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Abstract 
Since the Qur'an is the word of God and has great honor and greatness, 

religious scholars believed that the use of terms such as "Naskh" and 

"Rhyme" which were common among people, is not permissible for the 

Qur'an. Therefore, the term "distance" was used by adapting it from the 

Qur'an itself. The spread of this term was accompanied by ups and downs at 

the beginning, but gradually it stood on its own feet and was noticed as a 

scientific science of the Qur'an. This article, with a descriptive-analytical 

method, seeks to answer the basic question of how this term came about and 

how it was defined throughout history. According to the available 

documents, it shoald be said that the word "interval" was used for the first 

time by Saibawaieh for the ending of the verses, and after him, Zajjaj 

brought it up next to the beginning of the verse. Rommani is also the first 

person who officially and seriously defined it and expanded it. In the 

contemporary era, there have been changes in the definition of the past. 

Keywords: Verse Intervals, Definition of Interval, Evolution of Interval, 

Verbal Interval, Implied Interval. 
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 قرآنی« فاصلة»سیر تطور تاریخی 

 ، شاهرود، ایرانشاهرود دانشگاه صنعتی ،استادیار معارف اسالمیاصغرآخوندیعلی

 چکیده
کالم خداوند است و شرافت و عظمت بسیار باالیی دارد، عالمان دین  اعقاناد داشنقند کنه      قرآناز آنجا که 

رو،  جنای  نیسنتا ازاین     قنرآن کنه مینان منردم رایند بنرد، بنرا        « قافیه»و « نسخ»اسقعمال اصطالحاتی مانند 

ا بنا فنراز و   منررد اسنقدادو واقند شندا رواج این  اصنطالح در ابقند        قنرآن با اققباس از خنرد   « فاصله»اصطالح 

منررد ترجنه    قنرآن تدرید بر پاها  خرد اسقرار ایسقاد و به عنران علمی از علنرم   فرودهایی همراو برد، اما به

اساسنی اسنت کنه نگنرنگی      سناال ن تحلیلنی در پنی پاسنخ بنه این        قرار گرفتا ای  مااله با روش ترصیدی

اسنت  بنر اسناس اسنناد و مندار        پیدایش و سیر ای  اصطالح و تعریف آن در طنرل تناریخ نگرننه بنردو    

به وسیلة سیبریه برا  فرجام آیات به کار رفت و بعد از او، زجناج  « فاصله»مرجرد، باید گدت اولی  بار واژة 

آن را در کنار رأس آیه مطرح کردا رمّانی نی  اولی  کسی است که به صررت رسمی و جد  آن را تعریف 

 استا ان معاصر نی  تحرالتی در تعریف گذشقگان صررت گرفقهاستا در دور نمرد و بدان پر و بال دادو

 فواصل آیات، تعریف فاصله، تطور فاصله، فاصلة لفظی، فاصلة داللی. ها: کلیدواژه
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 مقدمه .0

رو، اصطالحاتی برا   ، کالم خداوند است و شرافت و عظمت بسیار باالیی داردا ازای قرآن

آن انقخاب شد که بی  مردم راید نبرد، ضم  اینکه در نثر و نظم عربنی نین  اسنقعمال ن ندو     

ا   اسنت، امنا بنرا  پاینان آینه، واژو      آمندو  قرآندر « آیه»و « سررو»باشدا اصطالحاتی مانند 

است  شدو را به دلیل اینکه از صدا  پرندو گرفقه« سجد»ها  رایجی نرن  وجرد نداردا واژو

است )را ؛  سلب کردو قرآنرا نی  به علت اینکه خداوند مقعال شعر را از پیامبر و « قافیه»و 

را از قنرل خندا    « فاصنله »اند و در عرض، اصطالح  (، شایسقه ندانسقه14و الحاقه/  96یس/ 

یمٍ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِاتُهُ ثُمَّ مَتْ آیَتَابٌ أُحْکِکِفرمایند:   که می اند؛ ننان تعالی اققباس کردو

: 4ج  ،قا 4141( )را ؛ زرک نی،  3)الدصّنلت/   تَابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُکِ( و 4)هنرد/   خَبِیرٍ

(ا پایان آیات را 412 :4362و خرقانی،  9 قا: 4142،  یالش ؛292: 2ج ، تا بی؛ سیرطی، 411

کند و با آن، آیه از ما بعندش   می اند که میان دو کالم جدایی ایجاد نامیدو« فاصله»از آن رو 

 شردا جدا می

کنه   شنرد  اساسنی مطنرح منی    پرسنش مربرط بنه فاصنلة قرآننی، این       مباحث ةا م اهدب

 است  نگرنگی پیدایش و سیر ای  اصطالح و تعریف آن در طرل تاریخ نگرنه بردو

 پیشینة پژوهش. 2

ر  بنه این  مرضنر     پژوهنان بنا ترجنه بنه شنرایگ روزگنار خنرد، بنه نحن          هر کدام از قنرآن 

ها  علرم قرآنی و اعجناز و بالتنت و ینا     اند، به طرر  که ای  بحث را ضم  کقاب پرداخقه

اندا البقه بی قر ضنم  تعرینف از فاصنله، بنه مباحنث       جداگانه مررد مداقه و بررسی قرار دادو

 سناال انندا از جملنه کسنانی کنه بنه این         هنایی را ککنر کنردو    انند و نمرننه   کلی آن پرداخقه

اسنت کنه در   « حسنناو  »است که نه کسی اولی  بار اصطالح فاصله را به کار برد،  پرداخقه

اسنتا البقنه در ماالنة حاضنر، بسنیار  از       به این  مرضنر  پرداخقنه    فی الارآن الفاصلةکقاب 

 استا مطالب ای ان مررد ناد واقد شدو
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( بنه مرضنر    4361)آخرند ، « یقرآن ةفاصل فیتعار یایتطب یبررس»نگارندو در ماالة 

اسنت، امنا در اینجنا بنه روش ترصنیدی،       تعریف فاصله ن د عالمان شیعه و اهل سنت پرداخقه

تحلیلی و انقااد ، مرضر  سیر و تطرر ای  اصنطالح را منررد ترجنه قنرار دادو کنه بنه نظنر        

 رسد در زمینة فاصله، کار  نر و بدید استا می

 «فاصله»معنای لغوی . 3

دو   اسنت کنه بنا جداسناز       ین ن  بنه معننا  « ل  ص  ف» ة یفاعل از راسم  ،«فاصله» ةکلم

فارس این  کلمنه را    اب  اگردد یها م دادن و آشکار شدن آن  ییباعث تم ،گریکدیقسمت از 

فاء و صاد و الم، کلمة صحیحی است که داللت بر تمی  دادن نی   »است:  ننی  معنا کردو

  نین   روزآبناد یف(ا 141: 1، ج 4366فنارس،   )ابن  « از نی  دیگر و آشنکار سناخق  آن دارد  

دصنل  دو اسقخران از بدن مَ یرسقگیپ هم است و محل به  یدو ن  یب راریفصل، د»است:  گدقه

 گنر ید ةدو مهنر   یاست که بن   ا مهرو ه،فاصل»(ا 4412 :4، ج قا 4129  ،روزآبادی)ف« است

، ج اق 4144 ، دین )فراه «سنازد  یو نظم مرجرد را از هم جدا من  ردیگ یرشقه قرار م کیدر 

 (ا493 :34، ج ام 2444 ، ازهر و 124 :44، ج اق 4141منظرر،  ؛ اب 429 :7

 . بحث و بررسی3

 «فاصله»پیدایش اصطالح . 0ـ3

یکی از مرضرعات مهم، بررسی نگرنگی ترجه مقاندمان بنه فاصنله در قنرون اولینه اسنتا       

را بنرا  پاینان   « فاصله»رو، پرسش مهم ای  است که برا  اولی  بار نه کسی اصطالح  ازای 

 آیات به کار برد 

، تحایق در ای  زمیننه،  ها  اولیة دوران اسالمی به ما نرسیدو از آنجا که بسیار  از نرشقه

، تدسیر )ص((ا با مطالعة احادیث پیامبر اکرم33قا: 4149  ،حسناوبسیار سخت است )را ؛ 

و جسنقجر   المعجم المدهرس أللداظ الحدیث النبنر  عباس و رجر  به کقاب  منسرب به اب 

در صندر اسنالم بنه    « فراصنل »ینا  « فاصله»تران ردّ  از اصطالح  اف ارها  حدیثی نمی در نرم
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دست آوردا بنابرای ، برا  پاسخ به ای  پرسش باید نحرة ترجه عالمان اولیه را نسبت به این   

 واژو بررسی کنیما

در تعرینف سنجد   را به معنا  عام و « فراصل»قا( واژة  471 امب  احمد فراهید  ) خلیل

« سجد الرّجنل: ذکا نطنق بکنالم لنه فراصنل کفافنرافی الّ نعر م ن  تینر  وزن          »است:  به کار بردو

مااطد یک کالم که در شنعر قافینه و در نثنر سنجد     »(؛ یعنی 241: 4قا، ج  4144  دیفراه)

را فانگ بنرا  پاینان جمنالت و جایگناو      « فراصنل »روش  است که خلینل  «ا شرد خراندو می

استا بنابرای ، بنا   است و مااطد آیات را با ای  عنران نخراندو در کالم به کار بردو اسقراحت

، اینکه گدقه شدو خلیل اولنی  کسنی اسنت کنه فراصنل را بنرا  اواخنر        العی بررسی کقاب 

(، صنحی  نیسنت و ای نان فانگ بنی       44قا:  4124 ی،مرسن اسنت )را ؛   آیات به کار بردو

عام( ارتبناط برقنرار کنردو، آن را مانارن بنا قافینه در شنعر        مدهرم سجد و فراصل )به معنا  

 استا دانسقه

ا  نیست مبنی بر اینکه نریسندو فراصل را بر ماناطد آینات    ، ن انهالعی اگرنه در کقاب 

قا(، ای  اصنطالح را بنرا  ماناطد آینات      424 اماطالق کردو باشد، اما شاگرد او، سیبریه )

وَاللَّیلِِ ََِِا  ففالدفراصنل  قنرل  اع ع جوجنلج:    »نریسند:   منی  الکقاباستا و  در  اسقدادو کردو

بِیلرُ  الْکَ( و 32)الغنافر/   وْمَ التَّنَلا ِ یَل (، 91)الکهنف/   نَّلا نَبْل ِ  مَا کُ(، 1)الدجر/  یسْرِ

(ا با ترجه به ای  منق ، سنیبریه فراصنل را بنه     376: 4تا، ج  )سیبریه، بی(« 6)الرعد/  الْمُتَعَالِ

است، گرنه مثال دوم که از سررة کهف آوردو، پاینان آینه    اطالق کردو قرآنمااطد آیات 

 نیستا

 که عبارتند از: است هگرفق حسناو  سه مطلب را از ای  مق  نقیجه

شندا این     سنیبریه بنر اواخنر آینات اسنقعمال منی       واض  است که اصطالح فراصل ن د الف.

که دو بار « فراصل»وضرح از کاربرد سه بارة آن در یک مق  و نی  از ن دیکی و اققران لدظ 

 آیدا است و نی  از شراهد قرآنی مذکرر به دست می به کار رفقه« قرافی»با واژة 

طالح را بنه کنار   دهد که سنیبریه اولنی  کسنی نیسنت کنه این  اصن        ای  وضرح ن ان می ب.

اسنت(   است؛ زیرا هیچ ترضیحی ندادو که مرادش از فراصل نیست )یعنی مصطل  بردو بردو
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ب  احمد که فراصل را بنا قنرافی بنه     و احقمال دارد که آن را از یکی از اساتیدش، مثل خلیل

 است، گرفقه باشدا کار بردو

لی  کسی است که فراصنل را  او« رمّانی»کنند  ای  مق ، تخطئة کسانی است که گمان می ج.

 (ا31ن31قا:  4149است )را ؛ حسناو ،  برا  پایان آیات به کار بردو

اسنت کنه از    اگرنه کلیت سنخ  حسنناو  پذیرفقنه اسنت، امنا آنجنا کنه احقمنال دادو        

کم اگر خلینل آن را بنرا  اواخنر     ب  احمد گرفقه، صحی  نیست! دست اساتیدش مثل خلیل

کردا به هر صررت، بر اساس مینرا    باید در کقاب خرد نی  ککر میآیات به کار بردو برد، 

مکقربی که در اخقیار داریم، باید بگرییم سیبریه اولی  کسی است کنه اصنطالح فراصنل را    

 استا در کقاب خرد به کار بردو

قا( از  247نن 411ب  زیاد فنراء )  آشناتری  عال م، یحیی ب  احمد و سیبریه، نام بعد از خلیل

، در ترجینه آینات و تنرجی     معنانی الانرآن  ب رگان علم نحر در کرفه استا او ضم  کقاب 

بنار )را :   44را « رؤوس آینات »اسنت و اصنطالحات    بی  قرّاء، به پایان آیات اهمیت دادو

و  223، 271، 294، 212، 211، 221: 3؛ همننان، ج 226، 244، 11، 49: 4تننا، ج  فننرّاء، بننی 

أواخنر  »و « آخر الحنروف »، «آخر اآلیه»(، 11ن13: 4بار )را ؛ همان، ج  4، «فصرل»(، 227

تنران نقیجنه    (ا منی 244و  244، 49: 4اسنت )را ؛ همنان، ج    بار به کار بردو 3را « الحروف

اسنت و تنرجی  دادو بی نقر از     گرفت که فرّاء نی  از اصطالح فاصله و فراصل اسقدادو نکنردو 

در کقناب خنرد    قبالًکند که اگرنه سیبریه  مطلب ثابت میاسقدادو کندا ای  « رؤوس آیات»

رب  معمّاستا ابرعبیدو  از فاصله بهرو بردو، اما همچنان در زمان فرّاء ای  اصطالح راید نبردو

 استا به کار نبردو مجاز الارآنرا در « فاصله»قا( نی  اصطالح  246 ام  )بصر یمثنّ

سنمّی اع تعنالی   »قا(، می گرید:  211 ام)جاحظ  ابرعثمان عمروب  بحرسیرطی از قرل 

والقدصنیلا سنمّی جملقنه قرآنناً کفمَنا       الجملةکقابه ذسماً مُخال داً ل مَا سمّی العرب کقابَهم، عَلفی 

)سنیرطی،  « کَقَافِیلٌة فاصللة ٌکفالبَیت و آخر هنا   آیةو بعضه  کَقَصیدة سورةسمّرا دیراناً، و بعضهُ 

 (ا12: 4تا، ج  بی

 د:گری حسناو  می
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هرنه به دنبال منبعی گ قم که ای  جمله از آن نال شدو، مرفق ن دم آن را بیابما ای  »

مق  اهمیت بسیار باالیی داردااا نسبت دادن ای  مق  به ادیب نااد مقکلم، ابرعثمان جاحظ، 

اسنت و جناحظ یند     قنرآن به دو دلیل کار سخقی نیسنت: اول آنکنه مرضنر  آن در نظنم     

وینژو کقناب    و نین  بنه   الحینران و  البینان والقبینی   در  خصرصاًطرالیی در تحایاات قرآنی، 

داردا دوم به دلیل منطای که در ای  مق  وجرد دارد و آن، مخالدقی  نظم الارآنمداردش، 

کند و نی  سیر  از کلی بنه ج ینی کنه     است با آنچه عرب کالم خرد را به آن نامگذار  می

 (ا14ن36قا: 4149)حسناو ، « ر آن استد

ا ،  ننه تنهنا نننی  جملنه     الحینران و  البیان و القبینی  ها   نگارندو نی  با جسقجر در کقاب

نی  نیافت، اما بنرعکس حسنناو  کنه بنرا      « فاصله»ا  از اسقعمال اصطالح  بلکه حقی ن انه

منل بی نقر و   کنند جنا  ت    اسنت، فکنر منی    پذیرش سخ  منسرب بنه جناحظ دالیلنی آوردو   

، سررو و آینه  قرآنها   تر  وجرد داردا از جمله نکات شایسقة ت مل اینکه خداوند نام دقیق

اسنتا   اسنقدادو ن ندو   قنرآن در « فاصنله »را به صراحت در کقاب خرد به کار بردو، اما عنران 

اسنت، صنحی  نیسنت! نکقنة      گرید خداوند پایان آیه را فاصله نامیدو رو، سخنی که می ازای 

در بنی  منردم رایند و     کنامالً ، سررو و آینه از همنان زمنان نن ول،     قرآنها   یگر آنکه نامد

استا اما اصطالح فاصله در رواینات اسنالمی    معروف برد و در روایات نی  بسیار به کار رفقه

زمنان بنا جناحظ ینا منررد اسنقدادو قنرار نگرفقنه، ینا           ها  دان مندان اولیة قبل و هنم  و کقاب

تران نقیجه گرفت کنه در قنرون اولینه، این  اصنطالح       استا بنابرای ، می ر رفقهکا ندرت به به

 کنامالً استا در صررتی که اصطالح ماابل آن، یعنی قافیه برا  منردم   راید و معروف نبردو

استا نرا جاحظ و عالمان قبل از و  همچرن فرّاء، بنا ترجنه بنه اینکنه      شناخقه و راید بردو

انند  در صنررتی    ها  خرد بنه کنار نبنردو    له نامیدو، آن را در کقابخداوند پایان آیه را فاص

  که نسبت ای  مق  به جاحظ صحی  باشد، باید بپذیریم ای  واژو در زمان جاحظ رایند شندو  

 که البقه با ترجه با دالیل و قرای ، پذیرش آن نی  سخت استا

زیسنت، در تدسنیر    سال بعد از جناحظ منی   11قا( نی  که  344 امب  جریر طبر  ) محمد

اسنت و فانگ    از اصنطالح فاصنله و فراصنل اسنقدادو نکنردو      جامد البیان فنی ت وینل الانرآن   

قا، ج  4124  ،طبنر اسنت )را ؛   را به کار بنردو « مااطد الکالم»و « رؤوس اآل »اصطالح 
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(ا بننا ترجننه بننه اسننقدادو نکننردن طبننر  از اصننطالح فراصننل، 436: 21و همننان، ج  221: 42

سنال بعند از جناحظ نین  رسنمی و رایند        11ه گرفت که اصطالح فاصله، حقی تران نقیج می

 استا نبردو

 «فاصله»اولین تعریف . 2ـ3

معنانی  قا( کنه معاصنر طبنر  اسنت، در کقناب       344 امب  سنر  زجّناج )   ابراسحاق ابراهیم

ن ، آ ، نندی  بار کلمة فاصله و فراصل را در کنار ریرس آیات به کنار بنردو  الارآن و اعرابه

سمِّی سق، ویُی لدظ مُقجلفظم عَلیکرن النّ آیةرأس  فاصلةعنی مَ وَ»است؛ از جمله:  را معنی کردو

(؛ 424: 4قا، ج  4142 ،زجناج « )الدراصل، وأواخر األبینات: الانرافی   رؤوس اآل ّ غةاللّأهل  

همنان، ج  و را ؛  326)همان، « الدراصل رن أواخر اآل ّغة یسمّف هل اللّ آیةٍکا کان رأس فإ »

(ا معنا کردن فاصله، بدون معنا نمردن اصطالحات م ابه، ن ان از 242: 1و همان، ج  274: 3

 رواج نداشق  آن و جدید بردن در حرزة ادبیات قرآنی و تدسیر  استا

تران ادعا کنرد کنه بنر اسناس مقنرنی کنه در اخقینار اسنت، اولنی  بنار واژة            بنابرای ، می

به کار بردو شد، اما همچنان ای  اصطالح در قرن سنرم   الکقاب به وسیلة سیبریه در« فراصل»

هجر  در میان علما راید نبرد، تا اینکه در اوایل قرن نهارم، برخی از دان مندان، از جملنه  

کم ای  اصطالح در بی  دان مندان قرّت و  زجّاج شرو  به اسقدادو و تعریف آن نمردندا کم

گرنه نی  نقیجه گرفت که ای  اصطالح در اواخر قرن سرم تران ای   گیردا البقه می قدرت می

و اوایل قرن نهارم، در مناطای از جهان اسالم راید برد و در مناطای دیگر، مانند سنرزمینی  

کردو، مرسرم نبردا بنه هنر رو ، بنا ترجنه بنه این  مطالنب، در جملنة          که طبر  زندگی می

 داتران تردید کر منسرب به جاحظ، به صررت اساسی می

شناسننان رؤوس آیننات را فراصننل  زبننان»اسننت:  نکقنة دیگننر اینکننه زجنناج دو بننار نرشنقه  

قا( به  324 امدُرَید ) اب  جمهرةٌاللغةو  العی ها  لغت، مانند  ، اما با بررسی کقاب«خرانند می

اسنت و شناید    رسیم که ای  اصطالح تا زمان زجاج در کقنب لغنت وارد ن ندو    ای  نقیجه می

 استا منظرر زجاج، کاربرد شداهی آن بی  اهل لغت بردو
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را بنا  « فراصنل »و « رؤوس آینات »قا( دو اصنطالح   374 امبن  خالرینه )   ب  احمد حسی 

(، 44)ال نمس/   ااهَل بَتْ ثَمُلو ُ بِطَْْوَ کَل َّ در تدسنیر آینة    مثالًاست؛  یکدیگر به کار بردو

« الرُّجعَنی »است؛ ماننند اسنقدادو از    را برا  ترافق رؤوس آیات بیان کردو« طفغْرَاهَا»اسقدادو از 

( کننه بننرا  مرافاننت فراصننل اسننت )را ؛ 2)العلننق/  یالرُّجْعَلل ربِّلل  یِنَّ ِِلَللذدر آیننة 

 (ا443: 4394 هیخالر اب 

انند، شناید    خالریه و دیگران در کقب خرد از هر دو اصطالح اسنقدادو کنردو   از اینکه اب 

کنم این     است، امنا کنم   را گرفت که هنرز اصطالح فراصل خیلی راید ن دو جهینقبقران ای  

اصطالح برا  خرد جایی باز کردو، بنر قلنم نریسنندگان مخقلدنی ماننند مدسنران، نحرینان،        

 استا مقکلمان و لغریان جار  شدو

 «فاصله»تعریف . 3ـ3

ها  اصطالحی فاصله در مقنرن هسنقیم کنه بنه      ها  قرن نهارم به بعد، شاهد تعریف در نیمه

 شردا ها اشارو می برخی از آن

 در کتاب لغت «فاصله»تعریف . 0ـ4ـ3

 وَ»اسنت:   ، فاصنله را تعرینف کنردو   تهنذیب اللغنه  قا( در  374ن222برا  اولی  بار، ازهر  )

 2444  ،ازهنر « )ةاصِللٌَفَاح ندَت ها  راف ی ال ِّعر، وَقف ةِنزلَمَبِاص ل، رَقاب  اللّه ففی ک ف  ات اخ ر  اآلیَأوَ

قا(  142(ا همی  تعریف از سر  برخی از لغریرن، ماننند راتنب اصندهانی )   439: 42ما، ج 

قا،  4141منظنرر،   قا()را ؛ ابن   744 اممنظرر ) ( و اب 361تا:  )را ؛ راتب اصدهانی، بی

قا( )را ؛  242خلننندون )ما  ( و برخننی دیگنننر از دان ننمندان، همچنننرن ابنن    121: 44ج 

شردا البقه ای  تعریف بسیار عنام، و مندلرل آن نین      ( پذیرفقه می724: 4تا، ج  خلدون، بی اب 

(ا تداوتی در حروف، کلمه و یا جملة پایانی آیه 64قا:  4134 ،ابرحسانوسید است )را ؛ 

 شردا می نیست؛ زیرا شامل هر سه نر 
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 اولین تعریف فنی و اصطالحی فاصله. 2ـ4ـ3

قا(، اولنی  کسنی اسنت کنه بنه صنررت رسنمی و         329ا می )رمّنان  یسیب  ع یابرالحس  عل

بند  کردو، حد و منرز آن   است و آن را تعریف و تاسیم مدصّل به اصطالح فراصل پرداخقه

هنا    ترانایی را یافقه که بر ساقهاستا ای  اصطالح با قلم رمّانی، ای   را با سجد روش  ساخقه

هنا بگسنقراند و    ها  خرد را بپروراند و شاخ و بنرگش را بنر کقناب    خرد اسقرار گردد، ری ه

تندرید فصنلی تنرمنند در عرصنة مباحثنات علنرم        برا  خرد حد و مرز  برقرار سنازد و بنه  

 قرآنی، بالتی و اعجاز  گرددا

گاننه بالتنت    پنجمنی  قسنم از اقسنام دو    ، فراصنل را النکت فی اعجناز الانرآن  رمّانی در 

شنکل در   حنروف هنم  »بنه  دهندا ابقندا آن را    است و دو صدحه به آن اخقصاص می برشمردو

بنند  آن بنر اسناس     تعریف کردو، آنگناو بنه تاسنیم   « شرد مااطد که باعث فهم بهقر معنا می

دام اسننت و بننرا  هننر کنن حننروف پایننانی، یعنننی دو قسننم مقجننانس و مقاننارب اقنندام نمننردو

گرننه رمّنانی اولنی      (ا بندی   66نن 67: 4327هایی از آیات آوردو است )را ؛ رمنانی،   نمرنه

در همنة   بناً یتارکسی است کنه مباحنث ننر و جدیند  در زمیننة فراصنل پدیند آوردو کنه         

 ها  بعد از خرد اثرگذار استا نرشقه

او با بینان  از جمله مباحثی که رمّانی به تنا  آن کمک کرد، بحث فاصله و سجد استا 

اسنت و وجنرد هنر گرننه      تداوت فاصله با سجد، فراصل را بالتنت و سنجد را عینب دانسنقه    

کنه از قبنل طرفنداران و     قنرآن منکر شدا از همی  رو، مرضر  سنجد در   قرآنسجعی را در 

تنر شند )را ؛    تنرازو بنه سنرد مخالدنان سننگی       مخالدانی داشت، اینک با قلم رمّنانی کدنة   

(ا البقنه این  بحنث بعند از     461نن 461: 14ما، ج 4666 ،نصارو  432ن437قا: 4149  ،حسناو

ها  کالمی  اعجاز باقی نماند و به دیگر علرم، از جمله علنرم ادبنی    رمّانی در محدودة بحث

 (ا297ن292قا: 4146  ،عسکرو بالتی هم سرایت کرد )را ؛ 

، ماننند رمّنانی   الارآناعجاز قا( در  143 امقاضی ابربکر محمدب  طیب باقالنی اشعر  )

، وجرد هنر گرننه    تر از او به بحث فراصل و تداوت آن با سجد پرداخقه معق لی و البقه مدصل

است و در ای  زمینه، ادعنا  اجمنا  بنی  اصنحاب خنرد نین         انکار کردو قرآنسجعی را در 
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ت: اسن  گرننه تعرینف کنردو     بنه بعند(ا و  فاصنله را این      17ما: 4667است )بناقالنی،   نمردو

 «اشنرد  شکل در مااطد کالم است که فهم معانی به وسیلة آن واقند منی   فراصل، حروف هم»

اسنت و البقنه نین   را بنا      دانسنقه باقالنی قافیه، سجد و فاصلة قرآنی را باعث آرامش کنالم  

 (ا94دهد )را ؛ همان:  فراصل قرآنی شراکت نمی

 نقد و تحلیل تعریف رمّانی و باقالنی. 5ـ3

 است: ف رمّانی گدقه شدودر شرح تعری
سخ  آنگاو که فراصل داشقه باشد، مااطعش م خص استا اگر مقکلم در مااطعش »

ترقف نکند و کالم اولش را از دوم جدا نسازد، مااطعش معلرم نخراهد شدا سرعت فهنم  

یافقنه مقضنم  سنرعت فهنم اسنتا از طرفنی،        در ترقف بر مااطد است؛ زیرا کالم تدصنیل 

دارا  نظم ترجه بی قر  دارد؛ زیرا سخنی که از نظر معنا م کلی ندارد، مخاطب به سخ  

شنرند و اگنر جنان از نین        رتبت منی  ها به آن بی ولی از نظر نظم دارا  تنافر باشد، جان

کندا به دلیل ندرت قلب از تلای آن، فهمش دننار م نکل    تندر پیدا کرد، آن را قبرل نمی

 (ا444قا: 4147)جرجانی، « ستشرد، اگرنه اشکالی در معنا نی می

)که مصنح  احقمنال    النکت فی اعجاز الارآنننان که روش  است، گریا شارح کقاب 

استا و  گمان کردو  دادو عبدالااهر جرجانی باشد(، دربارة ای  جملة رمّانی در تردید بردو

منظننرر آن اسننت کننه فراصننل باعننث جداسنناز  جمننالت از یکنندیگر شنندو، هننر جملننه بننا  

رسناند کنه ای نان     شردا اما ادامة سنخ  رمنانی منی    از جمله بعد  بهقر فهمیدو می جداساز 

ننی  منظرر  نداشقه باشد؛ زیرا اگر ای  گرنه باشد، فرقنی بنی  سنجد و فاصنله نیسنت کنه       

 ی،انرمّن یکی را عیب دانسقه، با آن مخالدنت شنرد و دیگنر  بالتنت شنمردو شنرد )را ؛       

 است، فراصل بر معانی داللقی ندارندا   شرح آمدو(ا با ترجه به آنچه در ای62: 4327

اما منظرر رمّانی از جملة پایانی تعریف نیست  عبدالکریم خطیب که تعرینف بناقالنی   

 دهد: است، جملة پایانی را ننی  ترضی  می را بررسی و ناد کردو
آیند   منی   یای  است که ای  حروف در پی معنان  "یادُ ب هَا ذ فهامُ المَعَانی"مراد از جملة »

که آیه مقضم  آن است و ای  از پی آمدن، وجه جدید  را برا  آن معانی ظاهر سناخقه،  

کنندا همچنی ، از وظایف فاصله، خالصه کنردن معننی آینه     ها وضرح بی قر  پیدا می آن
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ا   ا  که با آن، معنی مراد آشکار گرددا یا به سخنی دیگنر، فاصنله، اشنارو    است؛ خالصه

 (ا247ن249: 2، ج 4361 بیخط« )رک  ثال آیه استبخش به م روشنی

مراد رمّانی و باقالنی از این   »است:  محمد حسناو  از رمّانی و باقالنی دفا  کردو، نرشقه

اند، عینب اسنت    است؛ نراکه سجد همان گرنه که گدقه قرآنعبارت، اشارو به ندی سجد از 

« ی در سجد، معانی تابد اسجا  هسقندو فاصله، بالتت، و اینکه فراصل تابد معانی هسقند، ول

(ا در ناد ای  سخ  باید گدت که بر ای  اساس، فراصل دخنالقی در  22قا: 4149  ،حسناو)

رسد آنچنه در   فهم بهقر معانی ندارند و بعید است منظرر آن دو ننی  نی   باشدا به نظر می

معنی جداسناز  دو آینه   شرح تعریف رمّانی آمدو، بهقر پذیرفقنی است؛ یعنی خرد  فاصله به 

شرد و نه حروف پایانی آنا اما همان گرنه که گدقنه   از یکدیگر است و باعث فهم معانی می

ت رج نبُ  »و یا « یَادُ ب هَا ذ فهَامُ المَعَانی»ها همخرانی نداردا البقه اگر جملة  شد، با بایة سخنان آن

رداشنت کنردو، نکقنة مدیند  در آن     به همان معنی باشند کنه خطینب ب   « حُس   ذ فهَامُ المَعَان ی

اند و آن اینکه فاصله بنه منا در فهنم     است که هم رمّانی و هم باقالنی به آن اشارو کردو نهدقه

 خربی آشکار استا کند و ای  در فراصل طرالنی به بهقر معانی کمک می

تران پرسنید: منظنرر از ماناطد کنالم نیسنت  آینا        ازطرفی، در بررسی ای  تعریف، می

فراصنل،  : »دین گر یمن ن جمله منظرر است، یا پایان آیه  شناید از اینکنه رمّنانی در ادامنه     پایا

گرفنت کنه پاینان آینات       (، بقنران نقیجنه  67: 4327)رمّنانی،  « بالتت هسقند و اسجا ، عیب

هنا فاصنله گدقنه     شنکل نباشنند، آینا بنه آن     منظرر استا اگر حروف پایان  دو یا نند آیه هم

شرند و حروف پاینانی برخنی آینات     آیات با حروف مقاارب خقم میشرد  بسیار  از  نمی

نی  نسبت به آیات قبل و بعد، نه مق اکل است، نه مقااربا در ای  صررت، پایان ای  آینات  

 را نه بنامیم 

 تعریف ابوعمرو دانی. 6ـ3

فاصله، کنالم   »استا به گدقة او،  دانسقه «فاصله را کلمة آخر جمله»قا(،  111ابرعمرو دانی )

ترانند پاینان آینه باشند، ینا ننها        تام  مندصل از بعد خردش است، حال ای  کالم مندصنل منی  

ا ، فاصنله هسنت امنا هنر      شرد و هم تیر آنا هر پایان  آینه  فراصل هم شامل پایان آیات می
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(ا نریسندة 416: 4قا، ج  4141و زرک ی،  429قا: 4141)دانی، « ا ، پایان  آیه نیست فاصله

منظنرر منا از فاصنله، کنالم     »نریسند:   معاصر، منّا  قطّا  نی  به همی  تعریف باور دارد و منی 

تراند پایان آیه باشد و یا نباشدا فاصله، پایان ماطند خطنابی    مندصل از بعدش است و ای  می

)قطّنا ،  « شنرد  یاست کنه بنا آن، کنالم جندا من      شردا بدی  سبب، فاصله نامیدو شدو واقد می

 (ا413قا:  4143

 نقد و ارزیابی 

ای ، »است:  قا( بردو که گدقه 732گریا اولی  کسی که به ای  تعریف ایراد گرفقه، جعبر  )

خالف  اصطالح است و دلیلی برا  آن نداریما منظنرر داننی از فراصنل، لغنر  اسنت و ننه       

 (ا299: 2تا، ج  و سیرطی، بی 416: 4قا، ج 4141)زرک ی، « صناعی

 است: ا( دربارة ای  تعریف نرشقهم 2442آقا  مطعنی )

کنند این     بر اساس ای  تعریف، فاصله کلمة آخر جمله است، حال فنرق نمنی  »

جمله در اول آیه، وسگ یا آخر آن باشدا به هر حال، ای  تعریف، ماند نیست؛ زیرا 

« تعریف، عیب استکند و ای  در  فاصلة لغر  با فاصلة اصطالحی تداخل پیدا می

 (ا242قا: 4143)مطعنی، 

ترانند کلمنة    همچنی ، گدقه شدو از آنجا که یک آیه بر نند جملنه م نقمل اسنت، نمنی    

آخر جمله فاصلة آیه باشد، بلکه فاصله، آخری  کلمة آیه است، تا با تمام شدن آیه، شنرو   

 (ا413تا:  آیة جدید شناخقه شرد )را ؛ صغیر، بی

 سیوطی تعریف زرکشی و. 7ـ3

کنه   البرهنان فنی علنرم الانرآن    قا(، در کقناب   761 امبدرالدّی  محمدب  عبداع زرک نی ) 

الدراصنل و   معرفلٌة»کاملی از علرم قرآنی است، در فصل سرم کقناب بنا ننام     نسبقاًمجمرعة 

اسنت   ، به مرضر  فراصنل پرداخقنه، مباحنث مربنرط بنه آن را تجمیند نمنردو       «رؤوس اآل 

به بعد(ا پس از زرک ی، یکی از پرکنارتری  عالمنان    416: 4، ج قا4141)را ؛ زرک ی، 

قا(، در سنه کقناب خنرد، یعننی      644 امالندّی  عبندالرّحم  سنیرطی )    اسالمی، یعنی جنالل 
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، اإلتانان فنی علنرم الانرآن    و  معقنر  األقنرآن فنی ذعجناز الانرآن     ، القحبیر فی علم القدسیر

، در ننر   القحبینر اسنتا در کقناب    مرضر  فراصل را مطرح کردو، دربنارة آن سنخ  گدقنه   

اسننت )را ؛ سننیرطی،  ه ننقادودوم، مرضننر  فراصننل و تایننات را بسننیار خالصننه آوردو  

( و 13نن 23: 4قا، ج 4142)را ؛ همان،  معقر  األقرآنها   (، اما در کقاب343قا: 4142

استا ای  دو دان مند علرم  تر بحث کردو ( جامد264ن299: 2تا، ج  )را ؛ همان، بی اإلتاان

فاصله، کلمة آخر آیه است؛ ماننند قافینه در شنعر و    »اند:  قرآنی فاصله را ننی  تعریف کردو

(ا این  تعرینف بعندها    299: 2تنا، ج   یبن  و سنیرطی،  416: 4تا، ج  بی ی،زرک « )سجد در نثر

؛ 29قا: 4149  ،حسنناو آمند )را ؛   هنا  بسنیار    طرفداران زیاد  پیدا کرد و در کقناب 

قا: 4134 ،ابرحسان؛ 413تا:  ؛ صغیر، بی242قا:  4143 ی،مطعن؛ 226: 3قا، ج  4127 ی،مک

و  271: 2قا، ج  4141  ،ارینناب؛ 224ما:  4664 ،عبنناس؛ 463ننن464ما:  4666 ،نصننار؛ 64

 (ا396: 4321 ،رضارشید

 نقد و ارزیابی 

شنرد و بنه    ماطعه و یا فاگ یک کلمنه دارنند، شنامل نمنی    ای  تعریف، آیاتی را که حروف 

( و سنیرطی  472ن474: 4تا، ج  همی  دلیل، جامد و ماند نیستا زرک ی )را ؛ زرک ی، بی

انند، دربنارو    ( و دیگرانی که ای  تعریف را نال کنردو 223ن222: 2تا، ج  )را ؛ سیرطی، بی

، لَعَلَّکمْ تَتَفَکلرُونَ  ،وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیم ،ٌیمٌفَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِجمالت پایانی آیات، مانند 

َأَفَالَ تَعْقِلُون ،َوَمَا اللّهُ بَِْافٍِِ عَمَّا تَعْمَلُون   وااا در آیات طرالنی و حروف پایانی آینات

 اند که خارج از ای  تعریف استا نی  سخ  گدقه

 فواصل نزد معاصران. 8ـ3

اسنت کنه    ها  بسیار خنربی صنررت گرفقنه    ویژو در جهان عرب، تالش در دوران معاصر، به

 بند  کرد: ها را در سه گروو زیر دسقه تران آن می
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اسنس الناند األدبنی    و  الانرآن  بالغةم  گروهی مانند دکقر احمد احمد بدو  در  الف.

همت  ،القغنی بالارآنو  الجمد الصرتی االول الارآن و مخططاته، لبیب سعید در «عند العرب

 اندا ها  مقادمان کردو ها و نرشقه آور  و نظم بخ یدن به تالش خرد را صرف جمد

آور  و نظم بخ یدن به مطالب گذشقگان، بنه مناق نه و    گروو دیگر، عالوو بر جمد ب.

ا( در م 4637انندا مصنطدی صنادق رافعنی )     هاپرداخقنه  ترجی  مطالب و اضافه کنردن بنه آن  

، عای نه عبندالرحم  بننت    فن  االسنجا    ـ صرر البندید    در ، علی جندتاریخ آداب العربی

اعجاز البیانی للارآن و مسایل نافد بن   و  القدسیر البیانی للارآن الکریما( در م 4662ال اطی )
 ،اإلعجناز فنی دراسنات السنابای     و  ذعجناز الانرآن  ا( در م 4621، عبدالکریم خطیب )ازرق

 ،ةیٌلالبالغو سنماته   یالارآنن  رین خصایص القعبدر کقاب  ا(م 2442ی )محمد مطعن میعبدالعظ
  م ن عبند در   مانیسنل  دیحمد سن و م میعجاز الارآن الکراإلدر ا( م 2444)فضل حس  عباس 

 هسقندا  از ای  جمله میالارآن الکر یف یعجاز الصرتصرر اإل

 یالدنن  ریالقصنر و  فی ظالل الارآنا( در م 4699گروو سرم، کسانی مانند سید قطب ) ج.

هنا  جدیند  در زمیننة مسنایل فاصنله از نظنر تصریرسناز ،         هسقند کنه دروازو  الارآن یف

 اندا مرسیای، آهنگ وااا باز کردو

هنا  مربنرط    هایی مسقال و یا در ضم  کقناب  ها  ای  سه گروو به صررت کقاب تالش

 (ا27قا:  4149  ،حسناواست )را ؛  و علرم قرآنی ناپ شدو قرآنبه اعجاز 

از  القمهید فی علرم الانرآن که ترجمة جلد پنجم  تناسب آیاتی نی  کقاب در زبان فارس

و  هماهنگی و تناسب در سناخقار قنرآن کنریم   ( است و نی  دو کقاب 4321اع معرفت ) آیت

از حس  خرقنانی بنه صنررت مدصنل بنه مرضنر  فاصنله نین           زیباشناسی قرآن از نگاو بدید

 اندا عرضه کردوا   اند و مطالب شایسقة اسقدادو پرداخقه

 ها نگاری تک. 9ـ3

فنی   الفاصللٌةاسنت؛ ماننند:    شندو  فیت لهایی نی  دربارة فراصل در دوران معاصر  نگار  تک

از حسنی  نصنار،    الدراصنل از عبندالدقاح الشنی ،    الفاصلةٌالقرآنیةاز محمد حسناو ،  الارآن



 1401بهار و تابستان  | 44شمارة  | دوازدهم سال |ریسراجمُن یعلم ةفصلنامدو | 999

دراسةٌبالغیةٌ، القرآنیةفراصل اآلیات الدّی  عبدالغنی مرسی،  از کمال القرآنیةفراصل اآلیات 

دراسةٌفیٌبیانٌ، القرآنیةلدراصل اآلیات  المعنویةالدالالت از سیدعلی محمد خضر، و  داللیة

 از جمال محمد ابرحسانا القرآنٌالکریمٌوٌإعجازه

 تعریف فاصله در دوران معاصر. 01ـ3

ها  گذشقه  ، ناد تعریف گرفقهها  جدید مررد ترجه قرار  یکی از مرضرعاتی که در کقاب

هنا را در اینجنا بررسنی و     تنری  آن  ها  جدید از فاصله است که برخی از مهم و بیان تعریف

 کنیما ارزیابی می

 تعریف حسناوی. 0ـ01ـ3

را کلمة آخر آیه، ماننند قافینة شنعر و    « فاصله»محمد حسناو  ابقدا مانند زرک ی و سیرطی 

ترافق پایان آینات  »دهد:  ترضی  می« تدصیل»را با عنران  کند، سپس آن سجد نثر تعریف می

هنا بنا آن آرام    کنند و جنان   در حروف رَو  یا در وزن است؛ آن گرنه که معننی اققضنا منی   

 (ا432و  26قا:  4149)حسانر ، « شرند می

 نقد و ارزیابی 

تعریف حسناو ، گرنه تا حد زیاد  بینانگر فاصنله در معننا  لدظنی آن اسنت، امنا دقینق        

 فنی الانرآن   الفاصللٌةهنایی کنه در کقناب     نیستا بر اسناس این  تعرینف، بسنیار  از نمرننه     

شنردا همچننی ،    ها  پایانی برخی از آیات، از ای  تعریف خارج منی  است، مانند جمله آمدو

ا  در وزن، ینا حنرف رَو  بنا دیگنر      ر حروف پایانی آینه شرد که اگ ای  پرسش مطرح می

آیات )قبل و بعد( ترافق و هماهنگی نداشت، آیا نباید بنرا  آن آینه قاینل بنه فاصنله بنرد        

اسنت و از حینث حنرف رَو  و     ها آمندو  حسناو  خرد از فراصل مندرد که در بعضی سررو

ها  اعراف، ص، م مّل و نصنر،   ررووزن، با دیگر آیات ترافق ندارند؛ مانند آیات ابقدایی س

(ا 412اسنت )را ؛ همنان:    ها  نجم، اندطار، ضحی و مَسَد سخ  گدقه و آیات پایانی سررو

آیا حروف پایانی ای  آیات ج ء فراصنل نیسنقند  همچننی ، آیناتی کنه از حنروف ماطعنه        
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تنران   هنا، منی   پرسنش اند و کلمه ندارند، آیا فاصله هم ندارند  با ترجنه بنه این      ت کیل شدو

 نقیجه گرفت که ای  تعریف نی  جامد نیستا

 عاشور تعریف ابن. 2ـ01ـ3

 است: ا( فراصل را ای  گرنه تعریف کردوق 4363 امعاشرر ) اب 

ها نی  مثنل   کلماتی هسقند که حروف پایانی مقماثل یا مقاارب دارند و نحرة تلدظ آن»

ترانند مثنل و ن دینک     شرند که منی  کرار میا  در سررو ت یا ن دیک به هم است و به گرنه

شان، ماصرد از نظم در بسیار  از آیات مقماثل قرآنی به حساب آیدا ای  نظم  به هم بردن

 (ا14: 4ما، ج  4621عاشرر،  )اب « شرد گاهی بی قر و گاهی کمقر می

 نقد و ارزیابی 

و جنامعی نیسنت،    ای  تعریف نی  به دالیلی که در تعرینف قبلنی گدقنه شند، تعرینف دقینق      

ا  از نظر حروف رَو ، یا وزن، یا شکل تلدظ با دیگر آیات سررو )ینا   ویژو اگر پایان آیه به

شنردا   با نظم سررو( همگرن ینا ن دینک نبنرد )فراصنل مندنرد(، فاصنله بنر آن اطنالق نمنی         

تدسنیر   زیبایی جمالت پایانی آیات را به عنران فاصله به القحریر والقنریرعاشرر در تدسیر  اب 

اسنتا طبنق این  تعرینف، آن      هنا را بنا منق  آینات آشنکار سناخقه       اسنت و ارتبناط آن   کردو

شرند، یا خیر ! جمالت، فاصله محسرب می

 فاصله، کلمه و جملة آخر آیه. 00ـ3

رسیم که عالمان در بیان حد و حندود فاصنله و    ها  گذشقه به ای  نقیجه می با مطالعة تعریف

هنا    اند که دلیل آن نین  بنه تننر  اشنکال و تعندد صنررت       بردو تعریف آن با سخقی مراجه

گردد که گاهی در شکل کلمه است و گناهی قسنمقی از کلمنه و زمنانی      فاصلة قرآنی برمی

یک جملة کاملا از همی  رو، برخی در تعریف خرد از هر سه ق سم  حروف، کلمنه و جملنه   

د کنه فراصنل، کلمنات و جمنالت     انن  اندا برخی از محااان جدید بر این  عایندو   سخ  گدقه

پایانی آیات هسقندا دلیل ای  سخ  نی  آن است که در پایان برخی آیات به جمله یا عبارتی 

پژوهنان معاصنر بنه دلینل      خرریم کنه نانش فاصنله را بنرا  آینات خنرد دارنندا قنرآن         برمی
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تعریدنی   کنند و در پی ها اجقناب می ها  علما  گذشقه، از قبرل آن بُعد  بردن تعریف تک

هسقند که جامعیت بی قر  داشقه باشدا بنه همنی  سنبب، در بررسنی فراصنل و تعرینف آن       

رساندا به اعقاناد   کنند که به نرعی تدصیل و تدکیک را می ها  جدید  را مطرح می دیدگاو

ای  گروو، فراصنل را بایند از جهنات گرنناگرن ماننند داللنت، نطنق )صنرت و مرسنیای(،          

هنا منررد ترجنه قنرار داد و آن را تعرینف کنردا نعنیم ینافی          و سرروکرتاهی و بلند  آیات 

 :سدینر یم
هایی جدید  ا  به همراو ندارد و به تحایق ها  گذشقگان روش  نیست و فایدو تعریف»

نیاز است؛ تحایای که به رابطة فاصله با ایانا  و مرسنیای بی نقر از آنچنه کنه بنه ت نابه ینا         

 (ا419قا:  4141)یافی، « پردازد، ت کید کند سجد می اخقالف بی  فاصله و قافیه شعر و

کلمنة  »ها، فاصله را به  ها آمد، با اینکه صاحبان ای  تعریف گرنه که در ناد تعریف  همان

اند، اما به هنگنام اسق نهاد بنرا  فاصنله، جملنة       تعریف کردو« کلمة آخر آیه»یا « آخر جمله

اندا به همی  دلیل، در بینان حند و حندود     قهکامل را لحاظ کردو، به معنی کل جمله نظر داش

یا « تذییل»ا  که  معنا  فاصله باید از جایگاو آن در جملة پایانی کمک گرفت؛ همان جمله

(ا محانق دیگنر  فاصنلة قرآننی را     11قا: 4146 ، یدین آدر حکم تذییل آیه اسنت )را ؛  

ة آینه در آن وجنرد   است و خالصن  داند که آیه به آن خقم شدو ا  می حروف، کلمه یا جمله

از تعریدات گذشنقه روشن  شند کنه     »است:  (ا دیگر  نرشقه14ما:  2446 ،دیسدارد )را ؛ 

فاصلة قرآنی همان کلمة پایان آیه استا اما در نگناو منا، فاصنلة بی نقر از آن اسنت، فاصنلة       

پژوو اردننی نین  بنه     (ا سید خضر، قرآن61قا:  4122)ح اش، « کلمه یا جملة آخر آیه است

اسنت   تدناوت قاینل شندو    «جملة فاصله»و « کلمة فاصله»یل تدکیک صرت و داللت، میان دل

 .(1ن2قا:  4134)را ؛ سید خضر، 

 اِشکال تعریف جامع. 02ـ3

ا  که همة اشنکال را   ، تعریف فاصله به گرنهقرآنها  فاصله در  به دلیل تنر  و تعدد شکل

پرشش دهد، سخت استا از همی  رو، باید از روش تدکیک و تدصیل اسقدادو شنرد؛ یعننی   

حداقل از دو زاویة صرت و داللت به فراصل ترجه کردا جامد نبنردن تعناریف گذشنقه بنه     



 999|آخوندیاصغر  علیقرآنی؛«فاصلة»سیرتطورتاریخی

ها  مررد    از نمرنهاست، در حالی که بسیار دلیل نگاو به فاصله از زاویة لدظ و صرت بردو

شردا عامنل دیگنر  کنه گذشنقگان در      ها نمی اسق هاد، جمالتی است که تعریف شامل آن

انند، آن بنرد کنه فراصنل را ج ینی از علنم        تعریف خرد سراغ حروف و کلمنة فاصنله رفقنه   

 پنداشقند و در آنجا فاگ سخ  از نطق است، نه داللت و معناا شمارش و یا قرایت آیات می

 عریف مختارت. 03ـ3

رسنیم کنه فاصنلة قرآننی را بایند از دو جهنت لدنظ و         در سیر تطرر تاریخی به ای  نقیجه می

شنرد؛ زینرا حقنی حنروف      را شنامل منی   قرآنداللت تعریف کردا فاصلة لدظی، همة آیات 

ا  نی  حرف پایانی دارند که در بی قر منرارد بنا حنروف پاینانی      کلمه ماطعه و یا آیات یک

ررو، تماثل و تاارب، و از نظر وزن نین  همناهنگی و ترافنق دارنندا همچننی ،      دیگر آیات  س

فراصل مندرد  سررو نی  در داشق  حرف پایانی و وزن، تداوتی با بایة آیات ندارندا بننابرای ،  

 ا  از شمرل تعریف فاصله از جنبة صرت و نطق خارج نخراهد شدا هیچ آیه

ا  و نین    کلمه برد، حروف ماطعه و آیات یک اما فاصلة داللی شامل همة آیات نخراهد

فاصلة آیاتی که یک جمله دارند، معنا  داللی مسقالی ندارند که بقران آن را در ارتبناط بنا   

مق  آیه بررسی کردا در ای  آیات، حرف یا کلمة آخر، ج یی از تنها جملة آیه خراهد برد 

ال نیستا بنه همنی  سنبب، بنرا  این       و نه فاگ از نظر معنا، بلکه حقی از نظر نحر  نی  مسق

 تران از نظر داللت معنایی سخ  گدتا فراصل نمی

بر ای  اساس، باید آیات را از حیث کرتاهی و بلند  نی  تدکیک کردا در آیات کرتاو، 

شرد، جمله یا  کلمة آخر آیه اسقاالل ندارد، اما در آیات طرالنی که شامل نندی  جمله می

از اسنقاالل برخنرردار اسنت و نسنبت بنه منق  و محقنرا  آینه نین            عبارت پایانی آیه، خرد

گینر  وااا داردا روا نیسنت    وظایدی، از جمله تعلیل، ت کید، ترضی ، ترتینب، انکنار، نقیجنه   

ها با حروف و کلمات  ای  جمالت را فاگ به خاطر اینکه یکی دو حرف، یا کلمة پایانی آن

ت، مررد ترجه قرار نندهیما نبایند بنه جمنالت     وزن اس دیگر آیات، همگرن یا مقاارب و هم

عمران، نساء، مایدو وااا همان نگاهی را داشت  ، همچرن بارو، آلقرآنها  بلند  پایانی سررو



 1401بهار و تابستان  | 44شمارة  | دوازدهم سال |ریسراجمُن یعلم ةفصلنامدو | 999

دارینما بنه همنی  سنبب، بنر اسناس        قنرآن هنا  کرتناو    که به حروف و کلمات پایانی سررو

نند، فراصنلی کنه از نظنر     کرتاهی و بلند  آیات، دو نر  فاصله خراهیم داشتا در آیات بل

 ی،مطعنن معنا مسقال هسقند و در آیات کرتاو، فراصلی کنه اسنقاالل معننایی ندارنند )را ؛     

 (ا74ن74قا:  4134 ،ابرحسانو  231: 4قا، ج  4143

تنر  از فاصنله    تنران تعرینف دقینق    حال با ترجه به آنچه گدقه شد، بر ای  باوریم که می

 ارایه داد:
صرتی و داللی استا از جنبة صرت: فراصل، حروف و کلمنة  فاصله دارا  دو جنبة »

بخ نند و از جنبنة    پایانی آیات هسقند که به آیات یک سنررو نظنم و آهنگنی خناص منی     

داللت، فراصل، عبارات و جمالت پایانی و مسقال برخی آیاتند که دارا  اهداف خاصی 

 24 :4361  ،آخرندرا ؛ )« بردو، با مداد و محقرا  آیة خرد ارتباط معنایی وثیای دارند

 ا(69ن24 :4361 همان، ؛را  نی  و

از فاصنلة صنرتی برخنرردار بنردو کنه در بی نقر مراقند،         قنرآن بدی  ترتیب، همة آیات 

وزن هسقند و در اندکی مرارد نین  بنا آینات قبنل و بعند خنرد از نظنر         مقماثل، مقاارب و هم

حرف رَو  و وزن هماهنگ نیسقندا عالوو بر آن، برخی آینات )بی نقر مقرسنگ و طنرالنی(     

اند و بنا مضنمرن و    پایان آن آمدوا  دیگر نی  دارند که به صررت عبارت یا جمله در  فاصله

محقرا  قبل از خرد مناسبت و پیرند دارندا ای  نکقه اهمیت دارد که فراصل از هر دو جنبنه  

 بی قر آشکار گرددا قرآنمررد بررسی و دقت قرار گیرد، تا اعجاز و بالتت 

 گیری نتیجه

 تران نقیجة زیر را اسقخراج کرد: از آنچه در ای  مااله گدقه شد، می

اسنت   به کار رفقنه  الکقاببرا  فرجام آیات، از سر  سیبریه در « فاصله»ن اولی  بار واژة 

یابیم، ولی به صررت رسمی، اولی  بار زجّاج ننندی    و قبل از آن اثر  از ای  اصطالح نمی

 استا را در کنار رؤوس آیات به کار بردو« فراصل»بار در کقاب خرد واژة 

معنا  تهذیب اللغهن آیات، اولی  بار به وسیلة ازهر  در کقاب ن اصطالح فاصله برا  پایا

استا اما تعرینف فننی و رسنمی     است و همی  تعریف از سر  لغریرن دیگر تکرار شدو شدو
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آن بننه وسننیلة رّمننانی صننررت گرفننت و بننه نننرعی اصننطالح فاصننله را و  پرداخقننه و        

 استا ه یافقهاست و البقه ای  کار به وسیلة باقالنی نی  ادام پروراندو

اند و برخنی   ن در دوران معاصر، بعضی از نریسندگان مطالب عالمان گذشقه را بیان کردو

اسنت، خنرد نین  بنه تننا  این  بحنث همنت          نی  عالوو بنر نانل آنچنه از گذشنقگان رسنیدو     

هایی که بنه اعجناز و علنرم     تران در ضم  کقاب اندا سعی و کرشش معاصران را می گماشقه

 نگار  م اهدو کردا اند، یا به صررت تک پرداخقه قرآن

ها  گذشقگان معقاد هسقند و به تدکیک فراصل از  اثر بردن تعریف ن معاصران به کم

ها  جدید  را شاهد  نظر لدظی و داللی باور دارندا از همی  رو، در میان معاصران، تعریف

 هسقیما
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 منابع

مطالعنات تاریبنی   «ا بررسی تطبیانی تعناریف فاصنلة قرآننی    (ا »4361اصغرا ) آخرند ، علی
 ا69ن24ا صص 11ا ش مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(

تهنران:   هنا بنا آیناتا    فراصل و نگنرنگی ارتبناط معننایی آن   (ا 4361ننننننننننننننننننننننن ا )

 دان گاو تهرانا

 مطبعلٌةقناهرو:   م   الارآن الکریما سورةاعراب ثالثی  (ا  4394ب  احمدا ) خالریه، حسی  اب 

 االمصریةدار الکقب 

 ناا جا: بی بی مادمة تاریخاتا(ا  خلدون، عبدالرحم  ب  محمدا )بی اب 

 بیروت: دار العلم للمالیی ا االلغة جمهرةما(ا  4627درید، محمدب  حس ا ) اب 

القحریر و القنریر، تحریر المعنی السدید و تنریر العال ما(ا  4621عاشرر، محمدب  طاهرا ) اب 

 للن را التونسیةرنس: الدّار ت الجدید م   تدسیر الکقاب المجیدا

 بیروت: دار الدکرا االلغةمعجم المااییس قا(ا  4366فارس، احمدب  فارسا ) اب 

 ا بیروت: دار صادرالسان العربقا(ا  4141ما )منظرر، محمدب  مکرّ اب 

عمنان: دار   االقرآنیةلدراصل اآلیات  المعنویةالدالالت قا(ا   4134ابرحسان، جمال محمردا )

 فق ا

 الخانجیا مکتبةا قاهرو: مجاز الارآنقا(ا  4324ابرعبیدو، معمّر ب  مثنیا )

 بیروت: دار ذحیاء القرا  العربیا االلغةتهذیب ما(ا  2444ازهر ، محمدب  احمدا )

 اقاهرو: دار المعارف.اعجاز الارآنما(ا 4667با )باقالنی، محمدب  طی

 مصرا نهضةقاهرو:  ناالارآ بالغةم   ما(ا  2441بدو ، احمدب  احمدا )

اإلعجاز البینانی للانرآن و مسنایل ابن  االرزق     تا(ا الفا  ال اطی، عای ه عبدالرّحم ا )بی بنت

 ا قاهرو: دار المعارفا2چ  ابیانیةو  قرآنیة دراسة

ا قناهرو: دار  7چ  القدسیر البیانی للارآن الکریما تا(ا با ا )بی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 المعارفا
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 بیروت: دار الجیلا الحیراناقا(ا   4149جاحظ، ابرعثمان عمرو ب  بحرا )

 الهاللا مکتبةبیروت: دار و  البیان والقبیی اقا(ا   4123ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا )

اهرو: دار العلنرم ن   قن  الرمّانی فی ذعجاز الارآنا رسالةشرح قا(ا  4147جرجانی، عبدالااهرا )

 دار الدکر العربیا

 اسالمیبیروت: المکقب اإل افی الارآن الفاصلةقا(ا  4149دا )حسناو ، محم

علنی   تطبیقیلٌة دراسة) الفاصلةٌالقرآنیةٌعجاز البیانی فیاإلقا(ا  4122ا )ح اش، مرسی مسلم

 اسالمیةاإل الجامعة: ةغز(ا النساء سورة

 تهران: ن ر قلمروا تناسب در ساخقار قرآن کریما هماهنگی و(ا 4324خرقانی، حس ا )

م ننهد: دان ننگاو علننرم اسننالمی  ازیباشناسننی قننرآن از نگنناو بنندید(ا 4362ننننننننننننننننننن ا )

 ارضر 

 ااآلداب مکتبةجا:  بی.ٌالقرآنیّةٌدراسةٌالبالغیةٌالدراصلقا(ا  4134ا )خضر، سیّد

و معاییرهنا   البالغیةلخصنایص   دراسةٌکاشفةٌعجاز الارآن فیذ(ا 4361ا )خطیب، عبدالکریم

 االمعرفةبیروت: دار ا 2(ا چ عجاز فی مدهرم جدید)اإل

کرینت: مرکن  المخطرطنات     البیان فنی عند آ ّ الانرآنا   قا(ا  4141ب  سعیدا ) دانی، عثمان

 والقّرا ا

الکاتنب  جنا: دار   بنی ا معجم مدردات الداظ الارآن تا(ا ب  محمدا )بی ی، حسی راتب اصدهان

 .العربی

 ابیروت: دار الکقاب العربیا 2ا چ تاریخ آداب العربتا(ا  ا )بیرافعی، مصطدی صادق

عجناز  ذفنی ثنال  رسنایل فنی      ؛النکت فی اعجاز الانرآن  قا(ا 4327ا )ب  عیسی رمّانی، علی

 اقاهرو: دار المعارفا 2چ  انالارآ

 .بیروت: عالم الکقاب ابهعراذمعانی الارآن و قا(ا  4142ا )ب  سر  زجّاج، ابراهیم

ا بینروت: دار  2ج  البرهنان فنی علنرم الانرآنا     قا(ا 4141زرک ی، محمندب  عبندالرّحم ا )  

 االمعرفة
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 ناا جا: بی ا بیالکقابتا(ا   سیبریه، عمروب  عثمانا )بی

 ادار ال روق: قاهرو ا49چ  .القصریر الدنی فی الارآنتا(ا  ا )بیسید قطب، ابراهیم حسی 

 بیروت: دار الجیلا اإلتاان فی علرم الارآناتا(ا  الدّی ا )بی جاللسیرطی، 

 بیروت: دار المررّخ العربیا الصرت اللغر  فی الارآناتا(ا  حسی ا )بی صغیر، محمد

 .مؤسسةٌالرسالةجا:  یا بنجامد البیان فی ت ویل الارآقا(ا  4124ا )طبر ، محمدب  جریر

 ناا عمان: بی الارآن الکریماذعجاز ما(ا  4664عباس، فضل حس ا )

 العنصریة. المکتبةبیروت:  وال عرا الکتابةالصناعقی : قا(ا  4146ب  عبداعا ) عسکر ، حس 

 االترجمةللق لیف و المصریةقاهرو: دار  معانی الارآناتا(ا  ب  زیادا )بی فراء، یحیی

 اقم: انق ارات هجرت اقاب العی کتا(ا  دا )بیب  احم فراهید ، خلیل

 امؤسسةٌالرسالةا بیروت: 2ا ج الاامرس المحیگقا(ا  4129فیروزآباد ، محمدب  یعاربا )

ریاض: دار المریخ  االفاصلةٌالقرآنیةٌ  اسرار القعبیر الارآن،م  قا(ا 4142حا )الشی ، عبدالدقا

 اللن ر

المکقنب  :ٌاسلکندریٌة.ٌالقرآنیلٌةفراصنل اآلینات    قا(ا  4124یا )ی  عبندالغن الدّ مرسی، کمال

 االجامعی الحدیث

 االبالغیلٌةخصایص القعبینر الارآننی و سنماته     قا(ا 4143دا )مطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محم

 اوهب مکتبةجا:  بی

 االاربی تمهید، کو  ةسساقم: م االقمهید فی علرم الارآن(ا 4329ا )معرفت، محمدهاد 

 امصر مکتبةقاهرو: ا الدراصلما(ا  4666ا )نصار، حسی 

ا ص 49و  41ا ش القرا  العربی«ا قراعد ت کّل النّغم فی المرسیای»قا(ا  4141یافی، نعیما )

 ا419
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