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چکیده

نعرصههاینقددردورانمعاصراست؛به

یکیازمهمتری

زیباییشناسی 
گونهای که ناقدان و اهل فن ،به جنبههای گوناگون آن توجهی خاص

کردهاند.
متونادبیازجنبههایمختلففنی،لغوی،بالغیو

ازآنجاکهامروزه،
میشوند ،نگارندگان
همچنین ازنظر اسلوب و ساختار تحلیل و بررسی  
درصدد یافتن گوشهای از زیباییهای سورهای هستند که «عروس قرآن»

کهیکیازاسلوبهایبالغی است ودر

نامیدهشدهاست.صنعتمقابله -
قرآن کریم نیز به بهترین شکل نمود یافته است -در این سورۀ مبارکه،
دیدآوردهاست؛عالوهبرآن،

زیبایی،طراوتوجذابیتی اعجابآور راپ
مبحثفاصلهنیز -کهنمودیازنظمقرآنی است -زیباییهای اینسوره را
دوچندانکردهاست.

استادیارزبانوادبیاتعربیدانشگاهکردستان.hadirezwan@yahoo.com
.1 
.1دانشجویدکتریزبانوادبیاتعربیدانشگاهاصفهان davoodzarinpour@yahoo.com
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زیباییشناختی بهمتنقرآن -کهبهحقدراوج

ازمنظر 
دراینپژوهش ، 
استحکاموزیباییقراردارد-نگریستهودواسلوببالغیمقابلهوفاصلهرا
کردهایم.
درسورۀالرحمنبررسی 

باییشناسی،سورۀالرحمن،مقابله،فاصله.
واژههای کلیدی :زی 

 .بیان مسأله
جنبهها و شکلهایش ،موردتوجه ناقدان و
از دیرباز تاکنون ،زیبایی و زیباییشناسی در تمام  
بهعنوان معجزۀ جاوید الهی ،و منبع فیض و
اندیشمندان بوده است .در این حوزه ،قرآن کریم  
دربرابر خود
بهویژه اعراب را به تحدی  
هدایت بشری ،ازمنظر معنا و لفظ ،سخنوران جهان و  
درمقابلکالم الهی ،راهی جز
برایاظهارفضل 

فراخوانده است؛ البته تالشمدعیان علم وادب
بیکران،زانویشاگردیبرزمین
همگاندربرابرایندریای 

عدمنیافتهواینعاملسببشدهاست
خودراازمعارفوزیباییهایبیپایاناینکتابآسمانیبپرورند.

نهندودرحدتوانشان،روح
درمیان سورههای قرآن کریم ،سورۀ الرحمن ،«عروس قرآن» نامیده شده است .این عنوان،

زیباییبسیارزیاد اینسوره رابیانمیکند ومحققانواندیشمندانرابرآنداشتهاست که در
ازدیدگاهزیباییشناختیبررسیکنند.
نوشتههایشان،اینسورهرا 

قراردادن دو بحثمقابله وفاصله ،جنبههایزیباییشناختیاینسوره
دراینپژوهش،بامحور 

یهاینامحدودآنرانشاندادهایم.
ازدیدگاهیتازهبررسیکردهوبخشیاززیبای 
را 

 .تعریفها
آنهابررسی
دراینبخش،نخست،سهمفهومزیباییشناسی،مقابلهوفاصله ،ونظرعلمارادربارۀ 
وسپسدربارۀزیباییشناسیمقابلهوفاصلهسخنمیگوییم.

میکنیم
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 . -زیباییشناسی

درعرصههای مختلف ،از دو دیدگاه به مبحث زیباییشناسی
درطول تاریخ ،ناقدان و اهل فن  

همهصورتمیبینندوازمعناغافل،وگروهیکهبسیاراندکاند

پرستاندو


صورت
پرداختهاند:بعضی«

الهیقمشهای،1911ش:.)3تلفیقظاهرو

مینگرندوازصورتنیزغافلنیستند» (
ونادر،همهمعنا  
باطندرکالمعاقالن،عالمانوفصیحان،درجایجایمتون،بهروشنیدیدهمیشود؛تاجاییکه
بلیغترین انسان عالم ،یعنی پیامبر اکرم (ص) نیز زیبایی ظاهری را فارغ از زیبایی معنوی ،هیچ
انگاشتهوفرمودهاست:«ایمردم!ازخضراءالدمنبپرهیزید!»؛هنگامیکهاصحابپاکایشانمفهوم
این کالم را جویا شدند ،آن حضرت تصریح کردند منظور ،زنان زیبایی است که در محیط و
فضایفاسدرشدکردهاند(کلینی،1931ش:.)991
درحوزۀادبیات ،«زیباییشناسی  عبارتاستازنیکویی،شکوه،برجستگی،تناسب،دقتدرنظمو


ترتیب چینش صفات زیبا در شکل ،مضمون ،وظیفه و هدف» (جمعه ،1111م : .)44از این تعبیر
درصورتنبودِدیگری
زایندو، 
وجودهریکا 

مییابیمزیبایی،تلفیقیازصورتومعناستو
در 

نمیتواندانتظارهایمخاطبرابرآورد.

عبدالقاهر جرجانی هم به بهترین شکل نمود یافته است؛
مفاهیم یادشده در نظریۀ معروف 
بهویژهآنجاکهگفتهاست:«نظمبهاینمعناستکهالفاظرادرجاییقراردهیکهمقتضایقوانینو

اصولنحویمیباشدوازآنهاعدولننمایی»(جرجانی،1394م:.)91اودرادامهگفتهاست:تااینجا

،برپایۀ معانیوقواعدنحوی است؛امانکتۀ مهم ،آناستکه
مشخصشدکهمداربحثنظم 
زیباییومزیتنظم ،به اِعمالدرستقوانیننحوی،منحصر نیست؛ بلکهاینمزیتدرمعانیو
درحوزۀ
بنابراین، 
اغراضیجایداردکهکالمبهآندلیلوضعشدهاست(جرجانی،1394م:)91؛ 
ویرها ،موسیقی و معانی آن
ازجهت الفاظ ،ترکیبها ،تص 
زیباییشناسی ،ساختار فنی متن ادبی  
بررسی میشودو اینزیبایی ،دستاورد هوشبشری،ذوقسرشارو عقل فعال ،و با استمداد از
عناصرزیباست.
ماندگارآفریدهاندکه

درقرآنکریم نیزلفظومعنابهگونهایباهمگرهخورده وزیباییای 
بنمغیرهپسازشنیدنکالمالهی ،نظرخودرا

رفتهاند.ولید 
سخنورانعصرنزولدرحیرتفرو 
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دربارۀ آن ،چنین بیان کرده است :«وَاهللِإِّنَلَهُلَطَالوَةٌوَ إِّنَعَلَيهِلَحَالوَةٌوَ إِّنَاَعْالهُلَمُثْمِرٌوَإِّنَاَسفَلُهُ

لَمُغْدِقٌوَ م َايَقُولُهَذَابَشَر» (مجلسی ،1414ق :)131؛ یعنی :به خدا سوگند این کالم ،سرشار از
زیبایی،مالحت،شیرینیوخرمیاستونمیتواندکالمبشرباشد.
قرآن کریم را نیز بهعنوان یک نصّ ،ازدیدگاه زیباییشناسی در دو مقولۀ لفظی و معنوی
میتوانبررسیکرد.

با توجه به آنچه گفتیم ،تفاوت زیباییشناسی در متون ادبی با کالم الهی ،آن است که
آوریهای ادبی انسان با توجه به ذوق ،و میزان شمول مفاهیم و ارزشها در عقل او صورت


نو
میگیرد؛امازیباییشناسیدرنصّقرآنی،عبارتاستازبررسیزیباییدرتمامابعادآنودیدن

،ازنوع معجزهاست و
جاللوکمالمطلقدرتمامسبکهایممکن؛ازایننظر کهکالمالهی 

بهعنوان
میگذارد؛ چنانکه میتوان اینکتاب آسمانیرا  
برجای  
بیشتریناثر رادرروحآدمی  
موردتوجهقرارداد(جمعه،1111م:13و.)11
آوریهایادبیبشر 

مبناییبرایارزشگذارینو

 . -مفهوم مقابله

سرشارازارزشهایبالغی،فنی،

ازنظرادبی،
قرآنکریمکهنسخۀشفابخشوهدایتگربشراست، 
موردتوجهاهلفنبوده
نقدی،ادبی،اسلوبی،لغویو ...استکهپسازنزولآن ،درتمامدورهها 
کردهاند.
بیکرانسیراب 
کدامبهگونهای،ذهن،زبانوروانخودراازایناقیانوس 


وهر
یکیازانواعادبی -بالغی،مقابله استکهدرادبیاتعربیوبهویژه قرآن کریم،بهبهترین
درتعریفمقابله گفتهشدهاستتقابل «عبارتاستازاجتماع دویا
شکلبهکارگرفتهشدهاست. 

چندمعنادریکسووسپسآوردنمعانیمقابلآندرسویدیگر» (محمودیاسین،1419ق:)113؛
ماننداینحدیثپیامبراکرم (ص) :«إِّنَالرِفْقَلَايَكُوّنُ()1فِي()2شَىْءٍإِلّازَانَهُ()3وَلَانُزِعَ()1عَنْ()2شَىْءٍإِلَا

زهرچهگرفته
آنرامزینمیکندوا 

رفقدرهرچهباشد،

شَانَهُ(»)3(طبرسی،1991ش:)113؛یعنی:
شود،زشتمیشود.
محمودیاسیندرکتابمنروائعالبدیع(1419ق:113تا)119مقابلهرابهپنجنوعبدینشرح
تقسیمکردهاست:
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ابیالحدید،
ابن 
بهدو؛مانند:«إِنَكُملَتَكْثُروّنَ()1عِنْدَالفَزَعِ()2وَتَقِلُوّنَ()1عِنْدَالطَمَعِ( »)2( 
مقابلۀدو 

الف)
1414ق : /1)111؛ یعنی :شما (ای انصار)! در سختیها زیاد حضور دارید و در آنجا که بحث
،حضورکمرنگدارید.

چشمداشتاست

بهسه؛مانند:«وَيُحِّلُ()1لَهُمُ()2الطَيِبَاتِ()3وَيُحَرِمُ()1عَلَيْهِمُ()2الْخَبَائِثَ(»)3(قرآن،اعراف:
ب)مقابلۀسه 
اینگونهمقابله،دراین
میکند. 
ناپاکهارابرآنانحرام 

پاکیزههارابرایشانحاللو

)111؛یعنی:
سخن امام علی (ع) نیز دیده میشود :«إِّنَ الحَقَ( )1ثَقيّلٌ( )2مرِّيٌ( )3وَ إِّنَ البَاطِّلَ( )1خَفيفٌ( )2وَبِيٌ(»)3
سبکوبدانجاماست.

سنگینوپربار،وباطل،

ابیالحدید،1414ق:)919؛یعنی:هماناحق،
ابن 
( 
بهچهار؛مانند:«فَأَمَامَنأَعْطَى()1وَاتَقَى()2وَصَدَقَ()3بِالْحُسْنَىفَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى()4وَ
ج)مقابلۀچهار 

أَمَامَنبَخِّلَ()1وَاسْتَغْنَى()2وَكَذَبَ()3بِالْحُسْنَىفَسَنُيَسِرُهُلِلْعُسْرَى( »)4(قرآن،لیل : 1تا)11؛ یعنی :کسی
درپیشگیرد،وبهپاداش خوبایمانوباورداشتهباشد،او
کهبذلوبخشش کندوپرهیزگاری 
بینیازبداندوبهپاداش
راآمادۀرفاهوآسایشمیکنیم؛واماکسیکهتنگچشمیبکندوخودرا 
آمادهمیکنیم.

خوبایمانوباورنداشتهباشد،اورابرایسختی
ماننداینبیتازصفیالدینحلّی:

بهپنج؛
د)مقابلۀپنج 
كاّنَ()1الرِضا()2بِدُنُوّي()3مِنْ()4خَواطِرِهِم()5
فَصارَ()1سَخطِي()2لِبُعدِّي()3عَنْ()4جَوارِهِم()5
(حموی،1391م:/1)191
گاهبودکهبهیادوخاطرۀآنهانزدیکبودم؛ امادوریمناز

یعنی:رضایتوآرامشخاطرم 
آن
هااسبابرنجشوناراحتیامشد.

همنشینیبا 
آن

ه)مقابلۀششبهشش؛ماننداینبیتازعنترهالعبسی:
عَلَى()1رَأْسِ()2عَبْدٍ()3تاجُ()4عِزٍ()5يُزينُه()6
وَفِي()1رِجّْلِ()2حُرٍ()3قَيدُ()4ذِلٍ()5يُشينُهُ()6
(عباسی،1341م:/1)111
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ردهای ،تاجی از عزت نهاده شده که او را میآراید؛ در حالی که در پای انسان
یعنی :بر سر بَ 
آزادهای،بندخواریبستهشدهکهاوراذلیلکردهاست.
باتوجهبهآنچهگفتیم:
هیچیک از محققان و اهل فن در اینکه صنعت تقابل در علم بدیع ،از دل مفهوم طباق=
رویارویی دو لفظ متضاد برآمده ،شکی ندارد؛ اما بعضی از ناقدان و علمای بالغت ،ابعاد،

مفاهیم و دایرۀ شمول مقابله را افزایش داده و تفاوتهایی بین تقابل و طباق قائل شدهاند
(جمعه،1111م:.)149
یندولفظمتضادصورتمیگیرد؛امامقابله

تفاوتمقابلهوطباق،آناستکهطباقدرجمعب
لفظمتضادواقعمیشود (محمودیاسین،1419ق:.)113تفاوتدیگراین

معموالً بینچهار تاده 
دوصنعت،آناستکه:
شودوهمغیراضداد؛


درحالیکهمقابلههممیاناضدادواقعمی
طباقفقط میاناضداداست؛ 
مانند آیۀ  19سورۀ قصص :«وَ مِن رَحْمَتِهِ جَعَّلَ لَكُمُ اللَيّْلَ وَ النَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِن

فَضْلِهِوَلَعَلَكُمْتَشْكُرُوّنَ»(محمودیاسین،1419ق:.)113
معنایآیهبدینشرحاست:این از لطف و مرحمت الهی است که شب و روز را برای شما
سپاسگزارباشید.

آفریدهاستتادرآنبیارامیدوفضلخدارابجوییدو
باتوجهبهتفاوتهایبینایندوصنعتبدیعیمیتوانگفت:
اصطـالح «مقــابله» دارای صفت شمــولی است و نمیتــوان آن را در مفهوم مقابلۀ طباقی محدود
کرد .این اصطالح ،دارای صفت جمع برای اسلوب توازن ،تمــاثل ،1نگارگری ،ازدواج ،1ارداف،9

معنیاتحاددرنوعاست؛ماننداتحادزیدوعمرودرانسانبودن(تفتازانی،1411ق:.)149

.1«تماثّل» 
به
.1«ازدواج»یعنیپیوستنهرچیزبهنظیرش(مناوی،1411ق:.)19
.9یکیازمباحثبالغتوفصاحت،آناستکهبخواهیممعناییرادرعبارتیبیاوریم؛اماازلفظیمخصوصکهبرایآنمعنا
کارگیریمکهبهنوعی،تابعآنمعناست؛زیراپیوستهذکرتابع،دالّبرمتبوعاست.این

وضعشده،استفادهنکنیم؛بلکهلفظیرابه
مثلاینقولعمربنابیربیعه:

رااردافیاتتبیعمینامند؛

مبحث
بَعيدَةٌمَهوَىالقُرطِإِمَالِنَوفِّلٍأَبُوهاوَإِمَاعَبدِشمسٍوَهاشِمِ(خفاجی،1391م:.)191
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پیشازآنکهبامسائلبالغیمحض ،درارتباطباشند،با
تماممواردذکرشدۀ  

تناسب،1تناظر1و...استو 

زیباییشناسی،ارتباطیتنگاتنگدارند(جمعه،1111م:.)149

عناصر
دیگرمیتوانمقابلهرابرسهنوعبدینشرحدانست:

،درتقسیمبندیای

بدینصورت
الف)مقابلۀنظیری؛مانند:«الَتَأْخُذُهُسِنَةٌوَالَنَوْمٌ»(قرآن،بقره:)111؛یعنی:اوراچرتیوخوابی
ازبابخوابیدنوهمانندیکدیگرند.
نمیگیرد.دراینجا،دولفظ«سِنَةٌ»و«نَوْمٌ» 
فرا 

ب)مقابلۀنقیضی؛مانند:«وَتَحْسَبُهُمْأَيْقَاظاًوَهُمْرُقُودٌ» (قرآن،کهف:)19؛ یعنی:در حالی که
میانگاشتی .در این آیه ،واژههای «أَيْقَاظاً» و «رُقُودٌ» نقیض هم
ایشان خفته بودند ،آنان را بیدار  
هستند.
ج)مقابلۀخالفی؛مانند:«وَأَنَالَانَدْرِّيأَشَرٌأُرِيدَبِمَنفِيالْأَرْضِأَمْأَرَادَبِهِمْرَبُهُمْرَشَداً» (قرآن،جن:
درنظر گرفته شده است یااینکه
نمیدانیم که آیا برای ساکنان زمین ،شر و بال  
)11؛ یعنی :ما  
است .دراینآیه ،دولفظ«شَرٌ» و«رَشَداً» خالف
پروردگارشان خیر و هدایت ایشان را خواسته  
هماند؛ولینقیضیکدیگرنیستند؛زیرانقیض«الشر»،«الخير»استونقیض«الرشد»،«الغي»(مدنی،

1999ق:.)911
 . -3فاصله

ریفها و
«فاصله» بخشی از مبحث نظم قرآن است که اهل فن درطول دورههای مختلف ،تع 
دستدادهاند؛مثالً زرکشی درتعریففاصلهگفتهاست:«فاصله،

تعبیرهاییگوناگونراازآنبه

کلمۀ آخرآیهمیباشدوهمانندقافیهدرشعروقرینهدرسجعاست» (زرکشی،1913ق:)19وابوبکر
باقالنیدربارۀ آنگفتهاست:«فاصلهعبارتاستازحروفشبیهبههمدرمقاطع» (باقالنی،1339م:
.)111

ازنوعتضاد
معنایگردآوردنامریباآنچهمتناسبباآنباشد؛بهشرطیکهاینارتباط، 

همانمراعاتنظیراست؛ 
به

.1«تناسب»
نباشد؛مثلاینآیه:«الشَمْسُوَالْقَمَرُبِحُسْبَاّنٍ»(قرآن،الرحمن:)1(قزوینی،1339م:.)919
.1«تناظر»عبارتاستازآوردندولفظیابیشترکهدرمعنا،نظیریکدیگرباشند(مجلةمجمعاللغةالعربيةبالقاهرة،ش:31.)1
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 . -4زیباییشناسی مقابله

زیباییشناسی مقابله درنصّ قرآنیعبارتاستازبنایتقابلی،لغوی،بالغیوموسیقاییکهدر
وبهتناسب،موازاتوبرارتباطدوسویهبیندو

نگرشیناقدانه،فنیوزیباییشناسانهنمودمییابد
جمعه ،1111م : .)31هدف از

جمله یا بیشترازآنازحیثاختالف یاهماهنگی تأکید میکند (
اینگونهزیباییشناسی،ایجادزیباییلفظیومعنوی،تالشذهنی،والقایپیامدرروحمخاطببه

بهترینشکلاست.
آنها کمکبهفهم
کاربردمقابلهدرقرآن ،زیباییهاوحکمتهایی فراوان داردکه یکیاز  

میخوانیم :«وَ لِلّهِ عَلَى النَاسِ حِّجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
آلعمران  
معنای آیاتاست؛ مثالً درسورۀ  

آلعمران:)31؛ یعنی:و حج این خانه ،واجب الهی
سَبِيالًوَمَنكَفَرَفَإِّنَاهللغَنِيٌعَنِالْعَالَمِينَ» (قرآن، 
هرکس کفر ورزد ،چه خداوند از همۀ
است بر کسانی که توانائی برای رفتن بدانجا را دارند و  
لميحّج” کهاز
رابهجای“وَمَن 
بینیاز است .دراینآیه ،خداوندمتعال«عبارت“وَمَنكَفَرَ”  
جهانیان  

قابلفهماست،بهکاربردهتامیزانزشتیعدمالتزامبهحکمالهیرابیانکند»

سیاقجملهوبحثمقابله ،
(زمخشری،1419ق:.)131
یکیدیگراززیباییهایتقابل ،تحقّقانتظارمخاطبدرحلقۀ دومکالم،پساز تالشی ذهنی
تمامکنندۀبخشاولآناست.
براییافتنحلقۀ 

 . -5زیباییشناسی فاصله و موسیقی
درواقع ،موسیقیقرآنی ،پرتوهاییازنظم
تأثیرگذاراست و« 
ازنظرمعناوآهنگ ، 
فاصلهدرقرآن ، 

وضوحقابلرؤیتمیباشد» (زوبعی،1333م:)913؛

خاصیاستکهدرجایجایاین کالممعجز ، 
به
حسناویازمحمدعبدالوهابحموده ،اوجتجلیموسیقیقرآن،

بهویژهاینکهبنابهنقلقولمحمد

میتوان گفت فاصله و موسیقی
در فواصل و مقاطع آیات است (حسناوی ،1413ق : .)11 
درنگارگریمعناواثرگذاریبرحسمخاطب،نقشیمهمدارد؛بهطوریکه

منحصربهفردقرآن،

اینگونه بیان شده است :«مشرکین عرب ،مردم را از
دربرابر تأثیر کالم الهی ، 
گاه حربۀ مشرکان 
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گوشدادن به قرآن منع میکردند تا جذب کالم الهی نشوند و شیرینی آن را نچشند ،و همین مطلب


خواندهمیشود»(رضاییاصفهانی،1991ش:.)19

تعنوان“موسیقیقرآن”
امروزه،گاهیتح 
 .3سورة الرحمن
سورۀالرحمنپنجاهوپنجمینسورۀقرآناستودرمکهنازلشدهاست.«اینسورهبهبحثدربارۀ

میباشد» (صابونی،1111م:
بینسایرسورههایقرآن  

اصولعقایداسالمیپرداختهوبهسانعروسیدر
دربارۀاینسورهفرمودهاند:«هرچیزی عروسیداردوعروسقرآن ،سورۀ

 .)131پیامبراکرم(ص)

مبارکۀالرحمناست»(نوری،1419ق:.)911
ؤمنانیادآوری

اینسورهکهخداوندمتعالدرآن،بخشیازنعمتهایبیپایانخودرابرایم
ابنعاشور،1394م:
کرده ،«تنهاسورهایاستکهبایکیازاسمهایخداوندمتعالآغازشدهاست» ( 
آغازشدناینسورهبااعالمرحمتعمومیالهی،
.)113دلیل 
طعنعمتمیباشدکهناماین

داشتنازانتقامالهیبهواسطۀق

حذر
وبر 
ترغیبدراِنعامواحسان، 
سوره(الرحمن)مؤیدایننظراستوهمچنیناتّصافاینسورهبه«عروسقرآن»نیزایننکته
استوبهراستی

ها،جواهراتوتاجه


سورهحاویزیور
راتأکیدوتأییدمیکند؛چراکهاین


بودناینهمهنعمتوجمالوکمالوسرور،عروسقرآناست(بقاعی،:.)193

کهبادارا
گفتیم،دراینمقاله،درپیآنیمکهبخشیاززیباییهایبیپایاناینسورهرا

باتوجهبهآنچه
قراردادن مبحث مقابله در مفهوم عام آن و موسیقی فواصل ،این سورۀ
نشان دهیم و با مالک 
مبارکهرابررسیکنیم.

 .3-زیباییشناسی مقابله در سورة الرحمن

بهمعنای گستردۀ آن ،در قرآن کریم ،آشکارا نمود یافته است و در القای معنا و
مقابله  
لطافتبخشیدنبهفضایموسیقاییکالمالهی،نقشیاساسیدارد.اینصنعتدرسورۀالرحمن،به

بهترین شکل بهکار رفته است .در اینجا ،موارد مقابله را در این بخش از کالم الهی بررسی
میکنیم:
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 دونوععلم:«عَلَمَالْقُرْآّنَ» (قرآن،الرحمن:)1؛یعنی :قرآن را یاد داد؛ «عَلَمَهُالْبَيَاّنَ» (قرآن،الرحمن:)4؛یعنی :بهاوبیان(آنچهدردلاست)آموخت.
 دوچراغ :«الشَمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَاّنٍ» (قرآن،الرحمن :)1؛ یعنی :خورشید و ماه برابر حساب(منظمیدرچرخشوگردش)هستند.
دوگونۀگیاهی:«وَالنَجْمُوَالشَجَرُيَسْجُدَاّنِ»(قرآن،الرحمن:)3؛یعنی:گیاهانودرختانبرایخداسجدهمیکنندوکرنشمیبرند.
دورویکرددربارۀوزن:«وَأَقِيمُواالْوَزّْنَبِالْقِسْطِوَلَاتُخْسِرُواالْمِيزَاّنَ»(قرآن،الرحمن:)3؛یعنی:

چیزها) ،دادگرانه رفتار کنید و از
اندازهگیری  
مترکردن و  
وزنکردن و برکشیدن (کاالها و در  
در  
کمفروشینکنید!).
کموکاستندهیدو 
ترازومکاهید(و 
 دو نوع رُستنی :«وَ الْحَبُ ذُوالْعَصْفِ وَ الرَيْحَاّنُ» (قرآن ،الرحمن :)11؛ یعنی :و (در زمین)،درمیانپوستهقراردارند.
خوشبووجودداردوهمچنیندانههاییاستکه 

گیاهان
چیستیمادۀخلقتدوموجود:«خَلَقَالْإِنسَاّنَمِنصَلْصَالٍكَالْفَخَارِ»(قرآن،الرحمن:)14؛یعنی:خداانسانراازگِل خشکیدهایهمچونسفالآفریدهاست؛«وَخَلَقَالْجَاّنَمِنمَارِجٍمِننَارٍ»(قرآن،
شعلهورآتشخلق نمودهاست.
الرحمن:)11؛یعنی:وجنرااززبانۀ 
مشرقهاست.

دومشرق:«رَبُالْمَشْرِقَيْنِ»(قرآن،الرحمن:)11؛یعنی :اوپروردگارمغربهاست.

دومغرب:«وَرَبُالْمَغْرِبَيْنِ»(قرآن،الرحمن:)11؛یعنی :اوپروردگاردودریا:«مَرَجَالْبَحْرَيْنِيَلْتَقِيَاّنِ»(قرآن،الرحمن:)13؛یعنی :دودریای(مختلفشیرینوشور،درکنارهمروانکردهومجاوریکدیگرقراردادهاست.
وگرموسرد)را 
 استخراج دو شیء از دریا :«يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَاّنُ» (قرآن ،الرحمن :)11؛ یعنی :ازمیآید.
آندو،مرواریدومرجانبیرون 

چیزها و همۀ کسانی که
 جمعوافراد:«كُّلُمَنْعَلَيْهَافَاّنٍ» (قرآن،الرحمن:)13؛یعنی :همۀ  بررویزمینهستند ،دستخوشفنامیشوند؛«وَيَبْقَىوَجْهُرَبِكَذُوالْجَلَالِوَالْإِكْرَامِ»(قرآن،الرحمن:

میماندوبس.
)11؛یعنی:وتنهاذاتپروردگارباعظمتوارجمندتو 
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برروی
چیزها و همۀ کسانی که 
فناوبقا:«كُّلُمَنْعَلَيْهَافَاّنٍ» (قرآن،الرحمن:)13؛یعنی :همۀ  میشوند؛ «وَيَبْقَىوَجْهُرَبِكَذُوالْجَلَالِوَالْإِكْرَامِ» (قرآن،الرحمن:)11؛
دستخوش فنا  
زمین هستند ، 
میماندوبس.
یعنی :وتنهاذاتپروردگارباعظمتوارجمندتو 
 دو وصف برای خداوند متعال :«وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُوالْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ» (قرآن ،الرحمن :)11؛میماندوبس.
یعنی :وتنهاذاتپروردگارباعظمتوارجمندتو 
 دو گروه درخواستکننده :«يَسْئلُهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُّلَ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأّْنٍ» (قرآن،بهزبان حال یا قال،
زمیناند ،( 
آسمانها و  

چیزها و همۀ کسانی که در 
الرحمن:)13؛یعنی :همۀ  
اندرکارکاریاست.
میکنند.اوپیوستهدست 
روزیونیازخودرا)ازخدادرخواست 
پریها
حسابرسیاعمالدوموجود:«سَنَفْرُغُلَكُمْأَيُهَاالثَقَلَاّنِ»(قرآن،الرحمن:)91؛یعنی:ای وانسانها!بهحسابشماخواهیمپرداخت.
 -ناتوانی دو موجود :«يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَ الْإِنسِ إِّنِ اسْتَطَعْتُمْ أَّن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

میتوانید،
انسانها!اگر  
پریها و  
فَانفُذُوالَاتَنفُذُوّنَإِلَابِسُلْطَاّنٍ» (قرآن،الرحمن:)99؛یعنی :ای گروه  
آسمانهاوزمینبگذرید،بگذرید؛ولیکننمیتوانیدبگذریدمگرباقدرتعظیم(مادی

ازنواحی
ومعنوی).
 دو نوع عذاب برای دو موجود :«يُرْسَّلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَل َاتَنتَصِرَاّنِ» (قرآن،بهسوی شما روانه میشود و بر سر شما ریخته
بیدود و مِس گداخته  
الرحمن:)91؛یعنی :آتش  
میشودوشماهمدیگررانمیتوانیدیاریبدهید.

فضایکلیسورهپسازآیۀ.)91

دونوعسرنوشت(

بودنسرنوشتدوگروه:«فَيَوْمَئِذٍلَايُسْئّلُعَنذَنبِهِإِنسٌوَلَاجَاّنٌ» (قرآن،الرحمن:)93؛


آشکار
نمیشودزیراآنروز،زمانتخریبجهان
یعنی :درآنروز،هیچپریوانسانیازگناهشپرسش 
است؛نهوقتسؤالیزدان).

 گرفتن دو قسمت بدن :«يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوّنَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ» (قرآن ،الرحمن:سرهاوپاهاگرفتارمیشوند.
)41؛یعنی :گناهکارانباقیافههایشانشناختهمیشوندوایشانبا 
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 حضور مجرمان در دو مکان :«يَطُوفُوّنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آّنٍ» (قرآن ،الرحمن :)44؛ یعنی:رفتوآمدخواهندبود.
درمیانآتشدوزخوآببسیارگرموسوزان،در 
گناهکاران 
هرکه از مقام پروردگار
 دوبهشت :«وَلِمَنْخَافَمَقَامَرَبِهِجَنَتَاّنِ» (قرآن،الرحمن:)43؛یعنی :باغهایی(دربهشت)دارد.
خودبترسد، 
چشمهسارانی

دوچشمۀ بهشتی:«فِيهِمَاعَيْنَاّنِتَجْرِيَاّنِ» (قرآن،الرحمن:)11؛یعنی :در آنجاها،جاریاست.
ازهرمیوه ،دوجفتوجوددارد:«فِيهِمَامِنكُّلِفَاكِهَةٍزَوْجَاّنِ» (قرآن،الرحمن:)11؛یعنی :درمیوهای،اقسامیموجوداست.
آنجاها،ازهر 

 وصف ظاهر و باطن فرشها :«مُتَكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ» (قرآن ،الرحمن :)14؛آسترهای
آنها) ، 
میلمند که (چه رسد به رویههای  
میزنند و  
یعنی :بهشتیان بر فرشهایی تکیه  
آنهاازابریشمضخیماست.

دووصفبرایحوریان:«كَأَنَهُنَالْيَاقُوتُوَالْمَرْجَاّنُ» (قرآن،الرحمن:)19؛یعنی :انگارکهآنمرجاناند.

حوریان،یاقوتو
ترازدوبهشتقبلیاند:«وَمِندُونِهِمَاجَنَتَاّنِ» (قرآن،الرحمن:)31؛یعنی:

 دوبهشتکهپایینباغهایدیگریوجوددارد.
باغهایپیشین، 
جدااز 

باغها ،چشمههایی
دورودپرآب:«فِيهِمَاعَيْنَاّنِنَضَاخَتَاّنِ» (قرآن،الرحمن:)33؛یعنی :در آن  

قلقلکناناززمینمیجوشند.
استکه 
 دومیوهازمیوههایبهشتی:«فِيهِمَافَاكِهَةٌوَنَخّْلٌوَرُمَاّنٌ» (قرآن،الرحمن:)39؛یعنی :در آنازجملهخرماواناراست.
باغها،انواعمیوههاو 

باغهای
درمیان  
 دو حسنحورانبهشتی :«فِيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَاّنٌ» (قرآن،الرحمن :)11؛ یعنی :بهشت،زنانخوبوزیباهستند.
 دوصفتحوریان:«حُورٌمَقْصُورَاتٌفِيالْخِيَامِ» (قرآن،الرحمن:)11؛یعنی :سیاهچشمانی کهنمیروند.
نمیروندواینجاوآنجا،بهدنبالکارهایناپسند) 
هرگزازخیمههابیرون( 
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 اسمومسمّا:«تَبَارَكَاسْمُرَبِكَذِّيالْجَلَالِوَالْإِكْرَامِ» (قرآن،الرحمن:)19؛یعنی :نام پروردگاربزرگواروگرامیتوچهمبارکنامیاست!
 دو وصف برای خداوند متعال :«تَبَارَكَ اسْمُ رَبِكَ ذِّيالْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ» (قرآن ،الرحمن :)19؛یعنی :نامپروردگاربزرگواروگرامیتوچهمبارکنامیاست!
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همانگونهکهگفتیم،«فاصلهعبارتاستازحروفشبیهبههمدرمقاطع»(باقالنی،1339م:.)111
سورۀ الرحمن یکی از سورههای آهنگین قرآن است و بنابر قول محققان ،«شاید بارزترین

سورهایکهدرآن،موسیقیزیبایآیات،مشهوداست،سورۀالرحمنباشد»(جمعه، 1111م:.)119

دهاندو
درجایجایاینسوره ،آهنگیزیبا راطنینانداز کر 

واژههای مثنی (مختومبه«ان») 

فضایتثنیهدرتاروپودآیاتاینسوره،

غیرمثنایمنتهیبه«ان» همباایجاد 
واژههای 
افزونبرآن، 

آهنگیگوشنوازرابهروحشنوندهارزانیکردهاند.
شدهاند؛به
نگاهیکلیبهمقاطعآیاتاینسورهنشانمیدهدکهبیشترآیاتآن،به«ان»ختم 
بیاندقیقتر ،ازمجموع 19آیۀ اینسوره ، 31آیهمختومبه«ان»،هفت آیهمختومبه«ام»،دو آیه
ماقبلمفتوحویک آیهنیزمختومبه«ون» است .دراین
مختومبه«ار» ،یک آیهمختومبه«ین» 
بهاضافۀ حرف«ل» ،حروفذلقی
آنها را  
مخرجاند ودرعلمتجوید ، 

میان ،حروف«ن» و«ر»  
هم
قریبالمخرج است و با دو حرف «و» و «ب» ،مجموعۀ
مینامند .حرف «م» نیز با این حروف ، 

کپارچه بر
میتوانقاطعانهگفت که آهنگی ی 
حروفشفویراتشکیل میدهند؛ بدینترتیب  
فضایاینسوره،حاکماست.
ژگیهایناشیازکاربردتثنیهدراینسوره،آناستکهدرتعبیرهایقرآنی،هرجا
یکیازوی 

منظور از «الجَنَة» ،باغ بهشت باشد ،این واژه یا بهصورت مفرد (جَنَةٌ) آمده ویا بهصورت جمع
صورتمثنیبهکاررفتهاست:

(جَنَاتٌ)؛اماالرحمنتنهاسورهایاستکهاینلفظدرآن، 
به
هرکهازمقامپروردگارخودبترسد،
«وَلِمَنْخَافَمَقَامَرَبِهِجَنَتَاّنِ»(قرآن،الرحمن:)43؛یعنی :باغهایی(دربهشت)دارد.
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باغهایبهشت،نزدیکو
«وَجَنَىالْجَنَتَيْنِدَاّنٍ»(قرآن،الرحمن:)14؛یعنی :ومیوههایرسیدۀ دسترساست.
در 

باغهای پیشین ،باغهایی دیگر وجود
جدااز  
 «وَمِندُونِهِمَاجَنَتَاّنِ» (قرآن،الرحمن:)31؛یعنی :دارد.
هایدیگرنیزبهصورتمثنیآمدهاست؛امادرآنموارد،باغ

البتهلفظ«الجَنَة»دربرخیسوره
اینلفظبهمعنای

موردنظر استوهمان طورکهگفتیم ،درهیچجایقرآن،شکلمثنای 
دنیایی  
بهشتنیامدهاست.
بعضی محققانوعالمانعلومقرآنینیزبهتأثیرشگرفموسیقیبرآمدهازحروفمدمختوم
به«ن»و«م»اذعانداشتهاند؛مثالًمصطفیصادقالرافعینوشتهاست:
مادۀ صوت ،مظهر انفعاالت نفسانی است و این انفعاالت ،طبعاً باعث تنویع صوت و تغییر
میگردد
احوالآنازمدولینوشدتورخوتازاموریکهباطباعواصواتتناسبدارد، 
نمینمایدو
وبرایصوت،حدودیازایجازواطناببهاندازۀحدّتوارتفاعواهتزازآنمعیّ 

اینمعنادرقرآنبهسرحدکمالرسیده(رافعی،1931ش:.)133
استمشرکانوملحدانبهخوبی ،از اینجنبهازاعجازکالمالهیآگاه بودندوحتی

او معتقد 
میآمدند وشوروشعفیوصفناپدیردروجودشان
هانیزباشنیدنآیاتالهیبهوجد 

عرب
غیر 

ازاینجهتاستکهبهنیکوگردانیدنصوتدرقرآنترغیب

پدیدمیآمد.ویدرادامهگفتهاست:«


تقامتاوزانوشیواییآنمیگردد» (رافعی،1931ش:.)133

شدهاست؛ زیرانیکوییصوت ،باعثاس
ویازتأثیرزایدالوصفمقاطعآهنگینکالمالهینیزغافلنبودهوگفتهاست:
هبهمیمونونباحرفمدختممیشود،

آنهاییک
فواصلیکهدرقرآنآمدهاست،مخصوصاً 
براهمیتآنمیافزایدواینخوددلیلدیگریبراعجازقرآناستکهازاینراه(موسیقی)،


افکاررابهخودمتوجهمیسازد(رافعی،1931ش:.)133
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 .4ارتباط مقابله و فاصله در سورة الرحمن
بررسیکاربردمقابلهوفاصلهدراینسورۀمبارکه،وجود ارتباطیظریف را بینایندوصنعت

ازپیشنمایانمیکند.

نشانمیدهدکهزیباییلفظیومعنویاینسورهرابیش
آمیزهای استازمعانی مختلف که در بیشتر
میآورد ، 
فضاییکه مقابله دراینسوره پدید 
موارد-همانطورکهگفتیم-ازدومعناینظیری،خالفیونقیضیتشکیلشدهاست؛مثالًآیۀ44
این سوره ،نمودی است از مقابلۀ دوگانه ازنوع نظیری بدین گونه که خداوند متعال میفرماید:
درمیان آتش دوزخ و آب
«يَطُوفُوّنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آّنٍ» (قرآن،الرحمن :)44؛ یعنی :گناهکاران  
رفتوآمدخواهندبود.
بسیارگرموسوزان،در 
دراینآیۀشریفه ،مرجع ضمیر«ها» لفظ «جَهَنَمُ» درآیۀ  49اینسورهاست .در اینسوره ،دو
سرنوشت انسانهای بدفرجام به آنها منتهی میشود و هردو ازجمله
مکان نام برده شده که 
نمونهایازمقابلۀنظیری
پدیدمیآورد ، 

عذابهایاخرویهستند.تصویریکهمقابلهدراینآیه

است.
دیدهمیشودکهمقابلۀ

درآیههایچهاردهموپانزدهماینسورۀمبارکه،نوعیدیگرازتقابل
خالفینامیدهشدهاست :«خَلَقَالْإِنسَاّنَمِنصَلْصَالٍكَالْفَخَارِ» (قرآن،الرحمن:)14؛ یعنی :خدا انسان
را از گِل خشکیدهای همچون سفال آفریده است؛ «وَخَلَقَالْجَاّنَمِنمَارِجٍمِننَارٍ» (قرآن،الرحمن:
شعلهورآتشخلقکردهاست.
)11؛یعنی :وجنرااززبانۀ 
اینآیهبیانگرچیستی مادۀ خلقتانسوجناست؛بدینشرحکه انسان از گِل خشکیدهای
ایندومادهنهنظیرهماندونهنقیض

شعلهورآتش.
همچونسفالآفریدهشدهاستوجناززبانۀ 
یکدیگر؛بنابراین،تقابلخالفیدراینآیه،کامالًآشکاراست.دربارۀمقابلۀنقیضینیزهمانطور
هاینیکفرجام

پسازآیۀ،91بهتصویرگریمقابلۀنقیضیبینانسان
کهگفتیم،فضایکلیسوره 
وبدفرجاماختصاصیافتهاست.

ادربرگرفتهاست -بافضایتثنیۀ ناشیاز
دوگانه -که طبق آمار ،تمامسورهر 
ایننوعمقابلۀ  

گونهای که همۀ الفاظ این سوره،
فاصلۀ «ان» و کلمههای شبیه به تثنیه عجین شده است؛ به  
ازدوگانگی هستند؛بنابراین ،تصویرمعانیدوگانهونگارگریالفاظمثنی ،عاملارتباط
نمادهایی  
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بین ایندوصنعتادبیدرکالموحیالهیاست .تلفیق ایندوصنعت ،زیباییایدوچندان به
بخشیدهودریافتمعنارادلچسبتروزیباترکردهاست.

موسیقیاینسوره

 .5نتیجهگیری
بهعنوانیکیازپایههای نقدمعاصر ،ناقدانومحققانحوزۀ ادبیاترادرشناخت
زیباییشناسی  
میدهد .سورۀ الرحمن بهعنوان یکی از
جنبههای مؤثر در درک معنا و موسیقی کالم یاری  
،سرشارازانواعمقابلهدرمعنایگستردۀآناست.مقابلۀنظیری،خالفیو

زیباترینسورههایقرآن

کمکبسیارمیکند و

،ازمنظرمعناشناختی ،بهفهمموضوعهایموردبحثدراینسوره 
نقیضی 
گانه،همراهبافضایتثنیۀ

ایننوعمقابلۀدو
فراوانبهخوانندههدیهمیدهد. 

کشفاینموارد،لذتی
اینسورهوهمچنینکلمههای شبیهبهمثنایناشیازوجودفاصلۀ«ان»،فضاییراپدیدآوردهاند
ترشدنلفظومعنادراینسورهکمکفراوانکردهاست.
چسب 

شدنودل

کهبهآهنگین 
تر
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