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 فصلية، للغة العربية وآداهباجملة اجلمعية اإليرانية 
ش/ . هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 201-223صص؛ م 2022

 متشابه لفظی در آیاتآیات فواصل اختالف زیباشناسی 
 نوع مقاله: پژوهشی

 3، فاطمه سرچاهی2درضا باغبان زاده امشه، محم1ّکاظمی تبار دعلیمحمّ

 تهرانگروه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان، ایران، استادیار .1

 گروه معارف اسالمی دانشگاه گیالن، ایران، گیالناستادیار . 2
 هدن، مشکارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایرا.3

 01/06/1401: پذیرشتاریخ                  16/11/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده

ها یباییی است. بخشی از این زبیانی و ادب ۀحوز پایانی درهای بیزیباییقرآن کریم مشتمل بر 

بوده و  انهم یکساختار واژگانی با سکه به لحاظ موضوعی و است افته قالب آیاتی نمود یدر 

شود. مییاد « لفظی آیات متشابه» آن بهکه از هستند  همگونروف یا واژگانی اندک ناح تنها در

 را نقش خودن در همگونی و هماهنگی واژگابه عنوان عاملی زیباساز نیز  «فواصل»در این میان 

 معانی  رمقاطع آیات که موجب فهم بهت شکل در. فواصل عبارتند از حروف همکنندایفا می

ای ، از جایگاه ویژهتوای آیات دارندمح ای که برپایان آیات به دلیل سیطره در شوند ومی

به روش  همین اساس پژوهش حاضر ار است. بربسیار أثرگذآیه هر  که در تفسیر برخوردارند

یابد را در فواصل گوناگون آیات متشابه بر توصیفی تحلیلی، در پی این است که حکمـت تأثیر

فتن همچنین به دنبـال یـاید. ها را کشف نمامتشابه لفظی و فواصل آن میان آیات ۀو رابطـ

نگی ایۀ هماهسانه بر پکنار تفسیر زیباشنا دربالغی و سیاقی،  هـای معنـایی و نکاتزیبـایی

ختالف اه پیوند معنایی آیات همجوار در بسیاری موارد وج در نتیجه سیاق وفواصـل است. 

تواند ا میهسورهو ریتم موسیقی و فصاحت پس از سیاق، تفنن درفواصل آیات متشابه است. 

 بخشد.می یخاص ن آهنگآکه به  سوره باشد دلیل اختالف فواصل هر

 قرآن، متشابه لفظی، فواصل، سیاق. :هاکلیدواژه

                                                                                                                   

 
  m.a.kazemitabar@cfu.ac.ir                                                               مسئول* نویسنده 
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 مه مقد. 1
سجم افتی منب ای کهآن است، به گونههای زیبایی قرآن کریم، همگونی واژگانی یکی از جلوه

اخته همتا سیبآفریند. این همگونی این قدر بجا و زیباست که جز از خالق نواز را میگوشو 

 و  يل  م ن راٍق قی و قلّّتااغ ت لإذا ب   کّل ﴿:را در این آیه، شاهد هستیم ای از این زیبایینیست. نمونه
لّساق إلی ربّاک  لفظی  یات متشابهآ .(30-26مت/)قیا ﴾ساقُ ي ومئٍذ ال  ظنَّ أنَُّه الفراُق و الت فَّت الّساُق ِبا

 سرار واین آیات، اوجـوه اعجاز قرآن کریم است؛ زیرا در تکـرار واژگـان در  یکـی از

و  ای را با لفظ مخصوص آوردهآیههرجا خدای حکیم »: اندکه گفته، چنانی نهفته استفوائد

 اشتهدکرده، حتما حکمتی  سپس همان را در جای دیگری از قرآن با اندک تغییری تکرار

 ، (250 :1۴22)خطیب اسکافی،  «.در پی خواهد داشت یموفقیت ، که اگر درک شود، قطعا  است

 

 . بیان مسأله1-1

است  پایان آیاتمیان همگونی و  ماهنگیههای زیبایی در قرآن کریم، یکی از بارزترین جلوه

ز نثر و اآن مایز تفاصله در قرآن، باعث شود. تناسب فواصل یاد مییا  عنوان فاصله که از آن با

 اما باشد، به دو نوع نظم و نثر تقسیم میل قرآن نزوشود. گفته شده کالم عربی قبل از شعر می

ای است اندازهه به . اهمیت فاصل(31۴تا :)کواز، بیقرآن تقسیم گردید. نزول قرآن به شعر، نثر و 

وم قرآنی دانشمندان عل مفسران وخصوصا علمای نحو، بالغت، و ب اد علمای کالم، لغت،که 

 . (۴3: 1۴21وی، حسنا)اند.دربارة آن سخن گفته

-کلقرآن به ش هایورهنگ با معنا دارد و در تمامی سارتباطی تنگات ،این ویژگی ساختاری     

ن، طول آهوای  شود، اما نمود این آرایه در هر سوره با توجه به حال وهای گوناگون دیده می

وَر سُجمله  دارای آیات کوتاه ازی هاآیات و میزان همسانی فواصل، متفاوت است و در سوره

رآن قآن در بالغت توان به نقش مهم اهمیت فاصله، میاز دالیل تری دارد. مکی، نمود برجسته

رسایی  بیان سخن بر اساس مقتضای حال مخاطب و بالغت، به معنای اگرشاره کرد؛ زیرا ا

ین مصادیق یکی از بهتر(، 23: 1۴23شمی، ها) بیان و تأثیرگذاری آن در جان و ذهن شنونده است

ز ، نشان ادارند محتوای یکسانکه  تنوع فاصله حتی در آیاتیاست؛ زیرا آن در قرآن فواصل 

 بیان مطلب بر اساس مقتضای حال مخاطب است. 
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  سواالت پژوهش. 1-2 

 فواصل آیات، در آیات متشابه لفظی چیست؟  ختالفاعلت  -

   یابد؟اختالف در فواصل آیات، چگونه با معنا و مفهوم آیات ارتباط می -

 

 تحقیق ةپیشین .1-3
هایی شپژوهتاکنون آیات متشابه لفظی و فواصل آیات، شناسی، زیباییموضوعات پیرامون 

 لتعبریاکتاب ه توان بقرآن، می زیباشناسی بحث: در کنیماست که به آن اشاره می انجام گرفته
اشاره  یکرمان ارالتکر رار استالیف خطیب اسکافی و  تاويلة الغرّ  وة التنزيل درّ سامرائی، نوشته  القرآنی

ان با عنو یدکتر ۀرسالـآیات متشابه لفظی،  ۀهای انجام شده در زمینـجمله پژوهش از .نمود

د بن محم بداهللعاست که توسط صالح بن « اسراره البالغيه التشابه اللفظی فی القرآن الکرمی و»

نجام ا م.2001 دانشگاه اّم القری عربستان، سال در محمد ابوموسی محمدبا راهنمایی ، الشثری

اده و قرار د مورد بررسیو انواع آن را آیات متشابه لفظی  ر این پژوهش،شده است. نگارنده د

 اهباتُ متش ت  آای» بالغی آن مباحثی را مطرح نموده است. همچنین کتابد فوائ مورد اسرار و در
که  سن البدرالمحبد ععبدالمحسن بن حمد بن  ۀنوشتـ« کيف التمييز بينها  ن الکرمی وااللفاظ فی القرآ

 ، منتشر شده است.الفضيلة رایض دارتوسط انتشارات  م.2002در سال 

رفت، محمد هادی مع ۀکتاب تناسب آیات، نوشتـ، آن تناسب فواصل آیات و ۀزمینـ اما در

ا وحسان رحمود ابمجمال  ۀنوشتـ دالالت العنوية لفواصل القرآنيةالفواصل قرآن جواد طاهرخانی و 

ط کوثر توس« اآنية و آایهتالناسبة بنی الفواصل القر » عنوان بادکتری  ۀهمچنین رسالـ. توان نام بردمی

دین دانشگاه  در دانشکده اصول 2010سال  عنبر، درمحمود هاشم بسام النعسان و با راهنمایی 

روش  و هاهفواصل، انواع فاصلمعرفی علم  نویسنده در این رساله به غزّه نوشته شده است.

  قرآنی پرداخته است.د فواصل و فوائشناسایی 

کریم  نفاصله آیات قرآ ۀرابطـ» ۀاز جمله مقالـنوشته شده است: نیز ی مقاالتدر این زمینه،      

 یپذیرتأثیر فواصل قرآنی و معنا و ۀبررسی رابطـهمکاران که به  زاده و، اثر فؤاد عبداهلل«معنابا 

ل با محتوای آیات ارتباط معنایی فواص چالش»با عنوان دیگر  ۀاند. مقالـمعنا پرداخته ازفواصل 

قابل  ۀنکتـذیل آیات پرداخته است. است که به مشکالت فواصل، آخوندی نوشته  «قرآن کریم
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آیات فواصل در های انجام شده، اختصاصا  به موضوع پژوهشیک از ذکر این است که هیچ

آیات با وجود مشابه بودن این  صدد تبیین دلیل اختالف فواصل و در متشابه لفظی نپرداخته

کند و تالش میاز این جهت، حاوی نوآوری بوده برنیامده اند. از این رو پژوهش حاضر  آیات

نقش ات متشابه لفظی را تحلیل کرده و آیزیبایی فواصل در ی از قرآن کریم، شواهدذکر  با

 قرار دهد. بنـدی آیات همسان را مورد بررسی تقسیم درفواصل 

 

 در لغت:« فاصله»-2
 ث تمییزست که باعا به معنای جداکننده بین دو چیز« صلف» از ریشه صله اسم فاعلفا ۀواژ

سافت میان دو به معنی م« صلف» ۀفاصله از ریشـ (521: 11، ج1۴1۴ )ابن منظور،.گرددها میآنبین 

بن ؛ ا126: 7، ج1۴10فراهیدی،ها گردد.)باعث آشکارشدن آن وآنچه میان دو چیز واقع شود چیز یا 

 (10۴2: 1؛ فیروزآبادی، ج505 : ۴، ج1۴0۴ فارس،
 

  در اصطالح: «فاصله»-3

پایان  برخی آن را حروف همگون .زیادی وجود دارد هایریفمعنای اصطالحی فاصله تع در

 برخی دیگر. (61: 1997؛ باقالنی، 97: 1387)رمانی، شودمعنا می اند که باعث فهم بهترآیات دانسته

 ؛ ابن52۴: 11ج، 1۴1۴ ،؛ ابن منظور395)راغب اصـــفهانی، بیتا، صاندفاصـــله گفته، آیات به اواخر

 آیه است. آخر ۀـجمل که مشــخص ســازند منظور حرف، واژه یاآنبی، (781: 1تا، جخلدون، بی

 .دکننفی میمعر نثرو سجع در  مانند قافیه در شعر، آیه آخر ۀـزرکشی و سیوطی فاصله را کلم

روف حفاصــله توافق »شــده:  گفته همچنین. (266: 2جتا، ی، بی؛ سیوط1:1۴9،ج1۴15زرکشی،)

صل به نظر برخی دیگر فوا (29: 1۴06حسناوی، )«وزن استپایانی آیات در حروف روی یا 

خص آن مش ۀایان آیات که معنای کالم به واسطـپ عبارت است از حروف شبیه به هم در»

 ( 97:  1976ی، ؛ رمان19: 1977باقالنی، )گردد و دارای بالغت است.می

گفته  همچنیناین تعاریف گرچه در نوع خود صحیح است، اما جامع و مانع نیست.        

(. 29: 1۴06حسناوی، )« روی یا وزن است توافق حروف پایانی آیات در حروف ،فاصله» شده:

عرفی مر و قرینه در سجع مانند قافیه در شعآیه،  آخر ۀکلمـسیوطی فاصله را زرکشی و 

 (. 332: 3تا، ج؛ سیوطی، بی53: 1، ج1۴15زرکشی، ) کنند.می
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به صوتی، ست. از جنفاصله دارای دو جنبه صوتی و داللی ا»تر است: ، دقیقاین تعریف     

و  ددهی میخاص نظم و آهنگ ،یک سورهکلمات پایانی آیه است که به آیات  فاصله، حروف و

ه اص بودخرای اهدافی مستقل برخی آیات است که دا پایانی و ۀعبارت و جملـبه داللی، از جن

دانشمندان  ویا( گ۴۴: 1397آخوندی،)«.خود ارتباط معنایی وثیقی دارد ۀمحتوای آیـ با مفاد و و

تُُه ثَّ ﴿ را از قول خدای تعالیاسالمی این اصطالح  اند. ( گرفته1هود: ) ﴾ل تْ  ُفصّا كات اب  ُأْحكام ْت آای 

و انى هم معفت و زیبایى و تنها راه بنابراین فواصل قرآن کریم، در همه جا عین بالغت، حکم

 .دارد اعجاب و شگفتى قرار ۀکریم از این بُعد، در نهایت درجـ مبانى کالم است و قرآن
 

  :متشابه در لغت -4
ارس گوید: فاست. ابن « هتشابُ » مشتق از مصدر و اسم فاعلبر وزن صفت مشّبهه، کلمه، این 

صاف، شبیه چیز دیگر شکل، رنگ یا اوشود که از نظر به چیزی اطالق می در اصلشبه »

 (2۴3 : 3ج، 1۴0۴ ابن فارس،) «.باشد
 

 معنای اصطالحی متشابه لفظی -5
اری عدم تکر ۀدرباراست که « علم آیات متشابه لفظی»های مرتبط با قرآن کریم، یکی از دانش

فظ لابُه در تشلفظی، کند. منظور از متشابه تناقض در قرآن، بحث می ۀآیات و رفع شبهـبودن 

ا الفاظ و که موضوعی را بکریم، آیاتی وجود دارد  قرآندر است، یعنی در معنا و اختالف 

 خورد.به چشم می های جزئی در آن، تفاوتکالمد، اما از لحاظ ساختارکنمیمشابه بیان  تعابیر

 ند تقدیم والبته آیات متشابه لفظی، از جهاتی مان (19: 1۴06کرمانی،  ،5ق، ص1۴22خطیب اسکافی،)

ف تالاخ هایی باهم دارند که این موضوع در بحثتاخیر، حذف و ذکر و فصل و وصل، تفاوت

  گیرد.قرار، مورد بررسی فواصل
 

 فواصل متفاوت در آیات متشابه  -6
در برخی اختالف فواصل در دو آیۀ مشابه است.  ،های فواصل آیات قرآنییکی از شگفتی

هم هستند. بهفواصل نزدیک که از نظر محتوا، مضمون و  یگر واقع شدهیکد ها آیاتی کنارسوره

نکات زیبایی به  ز اهمیت بوده وحائها برای محتوای خاص آنانتخاب  دقت در این فواصل و
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پژوهان تأکید دارند که قرآن .که از آن جمله تناسب و اعجاز بیانی آیه است دهدمیدست 

ال این سؤ. اکنون دنها ارتباط تنگاتنگ دارمحتوای آنقرآن فواصل آیات، با همواره در آیات 

ارد، چرا هماهنگی وجود د ها ارتباط وکه اگر بین فواصل آیات و محتوای آنشود مطرح می

این آیات بیانگر اصل آیات متفاوت آمده است؟ دقت و تاّمل در ، فوشابهتدر بعضی از آیات م

 افزاید.هایی است که بر زیبایی و شگفتی قرآن میظرافت

 تفاوت فواصل در سمع و بصر:  -1 -6

ُ ع ل ْيُكُم الَّْيل  ﴿ ْتايكُ إله  غریُ  ي ام ةا م نْ قا يـ ْوما الْ  س ْرم ًدا إال  قُْل أ ر ء يـْتُْم إان ج ع ل  اَّللَّ  (71قصص:) ﴾م باضاي اٍء أ  ف ال  ت ْسم ُعون  اَّللَّا َي 

تايُكم بال ْيٍل ت ْسُكُنون  فايها اَّللَّا  ةا م ْن إال ه  غ ریُ يـ ْوما اْلقاي م   ل  ا إا ُقْل أ  ر ء يـُْتْم إان ج ع ل  اَّللَُّ ع ل ْيُكُم النـَّه ار  س ْرم دً ﴿ أ   ، َيْ 
ُرون     (72قصص:) ﴾ف ال  تـُْبصا

ه شب سخن بز ااول،  ۀمعنای آیه مرتبط است؛ زیرا در آیـاختالف فاصله در این آیات، با     

ای که لذا آیه با کلمهر است، ت، قویبینایینسبت به آید و در شب حس شنوایی میان می

ا رین آیات ابرخی، فواصل ناگفته نماند که  رسد.بیشتری با شب دارد به پایان میای رابطه

 نصار، 1999: 163(. ؛ 237 :1۴21وی، حسنا) اندجزء سجع متوازی نامیده

با تاریکی که شنیدن  د، این استرسمیبه پایان ، «ت ْسم ُعون   ف ال   أ»با نخست  ۀآیـکه علت این     

حس غیر از  در تاریکی قدرت عمل نـدارد و تاریکی مطلق است و چشمشب . تناسب دارد

عباس،  ؛بدوی، 2005: 122 ؛233 :1368اصبع مصری،  ابی )ابن .حواس کاربردی ندارندشنوایی، سایر 

 معرفت، 1۴10، ج 5: 200(   ؛الشین، 201۴ :71-72 ؛بیتا: 89

عنی چرا به شنیدنی است، یاین آیه قصد موعظه دارد و موعظه  از طرف دیگر خداوند در     

 .و تدبر، همراه است با تفکر درستکنید. شنیدنِ  تدبرآن مطلب،  که در شنویدای نمیگونه

در ارتباط است و این معناست جان کالم آیه با  ۀفاصلـنتیجه این که  (31۴ :10، ج 1۴15لوسی، )آ

 سازد. که آن دو را به هم مرتبط می

 .ستهای مردم و تصرف در امور ارظرف کاروز، سخن از روز است و اما در آیۀ دوم،     

ُرون  » به آیه رابنابراین شود، که باعث دیدن می استبخشی ز هم روشنیرو ۀنشانـ « أ  ف ال  تـُْبصا

ابوحیان،1۴20: 176؛ ابن جماعه، 1۴27: 197؛ انصاری، 1۴2۴ ؛ 165 :15، ج 1371الفتوح رازی، ابو) ختم کرد.

 : ۴33؛ طباطبایی، 1378، ج 16: 103؛ طوسی، بیتا، ج8 : 165؛ کرمانی، 1۴18: 1۴7؛ مغنیه، 1۴2۴، ج 6: 83(
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ه شنیدن کاست و اینصل این آیات مربوط به حواس طورکه مالحظه شد اختالف فواهمان    

های معنوی ترین مناسبتقیقدز اای حکیمانه و و دیدن را به روز نسبت داده، اشارهرا به شب 

 زرکشی،1۴10 :82؛ طیب، 1378، ج 10: 193(.  ؛ 89 :201۴)خالدی، .«بین صدر و ذیل آیات است

 

 : تفاوت فواصل در افعال یؤمنون و یسمعون -2 -6

ع ْلن ا اللَّْيل  لاي ْسُكُنواْ ﴿ ْ يـ ر ْوْا أ َّنَّ ج  ًرا مُ ه ار  لنـَّ فايها و  ا أ  َل  ٍت لّاق  إانَّ ْبصا ُنون  ْوٍم  ىفا ذ الاك  ال ای   (86نمل: ) ﴾يـُْؤما

ایٍت لاق ْوٍم ي ْسم ُعو  نَّ يفراً إا ْبصا مُ ُهو  الَّذي ج ع ل  ل ُكُم اللَّْيل  لات ْسُكُنوا فيها و  النَّهار  ﴿  (67یونس: ) ﴾ن  ذلاك  َل 

شب را سکونت و آرامش و هدف روز ن بیان فواید شب و روز، هدف اصلی این آیات، ضم

ظلمتش دیدگان  ۀکند. شب با پردهب حیات معرفی مییدن به موارا، بصیرت و بینایی در رس

 و روز بااند راک خود را در حجاب قرار دادهادگونه که کفّار کند، همانر حجاب میرا د

-عقل خود، راه یافته مؤمنان، با بصیرت و گونه کهروشنایی خود بصیرت به همراه دارد، همان

راً  و  )( واللَّْيل  لات ْسُكُنوادر این آیات )نهار  لیل و ذکرعلمای بیان،  .اند لفّ »باب  ازرا  (النَّهار  ُمْبصا

سیوطی،1۴21: 338؛ طبرسی،1377الف، ج5 :32؛ عباس، ؛ 773 :3، ج1۴07)زمخشری،  اند.خوانده« نشر و

 1۴29: 2۴2؛ مکارم شیرازی، 137۴، ج 16 : ۴00(. 

 :یونس، قبل از این آیه، به مالکیّت خداوند نسبت به همه چیز اشاره شده است ۀسور در     

اء   أ ال  إانَّ َّللاَّا م ن ىفا السَّم او اتا و  ﴿ ( 66یونس: ) ﴾م ن ىفا اْْل ْرضا و  م ا يـ تَّباُع الَّذاين  ي ْدُعون  مان ُدونا اَّللَّا ُشر ك 

بافت  ایناست و  خداونـدهای تاز نعمبنابراین بافت آیات در این سوره، سخن گفتن 

 مومن وکافر، قابلاز مردم طبق سیاق آیات، عموم مالکیت است. مستلزم معـانی اختصـاص و 

شنیدن را مطرح آخر آیه،  دراست، از همین رو  گرفته و ... مورد خطاب قرارگمراه  هدایت و

 باه شود، لذا آیه باید شنیدموعظه،  موعظه دارد و قصد گفتاراز این  وند؛ زیرا خدانموده است

مراغی، بیتا، ج11: 13۴( قطعا در این ؛ 315 :19، ج 1۴20عاشور،ابن).رسدبه پایان می« لق ْوٍم ي ْسم ُعون  »

مسأله، یعنی خواب و تالش درپی معاش، نشانههایی است برای کسانی که شنوا باشند و 

حقیقت را درک کنند. آنان پس از شنیدن، دربارة چیزی که میشنوند، میاندیشند. )قطب، 1۴08، 

 . (2765 :5ج 

گروهی که  .استنظر خصوصیت گروه خاصی مدآیات قبل، نمل طبق بافت  ۀسور اما در     

تان ا فـ ُهْم يُوز ُعون   ُأمٍَّة فـ ْوًجا يـ ْوم  حن ُشُر مان ُكلّ  و  ﴿ :آیات خدا را تکذیب کردند ای  ح ىتَّ إاذ ا *ّمّاَّن ُيك ذّاُب ِبا
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بـُْتم  اج اُءو  ایق ال  أ  ك ذَّ و  َلْ  حتُيُطوْا هباا عاْلًما أ مَّا ذ ا ُكنُتْم تـ ْعم ُلون * و  و ق ع  اْلق ْوُل ع ل يْهم ِبا ا ظ ل ُموْا فـ ُهْم ال   تىا ِبا
توبیخ  تعجب و کنایه ازآیۀ مورد بحث،  استفهام به کار رفته در. (85-8۴-83نمل: ) ﴾ي نطاُقون  

داشتن چنین دیدگاهی مستلزم توبیخ  کنند وتأمل نمی های خداوندنشانه کسانی است که در

مردم  ، شب، نمود رحمت خدا بر(315 :19ج ، 1۴20عاشور،  ابن).استتعجب از رفتارشان آنان و 

 اى از تکذیب جاهالنهنادیده گرفتن نقش شب، نمونه حکمت و قدرت إلهى است و نشانه و

ایمان به معنای مداومت در  آورندقومی که ایمان می. (۴62: 6، ج 1388)قرائتی،  این افراد است.

زیرا این تداوم در زایی روز، بسیار تطابق دارد؛ یرتبص با موضوع سکونت شب وآوردن، 

 شود. موجب ایمان در انسان می، و بالعکس، روندی است که با گذرش پی روزآمدن شب در

تنها کسانى از ت، م تذکره باشد، اما در مقام فعلیّقرآن اهلیت آن را دارد که براى تمام عال     

استوار خدا عبودیت  صراط حق، پایدار بوده و بر شوند که خودشان بخواهند برمتذکر مى آن

مضارع آمده تا هم با صیغۀ « یومنون» ۀکلمـ خطاب این آیه متوجه مؤمنان است وبمانند. 

از این رو  رود را شامل شود.ها میامید ایمان از آنهم کسانی که در آینده،  مؤمنین گذشته و

ُنون  » ۀآیه را با فاصلـ ابنعاشور، 1۴20، ج 19: 315؛ ابن ؛ 2۴0 :10ج ، 1۴15 )آلوسی، ختم کرد.« لّاق ْوٍم يـُْؤما

عطیه، 1۴22، ج ۴ :272؛ انصاری، 1۴2۴: 217؛ بقاعی، 1۴27، ج 5 :۴5۴؛ قطب، 1۴08، ج 5 : 2668؛ مکارم 

 شیرازی، 137۴، ج 26 :202(. 

 

 : اختالف فواصل بر اثر تفاوت جمله پایانی -3 -6

ت ُع الْ  م ا ُأوتايُتم مّان شى   و  ﴿ نـْي ا و  زاين  ٍء ف م   (60 قصص:) ﴾تـ ْعقاُلون   خ رْی و  أ بـْق ى أ  ف ال   عاند  اَّللَّا  و  م ا ُته اي وةا الدُّ

نْيا و  ٍء ف  ف ما ُأوتيُتْم ماْن ش يْ ﴿ ت ُع  الْ ياةا الدُّ  ﴾ر هبّااْم يـ ت و كَُّلون   آم ُنوا و  ع لىلالَّذين   أ ْبقى رْی  و   خ   اَّللَّا عاْند   ما م 
 (36 شوری:)

، زینت آن استتوجه به سیاق آیات در سورة قصص که صحبت از متاع زندگى دنیا و با

 این آیه در آمیخته است. ۀداستان قارون با قصـ

ُه و ْعًدا ح س ًنا فـ ُهو  أ  ف م ن ﴿: متصل به این آیه آمده است( أ  ف ال تـ ْعقاُلون  ) قصص ۀسوردر      و ع ْدَّن 
نـْي ا ثُ  قايها ك م ن مَّتَّْعن اُه م ت اع  الْ ي وةا الدُّ و عدًا » مراد از( و 61قصص:) ﴾ُهو  يـ ْوم  اْلقاي م ةا مان  اْلُمْحض راين   ال 

م مسلّها قطعی و های دنیوی و اخروی است که رسیدن به آنای از وعده، مجموعه«ح س ناً 

افراد با  ،اندآخرت بشارت داده شده آیا پیروان هدایت که به وعدة نیکو در دنیا واست. 
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 -که از احضارهای آخرت نعمت مقایسه با دنیا درارزش زندگی های کمنعمتاز برخوردار 

و  ما ﴿گوید: جواب می بالفاصله درشدگان برای چشیدن عذاب هستند، یکسان خواهند بود. 
آورید، حیات همیشگی به دست میچه دنیا، فانی است، اما آن زندگى متاع ﴾خ رْی  و  أ ْبقى د  اَّللَّا عانْ 

 . (306 :11، ج 1۴15)آلوسی،  و زندگی سعادتمندانه در آخرت است.

ه با در مقایسآن های دنیا، برای کم ارزش نشان دادن نعمت ۀبه کار بردن فعل مجهول دربار    

ایستاده  آخرت نعیمو دنیا زینت میان راهى سر دو  خرت است. اگر انسان برآهای نعمت

آن مضمون  بامتناسب آیه ذیل لذا  .آخرت است ،برگزیند است که شایستهچه آنباشد، 

 کند. دعوتاین انتخاب  ۀدربار اندیشیدنو تعقل به را مردم تا « تـ ْعقُلون ف ال   أ  » رماید:فمی

 شامل این آیات است:، در سورة شوریاما بافت آیات 

یق در آن روز خال ۀز روزى که همـ( و آنان را ا7شوری: ) ﴾ر ْيب  فايها  الو  تـُْنذار  يـ ْوم  اجلْ ْمعا ﴿ .1

 ى در آن نیست، بیم دهی. شوند و شکجمع مى

بینى ز ستمگران را مى(. در آن رو22 شوری:) ﴾مْ تـ ر ى الظَّالامانی  ُمْشفاقانی  ّماَّا ك س ُبوا و  ُهو  واقاع  هباا ﴿ .2

ا را هان آنشمالاند سخت بیمناکند، اما چه فایده که مجازات اعکه از اعمالى که انجام داده

 گیرد.فرا مى

ریٍ  و  ﴿ .3 یر از خداوند هیچ ولى و یاورى غ( و 31 ی:شور) ﴾ما ل ُكْم ماْن ُدونا اَّللَّا ماْن و لاٍّ و  ال ن صا

 براى شما نیست. 

از برای  سیاق این آیات صحبت از آخرت است که همراه با ترسی نهفته است و خداوند     

رْی  و  و  ﴿ افزاید:در آیۀ بعد، میس، این تربین بردن  جمله  قع بیندر وا .﴾أ ْبقى ما عاْند  اَّللَّا خ 

ه با جملاه گپیشه کند و آنتقوا  تا انسان بترسد وتناسب وجود دارد  جمله خبری تخویفی و

ا توکل دبه خارند و بته برای کسانی که ایمان دشود. التر راغبخبری امیدبخش، به ماعنداهلل، 

ر هبّااْم  ع لى لالَّذين  آم ُنوا و  ﴿:است ، فرمودهادامه همین رو درگونه ترسی نیست، از هیچکنند، 
 شعیر، 2013 : ۴85(. ؛ 385: 2، ج 1۴03ابن زبیر، ) ﴾يـ ت و كَُّلون  

ن، اعتماد قرآ توکل در منطق در این آیه تکیه روى امور باطنی، یعنی ایمان و توکل است.     

ست. ان به قدرت الیزال إلهی کرداعتمادهای مهم ایمان، نشانه ت اوست و ازقدر بر خداوند و

  مده است.آ« ُلون  ر هبّااْم يـ ت و كَّ  ع لى» و« للَّذين  آم ُنوا»شوری،  ۀورسبرای همین در 
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 : تفاوت فواصل در صفت مفرد و جمله-4 -6

ًة ماْن ُدونا النّاساءا ب ْل ﴿  (81 اعراف:) ﴾ن  م  ُمْسراُفو ْم قـ وْ نـْتُ أ  إانَُّكْم ل ت ْأُتون  الرّاجال  ش ْهو 

ًة مّان ُدونا النّاس اءا  أ  ئنَُّكْم ل ت ْأُتون  الرّاج ال  ﴿ لُ نُتْم قـ   أ  ب لْ شه و   (55نمل: ) ﴾ونْوم  جت ه 

سرف بودن توصیف ها را به مُآن ،در سورة اعراف پس از آشکارکردن عمل زشت قوم لوط 

، 1۴12)راغب اصفهانی، اند.در هرکاری معنا کرده را تجاوز از حدّ « سرف»کرده است. اکثر لغویون 

کرمانی، ؛ 21۴ :1۴16)فیروزآبادی،  «.کلُّ إسراٍف جهل  و  کلُّ جهٍل إسراف  ». از سوی دیگر(210 :2ج

1۴18: 86( در حقیقت انسان اسرافکار نسبت به اسرافش جاهل است و انسان جاهل نیز در 

افعال و کارهای خود زیادهروی میکند؛ زیرا اسراف در حقیقت تجاوز از حدّ واجب به سمت 

گذشته  ت فواصل با آیاتاختالف این آیات را رعای علت، راناز مفسّتعدادی . استفساد 

 «مسرفون» ۀاند، واژبه اسم ختم شدهکه قبلی رای مطابقت با آیات درپایان آیه ب، یعنی انددانسته

طور همین(. 77) «الرسلنی» (،78) «جامثنی» (،79) «الناصحنی» (،80) «لعالنیا» جمله:است. از آمده 

ُرون  » ،«يـ تَُّقون  »، «ْعل ُمون  يـ  » خاطر رعایت فاصله با افعال به سورة نمل، در فعل ( 5۴-52)نمل:« تـُْبصا

 :1۴31)أبوحسان، ها دارد،.که از نظر نحوی، تناسب بیشتری با آناستفاده شده است « تجهلون»

کرمانی، 1۴18: 12۴- ؛فیروزآبادی، 1۴16: 21۴ ؛162 ؛انصاری، 1۴2۴ : 105 ؛ابوحیان، 1۴20، ج5: 101 ؛366

 ای این امربر دلیل قانع کنندهتنها تواند نمیفاصله،  اما رعایت125؛ نظام االعرج، 1۴16، ج3 : 279(، 

نوعی شعور آگاهانه و  در پس استفاده از هریک از این عناصر،حقیقت این است که  .باشد

 عالوه بر رعایت فاصله، اسراف را با وجه اسمیبهتر است بگوییم است و حکمت نهفته 

چنین « مُسْرُِفون»از کلمۀ ؛ زیرا (101 : 5، ج1۴20 ابوحیان،) ثبات دارد.بر که داللت است  آورده

شوند. شنیع میرغم داشتن زن و فرزند، مرتکب این عمل علیاین افراد که  شوداستنباط می

 .نداهراموش کرده و از حد تجاوز نمودکه آنان نظام آفرینش را در این امر ف نظر اسراف از این

  .(162: 1۴22ی،خطیب اسکاف)

از حّد قوم لوط در انجام این عمل زشت و  نابخشودنی است یاسراف گناه از طرف دیگر     

طبرسی، 1377ب، ج1: ۴50؛ فیض کاشانی،1373، ج2: 217( ؛ 125 :2، ج1۴07 شری،زمخ)اند.کرده  تجاوز

 ،1۴15 آلوسی،)تری دارد.گسترده داللت بیشتر وکار رفته است که همسرفون با وجه اسمی بلذا 

سورة اعراف از وجه اسمی استفاده  د تا درکنمیمقام اقتضا  حال ونتیجه این که . (179 :8ج

 د. نمایها است، به مخاطب القا ثابت آنشود و اسراف را که صفت 
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ز علم و اخالی بودن نفس ، یعنی است به جهل توصیف شدهقوم لوط اما در سورة نمل،      

ه رغم ی بیعن، (290 :1، ج1۴12راغب اصفهانی،)انجام دادن چیزی بر خالف آنچه باید انجام شود.

 ،طبرسی) زند.قبیحی دست می عملی دارد، باز هم به چنین کارآن که فرد، علم به نادرستی 

هر گوید: و میده معنا را برای جهل بیان کر قطب در تفسیر این آیه دوسید (۴75 : ۴، ج ب1377

و  انحراف پلید و حماقت، در اینفرهنگ، سفاهت دو معنای جهل، یعنی نداشتن علم و 

 ادان است و برن خرد وبیشود، گونه از فطرت منحرف میکسی که اینمغبوض وجود دارد ... 

 .(26۴7 :5، ج 1۴08قطب، )« کرده است. همۀ حقوق تجاوز

شمرد. این ترجیح مردان بر زنان در امور جنسی را دلیل جهل آنان میصاحب المیزان      

ت واعد نحوی داللق، به لحاظ ﴾ل ت ْأُتون  الرّاجال   أ  إانَُّكم﴿ :جمله که به صورت استفهام انکاری آمده

 تصدیق پذیرد وکه تعجب در این بیان به حدی است که احدی آن عمل را نمی بر این دارد

 توجهی فراوان این قوم اشاره دارد.خردی و بینسبت جهالت به این قوم، به بیکند. مین

 . (538 :15، ج 1378 طباطبایی،)

د در این جا که مقصوآن از»: گویدمی« جتهلون»نمل به  ۀعلت اختصاص سور بقاعی در     

 ، یعنی«جتهلون» خداوند فرمودو قوم لوط با آن مخالفت ورزیدند، حکمت است سوره علم و 

کنندگان هکه مبالغ دهیدای انجام می، آن عمل را به گونهدادِن شهواتزیبا جلوهخاطر  هشما ب

 .  (۴35 : 5، ج1۴27بقاعی،) «دهنددر جهل انجام می

توجه  با ندارد و دیگریک منافاتی با« هلون  جت» و« مسرُفون» استفاده از، توان گفتبنابراین می     

، استم و حکمت بنا نهاده شده و جهل ضدّ آن نمل بر اساس عل ۀفضای سوربه این که 

 باشد.میفاصله مناسبی برای این آیه 

 

 :تفاوت در محتوا و معنای واژگان -5 -6

ْ ي ُكْن ر بُّك  ُمْهلاك  اْلُقرى﴿  (131نعام: )ا ﴾فاُلون  ا غاباظُْلٍم و  أ ْهُله ذلاك  أ ْن َل 

 (117 هود:) ﴾ون  باظُْلٍم و  أ ْهُلها ُمْصلاحُ  و  ما كان  ر بُّك  لاُيْهلاك  اْلُقرى﴿

در حالی کند، الک نمىهاز روی ستم ها را آبادی شهرها وفرماید در این دو سوره خداوند می

ق ال  ﴿است: در مورد عذاب انعام بافت آیات قبلی  ۀسور ند. درغافل یا مصلحکه مردمان آن 
الاك  نـُو   النَّارُ  بـ ْعض  الظَّالامانی  بـ ْعض ا  لّ م ْثو ئُكْم خ الاداين  فايه ا إاالَّ م ا ش اء  اَّللَُّ، إانَّ ر بَّك  ح كايم  ع لايم * و  ك ذ 
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ُبون  ا ِبا   و  ااْلنسا أ  َلْ   م ْعشر  اجْلنّ  ای  ﴿ ن است:سخن از انذار و برحذر داشت، نیز ( و128) ﴾كا نُوْا ي ْكسا
تاُكمْ  نُكْم يـ ُقصُّون  ع ل ْيُكْم ء اي ىتا و  يُنذاُرون   َيْ  ن ا ق اُلواْ لاق اء  يـ ْوماُكْم ه اذ ا  كمُ ُرُسل  مّا  (129) ﴾شه ْدَّن  ع لى  أ نُفسا

، انذار و باید ابتداحالی که آنان در غفلتند. کند درمؤاخذه نمیکه بگوید:  کندبنابراین اقتضا می

 آگاهی صورت گیرد. 

  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرزهای اندرخبری سرزنش نشدند، بلکه با پند و در حال بیت آنان گفبایدبنابراین     

ز هدایت شان فرستاده نشده و اویکه پیامبری به س نداکسانی« غافلون» شدند و مراد ازآگاه می

 خبرند. و انذار إلهی بی

 چنانرد. ود ارتباط داخبا جملۀ پیشین « و  أ ْهُلها ُمْصلاُحون  »سورة هود، جملۀ  همچنین در     

الح از فساد و اصکردن صحبت از نهی  و ندهست که مفسدکه در آیۀ قبل سخن از قومی 

ْنُهْم لاياًل ق  ادا ىفا اْْل ْرضا إاالَّ  ع نا اْلف س  نْهْون  ٍة ي  ل ْو ال  كا ن  مان  اْلُقُرونا مان قـ ْبلاُكْم ُأْوُلوْا ب قايَّ ﴿ :است  ّمّاَّْن أ جن ْين ا ما
قرون قبل از شما، دانشمندان  (، چرا در116هود: ) ﴾رامانی  كا نُوْا جمُ ُموْا م ا أُْتراُفوْا فايها و   اتَـّب ع  الَّذاين  ظ ل  و  

الح است نقض فساد در زمین اصاز فساد در زمین جلوگیری کنند؟! که  صاحب قدرتی نبودند

)ابن رد. ختم ک« مصلحون» لذا آیه را بهد. رساند قومی که مصلح هستنکت نمیو خداوند به هال

 خطیب اسکافی، 1۴22، ج 2 : 5۴8؛ سامرایی، 2000(. ؛ 171 :1، ج 1۴03زبیر، 

و در جهت  سیاق آیات قبل چنان که مالحظه شد، فواصل هر آیه متناسب با مفهوم و     

 رود.بیان شده است که خود دلیلی قانع کننده به شمار میتکمیل و توضیح بیشتر آن 

 

 : تفاوت در مضاف الیه -6 -6

ریُوْا ىفا اْْل ْرضا ف انُظُروْا ك ْيف  كا ن  ع اقاب ُة اْلمُ ﴿  (69 نمل:) ﴾مانی  ْجرا ُقْل سا

 (11 انعام:) ﴾بنی  ك ذّا اْنُظُروا ك ْيف  كان  عاقاب ُة اْلمُ ُقْل سریُوا يفا اْْل ْرضا ثَّ ﴿

آمیز عتاب در این آیه بعد از بیان آیاتی اسلوب سورة نمل، وعید و تهدید است. اسلوب امر

ه افتاد اتفاق یکه برای مجرمان قبلحوادثی  قدرت خدا آمده است. همراه با نمایش عظمت و

 . (۴22 :3ج  ،1۴21صابونی، )افتد. برای مجرمان بعد نیز اتفاق می

، اشاره به این مطلب است که تکذیب آمده« جمرمنی»، «مكذبنی»سورة نمل به جاى  دراین که     

ها شدن به انواع جرمآلوده، بلکه سرچشمه آن لجاجت و نبوددر تحقیق ن به خاطر اشتباه آنا

به طور استعاره برای ارتکاب زشتی و  است و کردن میوه از درختبه معنای جدا « جُرم»بود. 
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که  دهدانجام میعملی را « مُجرم»؛ زیرا (3۴1: 1، ج1۴12)راغب اصفهانی، رودانجام گناه به کار می

را از رحمت الهی جدا کردند و  این تعبیر، آنان خود . باکنداش را با پروردگار قطع میطهراب

وصف ایشان را در و داده توجه  معاد، توحید و منکر گذشتگاِن مجرم و آنان را به آثار خداوند

ع تنوّن و تفنّاین اختالف فاصله را به دلیل نیز  رخیبالبته . آورده است سورهآیات پیشین این 

 سورة انعام با توجه به بافت آیات اما فاصله در ،(229 :19، ج1۴20عاشور،  ابن)اند در کالم دانسته

لْ قّ ﴿:قبل بُوْا ِبا اء ُهمْ  فـ ق ْد ك ذَّ  با لفظ، آیات پیشینآن م و معانی اهیمتناسب با مف( و 5 انعام:) ﴾ل مَّا ج 

 آمده است.  «بنیمکذّ »

 

 : پایانی آیه ۀدر جملـتفاوت فواصل -7 -6

ها و  م ْن ض لَّ  ف م نا اْهت دى... ﴿ ا يـ ْهت دي لان ْفسا لُّ ي  ا  ف إاَّنَّ ف إاَّنَّ  (108یونس: ) ﴾أ َّن  ع ل ْيُكْم باو كيلٍ  مال ْيها و  ع  ضا

ها  و  م ن ض لَّ  ف م نا اْهت د ى... ﴿ لُّ ع  ف لان ْفسا  (۴1زمر: ) ﴾يْهم باو كايلٍ ا أ نت  ع ل  و  م  ا ل ْيه   ف إاَّنَّ ا ي ضا

ها  و  م ن ض لَّ فـ قُ  ف م نا اْهت د ى ...﴿  (92: نمل) ﴾ْلُمنذاراين  اأ َّن  مان   َّنَّ اْل إا ف إاَّنَّ ا يه ت داى لان ْفسا

 ه آن را بر مردمک ميكرد نازلو به این هدف  یقتحق را بهما قرآن  این است کهمعناى آیات     

ت شود و هرکس هدایعاید خودش مى رکس با آن هدایت یافت، نفع هدایت، حال هبخوانى

 تو تنها ابالغ و انذار است. ۀوظیفـشود، عاید خودش مى گمراهى نیزضرر نیافت، 

ْم باو كايلٍ ﴿ در عبارت      درف است است که موظى به معنى کسوکیل  ۀکلمـ، ﴾و  ما أ ْنت  ع ل ْيها

ر نس و زمورة یورویگردان. در سابالغ فرمان الهى به مردم کوتاهى نکند، خواه پذیرا شوند یا 

 ونعمت  دوامهدایت یافتن،  سودِ  ود دارد.هماهنگی خاصی وجه به صدر و ذیل آیه، با توج

اک با عذاب دردن ی ضاللت، همان دوام کیفرجاودانگی در بهشت است و ضد هدایت، یعن

ر آیه بت به صداملی نسکتا معنای است ختم شده  ﴾و  ما أ َّن  ع ل ْيُكْم باو كيلٍ ﴿است. سپس آیه به 

 نشان دهد.

و « یاء»یا به « نون»و« واو»به جهت هماهنگی با فواصل آیات قبل که به در سورة نمل اما     

نیز به این شکل آمده است.   ﴾و  م ن ض لَّ فـ ُقْل إاَّنَّ ا أ َّن  مان  اْلُمنذاراين  ﴿شوند؛ عبارت ختم می« نون»

علت اختالف که  خطیب اسکافینقد وارد بر سخن  (751-750، ص2، ج1۴22)خطیب اسکافی،

باید گونه بود، اگر ایناین است که ، داندهماهنگی با آیات پیشین میرا این آیات در فواصل 
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، «ین»آیات این سوره هم به فواصل زیرا شد؛ استفاده می« اْلُمنذاراين  »در سورة یونس هم از کلمۀ

  .تواند دلیل درستی باشدپس این، نمیاند. ختم شده

اء   م ن﴿ اند:دستهها دو که انساناست بیان شده این مطلب نمل، در آیات قبل،  ۀدر سور      ج 
نْهاِبا  لسَّيّائ ةلْ س ن ةا فـ ل ُه خ رْی مّا اء  ِبا همان که در این آیه ذا لزومی ندارد (، ل90-89ل: )نم ﴾...ِ...* و  م ن ج 

است که معلوم شود سورة نمل ابتدا درست وقتی مطلب البته این . موضوع را دوباره تکرار کند

. غرناطی اختالف فواصل را متناسب با سیاق و هماهنگ (۴28 :1۴31)أبو حسان، نازل شده باشد.

شعیر، 2013، ج1: 558( و این ؛ 252 :1، ج 1۴03 ابن زبیر،) سوره دانسته است. هر با آیات قبلی در

 نظر، بهتر و قویتر است؛ زیرا هدف صرفا  رعایت فواصل آیات نبوده است.

 

 : ساختار و محتوا تفاوت در -8 -6

ُع اْلم ْوتى  ﴿ ُع الصُّمَّ  ف إانَّك  ال  ُتْسما  (80و نمل:  52روم: ) ﴾راين  ْوْا ُمْدبا ذ ا و لَّ  إا الدُّع اء  و  ال  ُتْسما

ُع الصُّمُّ الدُّ ﴿ ْلو ْحيا و  ال ي ْسم  ا أُْنذارُُكْم ِبا  (۴5نبیاء : )ا ﴾ا يـُْنذ ُرون  إاذا م عاء  ُقْل إاَّنَّ

اختن آگاه س ه و اینبیان شد« أُْنذارُُكمْ » دروسیله وحی به شکل خطاب به در سورة انبیاء انذار 

شنوند. لذا در نمیگام بیم دادن، ناشنوا، بانگ دعوت را هن که افراداست ها به این موضوع آن

ما اثرى شاگر در  وکند، وحى الهى است را انذار مىچه شما ، یعنى آن«إاذا ما يـُْنذ ُرون  »آیه گفته: 

 انذار را اید وشدهاست که شما ناشنوا  هدایت شماست، به خاطر اینبرای که با این ردندا

  (.35 :20ج، 1۴20 ،عاشورابن) رآنق ۀنقص از ناحیه شما است نه از ناحیـشنوید، پس نمى

ُع الصُّمَّ الدُّع  و  ﴿ عبارتنمل و روم قبل از  ۀاما در سور     ُع ك  ال  ُتْسما ف إانَّ ﴿ ، عبارت﴾اء  ال  ُتْسما
ال مردگان حبه به آنان، اثر بودن وحی نسبت ، آمده است تا حال مخاطبین را در بی﴾اْلم ْوتى  

یعنی . (۴37 :1۴03)ابن زبیر، « ين  ذ ا و لَّْوْا ُمْدبارا إ  »: است این آیات فرمودهبا لذا مناسب ملحق سازد. 

کنند، ىمکه پشت آن هم در حالىان، نیست که دعوتت را به گوش کرتو توان در  ملسو هيلع هللا ىلصای پیامبر

  .برسانى

ل گوییم این فعاسخ میپ نیامده است. در« یولّ ت  » ۀواژ« مدبرين  » اند: چرا به جایبرخی گفته

گردان روی ،کردن است، خواه قلبمطلق پشت «یلّ و  تـ  » شود.نمی« مدبرين» نیازی ازموجب بی

 ۀحان دربارسبخدای جا که ( از آن368-367 :1391آملی، ) شده باشد یا به حال خود باقی باشد.

از اشاره را از  متمٌمی بیاورد تا فهم حاصلآن خواست برای شنوند، نمین اکه آنایشان خبر داد 
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زیادی در عدم امکان  ۀکه افاد «دبرينمُ »کامل با واژة  ۀمبالغـدلیل همین ایشان نفی کند؛ به 

 ؛حسناوی، 1۴21: 291 ؛بدوی، 2005: 110 ؛129 :1368اصبع مصری، ابی)ابنتحقق یافت.شنواندن داشت، 

 مرسی، 1۴20: 1۴3؛ معرفت، 1388، ج 5: 259(. 

 فته است.سورة نمل و روم، ایغال )از اقسام فواصل( صورت گر فواصل درکه نکته آخر این

معنای  خواهدایغال عبارت است از ختم کالم به چیزی که معنی بدون آن تمام باشد و متکلم ب

ن بر ویی افزآورد که معنابنابراین لفظی میسخنش را پیش از رسیدن به پایان آن کامل کند، 

؛ 57 :1372؛ معرفت،213: 1352رجائی، . )بخشدرونق و زیبایی ا کالم رو معنای کالم را بیان نماید 

 (.۴95: 1372عسکری، 

 

 های پژوهشیافته
 :بر اساس پژوهش انجام شده، نتایج زیر به دست آمد

 ست.خود ا اختالف فواصل در آیات متشابه لفظی، تناسب هر آیه با آیات قبل و بعددلیل ( 1

افتن یرد و محکم وجود دا محتوای آیات، ارتباطی وثیق و( بین فواصل آیات متشابه لفظی و 2

 گاهی سهل الوصول و گاه دشوار و سخت یاب است.این پیوند و ارتباط معنایی، 

ت ارارتباط تغیی سیاق،گاهی از با آ معنایابی، سیاق است و اساسِشابه بنا و تتحلیل آیات م( در3

عنوان  گیری از آیات قرآن بهفهم و بهرهشود. نقش سیاق در می واژگانی آیات مشابه، تبیین

 یکی از اصول عقالیی محاوره، نقشی اساسی و انکار ناشدنی است. 

اظ و ر الفجزئیات معنا و ســـاختال به جای توجه به یک آیه، دقت در ( توجه به آیات قب۴

تواند میز نیها از نظر وسعت معنا، در آیات مشابه نها، توجه به صـــفات و مقایســـه آواژه

 آورد.  از حالت ابهام درآن را و  کرده اختالف فواصل آیات را روشندلیل 

یه آحتوای م معنایی، ارتباطی محکم و وثیق با فاصله به عنوان آخرین قسمت آیه، از نظر( 5

تم  گ و ریحاکم بر سوره و آهن معنا، جوّ ناگسستنی میان لفظ و  به طوری که پیوندیدارد، 

 پایان آیه در سراسر فواصل آیات قرآنی برقرار است.
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 عمناب
 .انتشارات دار القرآن الکریمش(. قم.  1373) رقرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی، ناص

 هاکتاب

 یعرب

آلوسی، حممود بن عبدهللا.)1415ق(. روح العاين يف تفسریالقرآن العظيم و السبع الثاين. )ابراهیم مشس الدین، علی 
 عبد الباری عطیه، سناء بزیع مشسالدین(. بریوت: دار الکتب العلمیة، منشورات حممد علي بیضون.

أبوحسان، مجال حممود أبوحسان. )۲۰۱۱م(. الدالالت العنوية لفواصل اَلایت القرآنية. عمان: دار الفتح للدراسات 
 و النشر.

 .ابن مجاعه، حممد بن ابراهیم. )1418ق(. کشف العاين يف متشابه الثاين )ج1(. ]بیجا[ : دار املنار
ابن زبری، امحدبن ابر اهیم. )۱۴۰۳ق(. مالک التاويل القاطع بذوي االلاد و التعطيل يف توجيه التشابه اللفظ من آي 

 التنزيل. بریوت: دار الغرب.
 ابنعاشور، حممدطاهر.)۱۴۲۰ق(. تفسری التحرير و التنوير املعروف بتفسری ابن عاشور. بریوت: مؤسسة التاریخ العريب.
ابنعطیه، عبداحلق بن غالب. )۱۴۲۲ق(. احملرر الوجيز فی تفسری الکتاب العزيز.)عبدالسالم عبدالشافی حممد و مجال 

 .طلبه(. بریوت: دار الکتب العلمیة
 ابوحیان، حممد بن یوسف.)۱۴۲۰ق(.البحر احمليط يف التفسری. )صدقی حممد مجیل(. بری وت: دار الفکر.

انصاری، زکرای بن حممد.)۱۴۲۴ق(. فتح الرمحن شرح ما يلتبس من القرآن.)حییی مراد، زکرایبن حممد انصاری، حمقق(. 
 .بریوت: دار الکتب العلمیة

 ابقالنی، حممد بن طیب.)۱۹۷۷م(. إعجاز القرآن )ج1(. بریوت: دار الکتب العلمیه.
 .بدوي، امحد. )۱۳۷۰ش(. الفاصلة القرآنية. القاهره: مکتبه هنضة مصر

بقاعی، ابراهیم بن عمر. )۱۴۲۷ق(. نظم الدرر يف تناسب اَلایت و السور. )عبدالرزاق غالب مهدی(. بریوت: دار 
 .الکتب العلمیة

بنت الشاطی، عایشه.)بیات(. االعجاز البيانی للقرآن و مسائل ابن االزرق: دراسة قرآنیة لغویة و بیانیة )ج1(. القاهره: 
 دار املعارف.

 حسناوی، حممد.)۱۴۲۱ق(. الفاصلة يف القرآن )ج1(. عمان: دار عمار.
 خالدي، صالح عبدالفتاح.)۲۰۱۴م(. اعجاز القرآن البياين و دالئل مصدره الرِبين. عمان: دار عمارم. ابزایبی از دار عمار م.
خطیب اسکافی، حممد بن عبدهللا.)۱۴۲۲ق(. درة التنزيل و غرة التأويل يف بيان اَلایت التشاهبات يف کتاب هللا 

 العزيز )ج 1(. بریوت: دار املعرفة.
خفاجی، امحد بن حممد. )۱۴۱۷ق(. حاشية الشهاب السمّ اة عناية القاضي و  کفاية الراضي علی تفسری البيضاوي. 

 .بریوت: دار الکتب العلمیة
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 راغب اصفهانی، حسنی بن حممد. )۱۴۱۲ق(. مفردات ألفاظ القرآن. )صفوان عدانن داوودی(. بریوت: دار الشامیة.
 رمانی، علی بن عیسی. )۱۹۷۶م(. النکت يف إعجاز القرآن )ج 1(. دهلی: مکتبة اجلامعة امللیة اإلسالمیة.

زرکشی، حممد بن هبادر. )۱۴۱۰ق( الربهان يف علوم القرآن.)مجال محدی ذهبی، ابراهیم عبدهللا کردی، حممد بن هبادر 
 زرکشی، یوسف عبدالرمحن مرعشلی، حمقق(. بریوت: دار املعرفة.

 زخمشری، حممود بن عمر. )۱۴۰۷ق(. الکشاف. بریوت: دار الکتاب العريب.
 سامرایي، فاضل صاحل. )۱۴۲۲ق(. التعبری القرآين. قم: دار الزهراء.

   دار عمار. عمان:سامرایي، فاضل صاحل. )۲۰۰3م(. لسات بيانية يف نصوص من التنزيل.
 سکاکی، یوسف بن ابیبکر. )بیات(. مفتاح العلوم )ج1(. بریوت: دار الکتب العلمیه.

 سیوطی، عبدالرمحن بن ابیبکر. )۱۴۲۱ق(. اإلتقان يف علوم القرآن. )فواز امحد زمرلی(. بریوت: دار الکتاب العريب.
 شعری، عبداملنعم کامل.)۲۰۱۳م(.االسباب االعجازية يف التشاهبات القرآنية. منصور ه: دارالیقنی م. ابزایبی از دارالیقنی.

 صابونی، حممدعلی. )۱۴۲۱ق(. صفوة التفاسری. بریوت: دار الفکر.
 طوسی، حممدبن حسن. )بیات(. التبيان يف تفسری القرآن. بریوت: دار إحیاء الرتاث العريب.

 طیب، عبداحلسنی. )۱۳۷۸ش(. أطيب البيان يف تفسری القرآن. هتران: اسالم.
 عباس، فضل حسن. )۱۴۲۹ق(. إعجاز القران الکرمی )ج 1(. عمان: دار النفایس.

 عباس، فضل حسن. )بیات(. قضاای قرآنية يف الوسوعة الربيطانية )نقد مطاعن و رد شبهات(.]بی جا[: دار البشری.
فریوزآابدی، حممد بن یعقوب.)۱۴۱۶ق(. بصائر ذوی التمييز يف لطائف الکتاب العزيز.)حممد بن یعقوب فریوزآابدی(. 

 القاهره: وزارة االوقاف، اجمللس االعلی للشئو ن االسالمیة.
 فیض کاشانی، حممد بن شاه مرتضی. )۱۳۷۳ش(. تفسری الصايف. )حسنی اعلمی(. هتران: مکتبة الصدر.

 بریوت: دار الشروق.. يف ظالل القرآنق(. ۱۴۰۸قطب، سید. )
 کرمانی، حممودبن محزه.)۱۴۱۸ق(. الربهان يف متشابه القرآن. )امحد عز الدین عبدهللا خلف هللا(. املنصوره: دار الوفاء.
الشنی، عبد الفتاح.)۲۰۱۴م(. من اسرار التعبری يف القرآن الکرمی: الفاصلة القرآنية. القاهره: دار الفکر العريب م. 

 ابزایبی از دار الفکر العريب.
 مراغی، امحد مصطفی. )بیات(. تفسری الراغي. بریوت: دار الفکر.

 .مرسی، كمال الدین عبد الغين. )1420ق(. فواصل اَلایت القرآنية. بیجا: بیات
 معرفت، حممدهادی. )۱۳۸۸ش(. التمهيد فی علوم القرآن )ج 5(. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.

 مغنیه، حممدجواد. )۱۴۲۴م(. التفسری الکاشف. )حممدجواد مغنیه(. قم: دار الکتاب اإلسالمي.
 نصار، حسنی. )۱۹۹۹م(. اعجاز القرآن الفواصل )ج 1(. القاهرة : مکتبه مصر.

نظام االعرج، حسن بن حممد. )۱۴۱۶ق(. تفسری غرائب القرآن و رغائب الفرقان. )حسن بن حممد نظام االعرج و 
 زکرای عمریات(. بریوت: دار الکتب العلمیة.

 .هامشی، امحد. )۱۴۲0ق(. جواهر البالغه، قم: حبیب
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 فارسی: 
لوحی(. مشهد: آستان لی میر)ع .بدیع القرآن(. ش1368).عبدالواحد بن عبدالعظیم مصری، اصبعابیابن

 های اسالمى.قدس رضوی، بنیاد پژوهش

 )محمد.القرآن و روح الجنان فی تفسیر روض الجنانش(. 1371) .علی بن حسین رازی، الفتوحابو

 های اسالمى.مهدی ناصح و محمدجعفر یاحقی(. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش

ه مدرسین باقر موسوی(. قم: جامع محمد: )ترجمهتفسیر المیزان ش(. 1378. )محمدحسین طباطبایی،

 حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی.

طبرسی، فضل بن حسن.)1377ش(. تفسیر جوامع الجامع. )ابوالقاسم گرجی(. قم: حوزه علمیه قم، 

 مرکز مدیریت.

 هایی از قرآن.تهران: مرکز فرهنگی درس تفسیر نور. ش(.1388تی، محسن. )قرائ

 : سخن.تهران یدی(.س)سیدحسین .بالغی قرآنشناسی اعجاز سبکتا(. . )بیمحمدکریم کواز،

 می.عارف اسال. )عزت اهلل موالئی نیا همدانی(. قم: بنیاد متناسب آیاتش(.1373).محمدهادی معرفت،

 .ه. تهران: دار الکتب اإلسالمیتفسیر نمونهش(. 137۴. )ناصر شیرازی، مکارم

 مجالت:

. «ریممحتوای آیات قرآن ک معنایی فواصل با های ارتباطچالش» (.ش1397.)اصغرعلی آخوندی،

 .6۴-35(، 15) 37 ،تحقیقات علوم قرآن و حدیث
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 اَلایت يف اَلایت التشاهبةفواصل مجاليات االختالف يف 

 نوع القالة: أصيلة

1*حممدعلی کاظمی تبار 2، حممدرضا ِبغبان زاده امشه 3، فاطمه سرچاهی  
 هترانایران، ستاذ مساعد فی قسم الرتبیة الالهوتیة، جامعة فرهنگیان، ا. ۱
 ، ایران، جیالنأستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمیة جبامعة جیالن. ۲

 مشهدایران،  ي القرآن،، كلیة تدریب معلمملعارفا علومه، جامعة قم للعلوم و ماجستری يف تفسری القرآن و .۳
 صاللخّ 

مال يف اجل اهذ ن بعض  ع التعبریُ  یتم   التعبری واألدب. تنتهي يف جمال  ال ساحر   مجال  و  الكرمي على عجائب   لقرآنُ شتمُل ای  
آلایت "ا ىم  ، واليت تسلكلمات  اأو  ف  ألحرُ إال قلیاًل يف ا ختتلفُ الو  والبنیة املعجمیة   املوضوع   ن حیثُ متشاهبة م   شكل آایت  

 یكونُ  یثُ ، ححكیم نظام   س  لى أساع   ت  د ق، الكرمي القرآن   يف آایت   الكلمات   ترتیب   شك فیه أن   ال ااملتشاهبة حرفیًا". م  
 یل. الفواصلُ جمت  العامل ـ، کاهدورُ  ت  لمسافابینها، یكون ل وفیما ،ة الداللیة للكلمةملی  يف الع   ناسبُ ا املمكاهنُ  كلمة    ل  كُ ل  

 مكانة   اآلایت هلا ایة  هنويف  ،ينللمعا أفضل   ي إىل فهم  ؤد   تُ ال تی اآلایت قاطع م  كل يف الش   ن نفس  م   هي حروف   منیةُ الز  
املنهج ـب   ،احلايل ى البحثُ سع، ی  لیهعو  تاآلای يف تفسری   للغایة   فعال   مر  وهو أ توى اآلایتلى حمُ ها ع  یمنت  سبب ه  ب   ة  خاص  

اللفظیة  ت  اآلای لعالقة بنی  اكتشاف ا، و متباینة   ملتشاهبة على فرتات  من أتثری اآلایت ا الوصفي التحلیلي، إىل إجياد احلكمة  
 التفسری   مع   ًبا إىل جنب  ة جنیة والسیاقی  واخلطاب یدیةاليل والنقاط التمهالد   اجلمال   وراء   عي  الس   املتشاهبة ومسافاهتا. أیًضا، فإن  

 ر هوو   الس  قاع واملوسیقى يفواإلی ة  لبالغايف  التساهلُ  أن یكون   ، ميكنُ السیاق عد  املسافات. ب   على انسجام   عتمدُ ی  ، اجلمايل
 .سورة حلًنا خاًصا عطي كل  ا یُ ، م  سورة   كل     مسافات   يف االختالف   سببُ 

 .القرآن، التشابه اللفظي، املسافات، السیاق :الرئيسةالكلمات 
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Abstract 
The Holy Quran contains fascinating and endless wonders and beauties in the field 

of expression and literature. Some of these beauties are expressed in the form of 

verses that are the same in terms of subject matter and lexical structure and are only 

slightly different in letters or words, which are called "literally similar verses". 

Undoubtedly, the order of words in the verses of the Holy Quran has been done on 

the basis of a wise system, in which each word has had its proper place in the 

semantic process of the word, and in between, distances have their role as a 

beautifying factor. Intervals are letters of the same shape in the passages of verses 

that lead to a better understanding of the meanings and at the end of the verses have 

a special place due to their dominance over the content of the verses, which is very 

effective in interpreting the verse. Accordingly, the present research, by descriptive-

analytical method, seeks to find the wisdom of the effect of similar verses on 

different intervals and to discover the relationship between similar verbal verses and 

their distances. Also, the pursuit of semantic beauties and introductory, rhetorical 

and contextual points along with aesthetic interpretation is based on the harmony of 

distances. After the context, indulgence in eloquence, rhythm and music of the 

surahs can be the reason for the difference in the distances of each surah, which 

gives each surah a special melody. 

Keywords: Quran, verbal similarity, distances, context. 
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