1

 ایگونـه  بـه . شود منجر فواصل بیان سبک تغییر به تواندمی صوتی و لفظی بعد از سیاق
 سـیاق،  تغییـر  با) مریم ۀسور مانند( هاسوره برخی در هک دریافت توانمی کردنی، درنگ
  .اندکرده تغییر نیز فواصل

 کلمـات  برخـی  در حتی یا و شده دیگر ایواژه جایگزین ایواژه سیاق دلیل به گاهی
 اسـت  گرفتـه  صورت ها واژه جایگزینی که مواردی از یکی. گیردمی صورت اضافه و حذف

افِ« ۀآی در قَ مِن مَّاء دَ لِ صـیغه  جـایگزین  فاعل وزن بر ایصیغه که است] 6 الطارق:[ »قٍخُ
 »مـدفوق « معنـای  بـه  »دافـق « جا این اندگفته کهچنان. است شده مفعول وزن بر که ای

  . است آمده دیگر فواصل با هماهنگی برای فاعل ۀصیغ اما است،
 در ت،اسـ  فاعـل  وزن بر ایصیغه جای به مفعول وزن بر ایصیغه جایگزینی آن، عکس

ـا « ۀواژ از استفاده]. 61 مریم:[ »إِنَّهُ کَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا« آیه و آهنـگ ضـرب  تحقـق  بـرای  »مَأْتِی 
 منتهـی  آمـده،  مشدد یاء از بعد که مدی حرف به که است ایفاصله به سیاق نیاز همچنین

 و عکـس  بـر  و جمـع  و مثنـی  جـای  مفرد ۀکلم جایگزینی به توانمی سیاق سبب به. شود
  .  کرد اشاره برعکس و مذکر جای مؤنث و غیرعاقل محل عاقل جایگزینی همچنین

 از بسـیاری  در وضـوح  بـه  را فواصـل  موسـیقی  و لفظی بعد بر سیاق تأثیر هرحال به
  .کرد مشاهده توانمی هاسوره

  
    داللی و معنایی بُعد .2

 نـداده،  قـرار  توجه مورد صوتی و لفظی توافق و هماهنگی برای فقط را آیات فواصل قرآن
 از. اسـت  کـرده  بیشـتری  توجـه  فواصـل  داللـی  و معنوی هماهنگی به آن، کنار در بلکه
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 و سـیاق  بـا  آن ارتبـاط  به خود ۀآی با فاصله معنوی تناسب و هماهنگی کنار در روهمین
 آن محتـوای  و آیـه  بـا  بایـد  فاصـله  کـه ایـن  عـین  در یعنی. است داشته توجه نیز سوره

 ایـن . باشـد  هماهنگ نیز سیاق و مقطع اصلی موضوع با باید حالهمان رد باشد متناسب
 سـیاق  دو در امـا  ،دارنـد  یکسـان  محتـوای  و مـتن  کـه  آیـاتی  فواصل تفاوت از را مطلب
 رغـم  علـی  کـه  کنـیم می بررسی را آیات از هایینمونه. شویممی متوجه اند، آمده متفاوت
  : است شده متفاوت اقسی تفاوت علت به هاآن ۀفاصل محتوا، مشابهت

واْ« - عِینُ اسْتَ رِ وَ الَةِ بِالصَّبْ الصَّ هَا وَ لَ ِإالَّ لَکَبِیرَةٌ وَإِنَّ خَاشِعِینَ یعَ   .]45 :بقرهال[ »الْ
هَا یَا« - یُّ واْ الَّذِینَ أَ واْ آمَنُ عِینُ رِ اسْتَ الَةِ بِالصَّبْ الصَّ هَ إِنَّ وَ   .]153 :بقرهال[ »الصَّابِرِینَ مَعَ اللّ
. اسـت  متفاوت یکدیگر با دو آن هایفاصله اما است، یکی آیه دو اصلی محتوای نکهای با
 یافتـه  پایـان  اسـت،  نماز ۀدربار که مطلبی با آیه و گرددبرمی نماز به اول ۀآی در »ها« ضمیر
 و اسـت  اسـرائیل بنـی  متوجه توبیخ با همراه خطاب که گرفته قرار سیاقی در آیه این. است

 همراه رکوع انجام و نماز ۀاقام دستور هاآن به 43 ۀآی در. شودمی یادآوری هاآن به مسائلی
 و دهـد مـی  نماز و صبر از استعانت دستور فضایی، و جو چنین در. است شده داده راکعان با
 مطلـب  ایـن  و یابدمی پایان است، سنگین افراد ۀبقی بر خاشعان بر جز نماز که جمله این با

  .باشدنمی نمازگزاران نتیجه در و خاشعان ءجز یهود که دارد اشاره
 ۀدربـار  دوم ۀآیـ  سـیاق  و فضـا  کـه  چـرا  اسـت،  کرده پیدا خاتمه صبر با دوم ۀآی اما
 کسانی موضوع به نیز بحث مورد ۀآی از بعد. است داده قرار مخاطب راآنان و بوده مؤمنان
 و ترس با ابتالء و امتحان موضوع همچنین و رسند می شهادت به خدا راه در که پرداخته
 را نماز و صبر از استعانت دستور مؤمنین به که هنگامی فضایی چنین در... .  و گرسنگی

هَ إِنَّ« با را آیه کندمی صادر  در سـیاق  نقش روهمین از. بردمی پایان به ،»الصَّابِرِینَ مَعَ اللّ
 ،27 ؛137-134صصـ  ،8 ؛231ص ،25: نکــ  [ اسـت  روشـن  خوبی به آیه دو این ۀفاصل

  .]583-582صص ،7ج ،16 ؛482ص ،1ج
هَ إِنَّ« - ن یَغْفِرُ الَ اللّ رَكَ أَ یَغْفِرُ بِهِ یُشْ ونَ مَا وَ ن ذَلِکَ دُ ن یَشَاءُ لِمَ مَ كْ وَ رِ ـهِ  یُشْ ـدِ  بِاللّ  فَقَ
رَ   .]48 :نساءال[ »عَظِیماً إِثْماً یافْتَ

هَ إِنَّ« - ن یَغْفِرُ الَ اللّ رَكَ أَ یَغْفِرُ بِهِ یُشْ ونَ مَا وَ ن ذَلِکَ دُ ن یَشَاءُ لِمَ مَ كْ وَ رِ ـهِ  یُشْ ـدْ  بِاللّ  فَقَ
لَّ الَالً ضَ عِیداً ضَ   .]116 :نساءال[ »بَ

. هسـتند  متفـاوت  فواصـل  دارای یکسـان  متن رغمعلی نساء ۀسور در نیز آیه دو این
 در اول ۀآیـ . کـرد  بررسـی  ،اندشده واقع آن در که متفاوتی سیاق در باید را امر این علت
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 دلیـل  همین به. است شده نازل افتراهایشان و دروغ و یهود ۀدربار که است سیاقی و فضا
رَ فَقَدِ« با آیه این که است مناسب سیاقی چنین در  ۀآیـ . پـذیرد  پایـان  »عَظِیمـاً  إِثْماً یافْتَ
  اهـل  چـون  آنـان . اسـت  کتاباهل غیر مشرکین و کفار از سخن که است فضایی در دوم

 ضاللتشـان  و گمراهـی  البته و بودند گمراه تنها آنان. نبستند افتراء خدا بر نبودند، کتاب
لَّ فَقَدْ« دلیل همین به. بود کتاباهل از شدیدتر الَالً ضَ عِیداً ضَ  گـرفتن  قـرار  یشایسـتگ  »بَ

  ].232 -231صص ،25 ؛85ص ،14 ؛177ص ،1ج ،23: نکـ [ دارد را آیه پایان در
 مـورد  دو همـین  ولـی  ،آورد مثال توان می فراوانی تآیا از نیز قسمت این برای گرچه

 فضا یک در آیات این اگر کهطوری به است، فاصله بر سیاق تاثیر گربیان شد مالحظه که
  . داشت وجود هاآن ۀفاصل تغییر احتمال شدند،می واقع دیگر سیاق و

  
  سوره محتوای با اول ۀآی ۀفاصل ارتباط )ـ ه
 همـان  یـا  محتـوا  بـا  اول ۀآیـ  ۀفاصـل  پیوند کرد مطرح توانیم فاصله برای که روابطی از

 »التنـویر  و التحریر« ،»التأویل مالک«: مانند تفاسیر از برخی در. است سوره اساسی محور
 فواصـل  از نمونـه  چنـد  بـه . است رفته اشاراتی ارتباط، از نوع این به ،»المیزان« ویژه به و

  :کنید دقت است، ورهس اصلی محتوای با ارتباط در که اول آیات
حَکِیمِ« -   .]1 :یونس[ »الر تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْ
حَکِیمِ الْکِتَابِ آیَاتُ تِلْکَ الر« -   .]1 :یونس[ »الْ
حَکِیمِ الم،« -   .]2-1 :لقمان[ »تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْ
 اشـاره  نتـوا  مـی  یونس ۀسور در بسیاری آیات به سوره محتوای با »حکِیمِ« ارتباط در
 روشـنایی  زمـین،  و هاآسمان خلقت: مانند دارد؛ سبحان خدای حکمت بر داللت که کرد

 بـرای  نیز انبیاء از برخی داستان... .  و روز، و شب شد و آمد ماه، بودن نورانی و خورشید
 و پیـامبرانش  نجات در تعالی خدای حکمت هاآن در که شده، ذکر گیریعبرت و موعظه

 و نـوح  حضـرت  داسـتان  در آنچـه  ماننـد  شـده؛  بیـان  کافر کنندگانذیبتک بردن بین از
  .  است آمده موسی حضرت

 دارد، متعال خدای حکمت بر داللت که شده وارد آیاتی نیز لقمان ۀسور در همچنین
 و بنـدگان  بـر  هـا نعمت ریزش و فراوانی و است آن در آنچه تسخیر و هاآسمان خلقت از

 از آنچـه  و خـودش  بـه  غیب ۀپنجگان هایدانش تصاصاخ در تعالی خدای حکمت سپس
 بـه  کتـاب  وصـف  بـا  هـا ایـن  ۀهم. است آمده آن در او به حکمت اعطاء و لقمان داستان
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  ].425-424صص ،8: نکـ [ دارد مناسبت سوره دو در حکمت
  .]1 :یوسف[ »الْمُبِینِ الْکِتَابِ آیَاتُ تِلْکَ الر« -

 کتـاب  از منظور اینکه ۀدربار. یابدمی پایان »الْمُبِینِ الْکِتَابِ« با یوسف ۀسور ۀآی اولین
 اصـلی  منظور طباطبایی عالمه. دارد وجود محفوظ لوح یا قرآن احتمال دو چیست مبین

  .کندمی مطرح احتمال عنوان به نیز را محفوظ لوح و دانسته کریم قرآن را
 هـم  شـبیه  ونسیـ  ۀسـور  و یوسـف  ۀسور اول ۀآی که این دارد وجود که دیگری ۀنکت
. »مبـین « یوسـف  ۀسـور  در و است »حکیم« پایانی ۀواژ یونس ۀسور در اینکه جز هستند،

 را، اخـتالف  ایـن  دلیـل  عالمـه  دارنـد؟  اخـتالف  یکدیگر با پایانی ۀواژ در آیه دو این چرا
 اسـت  قرآنـی  همین مبین کتاب از مقصود ظاهراً«: است دانسته سوره دو محتوای تفاوت

 معـارف  ۀکنند روشن هم و است روشن و واضح خودش هم قرآن این چه خوانیم،می که
 وصـف  بـه  را کتـاب  آیـه  این در اگر. بردارد در را معاد و مبدأ از که است حقایقی و الهیه

 سـوره  این که بود این برای کرد، توصیف »حکیم« وصف به یونس ۀسور اول در و »مبین«
 »اسـت  کننـده  بیان معنای به مبین ۀکلم و شده نازل آن بیان و یعقوبآل داستان ۀدربار

  ].118ص ،11ج ،27[
 سـجده  ۀسـور  و ابراهیم ۀسور اول آیات همچنین و نمونه دو این در شودمی مالحظه

 بود زیبا چه. است سوره اصلی محتوای با معنایی پیوند و ارتباط در اول آیه ۀفاصل چگونه
 عالمـه  اگر. شدمی انجام هاسوره مامت ۀدربار مفسران دیگر یا عالمه توسط روش این اگر
 بـا  را سـوره  یک فواصل ارتباط ها،سوره محتوای و مفاهیم به نسبت خود وسیع بینش با

  .بودیم برخوردار بسیاری آگاهی از امروز ،ساختندمی روشن سوره کلی مفهوم
  

  سوره محتوای با آخر ۀآی ۀفاصل ۀرابط و)
 و مضـمون  بـا  آخـر  ۀآیـ  ۀفاصـل  ارتبـاط  سـوره،  محتـوای  با فواصل ارتباط از دیگری نوع

  . است سوره اصلی محتوای
 مقطـع  از بعـد  مقطعی صورت به قیامت روز کنندگانِتکذیب امتناع به مرسالت ۀسور

ـلٌ  « ۀآیـ  نیـز  دلیـل  یـا  مقطع هر از بعد. است پرداخته دیگر دلیل پشت دلیلی و دیگر یْ وَ
بِینَ لْمُکَذِّ مَئِذٍ لِّ وْ  را سـوره  ۀخاتم شد، تکمیل سوره عمومی هدف که گاهآن. است آورده »یَ

ونَ« ۀآی مِنُ هُ یُؤْ عْدَ أَيِّ حَدِیثٍ بَ  و برگرفتـه  در را سـوره  مطالـب  تمـام  که است داده قرار »فَبِ
  .دهدمی پوشش
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 بـه  کـافرین  پیشـنهاد . دارد کفـار  از مؤمنین جداسازی بر آشکاری اهتمام کافرون ۀسور
 فـرا  او سـوی  بـه  پیامبر که را تعالیخدای اتفاق به گروه دو اینکه بر مبنی) ص( خدا رسول
 طـرف  دو پرستش مورد آنان هایبت مدت همین به گاهآن کنند، پرستش مدتی خواند می
 قبلی های آیه در که راآنان پیشنهادهای جواب شفاف کامالً طور به پایانی ۀآی اما. گیرد قرار
  ].132ص ،37 ؛293ص ،17: نکـ [  »لِيَ دِینِلَکُمْ دِینُکُمْ وَ« دهد:می است، آمده

 چهـار  بـه  سـوره  ایـن . شـود  می مشاهده نیز »ضحی« ۀشریف ۀسور در ارتباط نوع این
 کـه  کندمی صادر عام حکم است، بحث مورد که آخر مقطع در. است شده تقسیم مقطع
 حسـط  یـک  در را سوره مقاطع تمام و شودمی آینده و حال گذشته، عطاهای ۀهم شامل
مَّا« کندمی وزن هم و داده قرار بِّکَ بِنِعْمَةِ وَأَ حَدِّثْ رَ   ].337-336صص ،17[ »فَ

 حـال  هر به ولی. است آمده حساب به فاصله عنوان به پایانی ۀآی بخش، این در البته
 با سوره آخر ۀفاصل ارتباط شدن روشن برای جدیدی تحقیق موضوع تواندمی مطلب این

  .گیرد قرار آن اصلی محتوای
  

    بعد ۀآی با فاصله ۀرابط ح)
 و نداشـته  اسـتقالل  نحـوی  نظـر  از بوده، آیه اصلی ساختمان از جزئی گاهی آیات ۀفاصل

 آیـه  معنـای  ،شـود  حـذف  آیه از اگر که ایگونه به است؛ قبلی کلمات و جمله به وابسته
 در ]،56ص ،4: نکــ  [  شـود  مـی  نامیـده  نیز »فاصله ۀکلم« که نوع این. شد خواهد ناقص
  .است مشاهده قابل کوچک هایسوره و کوتاه آیات

 قـرار  آیـه  ذیل در معنا اتمام از بعد و بوده کامل ۀجمل یا جمله شبه فاصله، دیگر نوع
 غفـور  هللا ان: «مانند است؛ خود از قبل قسمت...  و توضیح تأکید، تعلیل، بیشتر و گرفته
 »تهتـدون  لعلکـم « ،»تعلمون کنتم ان« ،»قلونتع افال« ،»الصدور بذات علیم هللا ان« ،»رحیم

  .شود می مشاهده بلند آیات در بیشتر فاصله نوع این... . و
 ۀآیـ  بـه  تعلـق  و ارتبـاط  بـر  عالوه که خوریمبرمی فواصل از نوعی به آیات بررسی در
 یـا  توضیح بعد ۀآی در که ایگونه به دارد؛ وجود نیز بعد ۀآی به ارتباط و تعلق نوعی خود،

 ۀآیـ  در کـه  کلماتی موارد برخی حتی. است آمده آیه پایانی ۀجمل یا کلمه برای میلیتک
 را فواصـل  ایـن . است قبل ۀآی ۀفاصل به متعلق و وابسته نیز نحوی نظر از ،است آمده بعد
  :کرد تقسیم نوع دو به توانمی

 و لفظـی  مطابقت و هماهنگی باعث و هستند خود ۀآی به مرتبط معنا نظر از اول نوع
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 آمـده  هـا آن توضیح و شرح عنوان به بعدی ۀآی اما شوند،می بعد و قبل فواصل با موسیقایی
 در موصـول  اسـم . شـود می آغاز »الذین« با که است آیاتی نوع، این هاینمونه بهترین. است
 ۀفاصـل  صـفت  حال همین در و دارد را قبلی ۀآی به آیه اتصال ۀوظیف خود، نام مطابق اینجا
  :مانند بود؛ کامل نحوی نظر از قبلی ۀجمل نیز وجود عدم صورت در که است قبلی
بَ الَ الْکِتَابُ ذلِکَ« یْ لْمُتَّقِینَ، یهُدً فِیهِ رَ ونَ الَّذِینَ لِّ مِنُ بِ یُؤْ ونَ بِالْغَیْ یُقِیمُ الةَ وَ ـا  الصَّ مِمَّ  وَ

ونَ، رَزَقْنَاهُمْ ونَ والَّذِینَ یُنفِقُ مِنُ نزِلَ بِمَا یُؤْ مَا کَإِلَیْ أُ نزِلَ وَ لِکَ مِن أُ بِاآلخِرَةِ قَبْ ـونَ  هُمْ وَ وقِنُ  »یُ
  .]4-2 :بقرهال[

لْمُتَّقِینَ یهُدً« اول ۀآی ۀفاصل می پیدا ارتباط خود از بعد آیات به »الَّذِینَ« طریق از ،»لِّ
  .  آیندمی حساب به آن مصادیق بیان و تفسیر و توضیح بعدی آیات و کند

 ۀآیـ  ۀفاصـل  بـه  »موصـول  اسم« بدون که کرد اشاره آیاتی هب توانمی دسته همین در
صُّ« ۀجمل مانند اند؛شده مرتبط قبل خْتَ حْمَتِهِ یَ ن بِرَ  بـدون  کـه  ،]74 عمـران: آل[ »یَشَاءُ مَ
هُ« پیشین ۀآی ۀفاصل به موصول اسم اللّ عٌ وَ اسِ لِیمٌ وَ   .است مرتبط ،]73 :عمرانآل[ »عَ

 از فاصـله  کـه  شـود مـی  مشاهده جاهایی در بعدی ۀآی با فاصله ارتباط از دیگری نوع
 بعـدی  ۀآیـ  در کـه  کلماتی و دارد خود از بعد به تریقوی پیوستگی و ارتباط نحوی نظر
 پرسـید  تـوان می. است شده واقع فاصله قبل ۀآی در که هستند فعلی متعلقات از اندآمده
 بایـد  پاسـخ  در اسـت؟  افتـاده  جـدایی  آن متعلقات با فاصله میان چرا مواردی چنین در

 بـا  آیات این در فواصل لفظی و صوتی تناسب و هماهنگی مراعات برای جدایی این :گفت
 می بین از تناسب و هماهنگی ،شدمی کامل قبل ۀآی در جمله اگر. است بعد و قبل آیات
  :کنید توجه زیر هاینمونه به. رفت
  .]220- 219 البقره:...» [وَاآلخِرَةِ الدُّنْیَا فِي تَتَفَکَّرُونَ، کُمْلَعَلَّ اآلیَاتِ لَکُمُ اللّهُ یُبیِّنُ کَذَلِکَ...«
 اسـت،  یافتـه  پایـان  مدی حرف ماقبل »ن« و »م« حرف با بعد و قبل آیات که آنجا از

ونَ« با نیز 219 ۀآی رُ نْیَا  فِـي « امـا  کـرد،  پیـدا  خاتمه »تَتَفَکَّ اآلخِـرَةِ  الـدُّ  بـه  متعلـق  کـه  »وَ
ونَ« رُ ونَ« عبارت. است آمده بعدی ۀآی در است، »تَتَفَکَّ رُ لَّکُمْ تَتَفَکَّ عَ  از اول ۀآیـ  فرجام در »لَ

اآلخِرَةِ« عبارت با ساختاری و نحوی نظر نْیَا وَ  بـه  ارتبـاط  ایـن  و اسـت  ارتبـاط  در »فِي الدُّ
  ].71-70صص ،11ج ،16: نکـ [ است بعدی ۀآی با فاصله ۀرابط ۀآورند وجود
  
  گیری نتیجه

 توان می ،است شده پرداخته سوره یک فواصل روابط و ها گونه بررسی به که الهمق این در
  :کرد گیری نتیجه را ذیل موارد
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 بـه  داللی و معنایی نظر از اما شود، می گفته آیه آخر حروف به لفظی نظر از فاصله. 1
 از قبـل  جمـالت  به وابسته گاهی نحوی نظر از که شود می گفته آیه آخر ۀجمل و عبارت

  .هاآن از مستقل نیز گاهی و است ودخ
 یکسان محتوای و فواصل. شود می دیده فواصل از مختلفی های گونه ،سوره یک در. 2
 بـه  نسـبت  نزدیکـی  معنای از که فواصلی آیات، متفاوت محتوای با یکسان فواصل آیات،
  .شده گفته موارد از غیر فواصلی و برخوردارند هم

 ،اسـت  متفاوت هاآن محتوای گرچه که یافت آیاتی توان می ها سوره از بسیاری در. 3
  .برخوردارند یکسانی فواصل از اما

 نظـر  از آن غیـر  یـا  کنـاری  آیـات  فواصـل  بـا  که دارند وجود سوره هر در لیصفوا. 4
 تفسـیر  در و اسـت  برقـرار  ارتبـاطی  هـا آن بین حتماً و بوده نزدیک هم به بسیار معنایی

  .کرد استفاده ایدب فواصل نوع این از موضوعی
 ارتبـاط : گرفـت  نظـر  در تـوان  مـی  سوره یک آیات فواصل برای رابطه نوع چندین. 5
 سـوره،  محتـوای  بـا  اول آیـه  ۀفاصـل  ارتبـاط  سیاق، با ارتباط سوره، اصلی محور با فاصله
 یـک  هـر  بـرای  کـه  بعـد  ۀآیـ  بـا  فاصله ارتباط و سوره محتوای با آخر آیه ۀفاصل ارتباط
  .است شده ذکر مقاله در هایی نمونه
  

  پیشنهادات
 .داد قرار بررسی مورد توانمی مختلف های سوره در را شده یاد روابط و ها گونه. 1

 .گردد تعریف ارشد کارشناسی ۀنامپایان عنوان به تواند می ها گونه این از کدام هر. 2
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