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چکیده

قرآن کالم حکیم و حکیمانه اســتا اازاک کالم حکیم در ارتطاب با
یکدیگر قرار دارندا فاصله نیز در پایان آیه حتماً باید در پیوند معنایی
وثیق با محتواک ماقطل خود باشـــدا ایر ارتطاب اه یودیا و اه
دیریا و نیایمند تأمل و تفکر استا اما در مواردک نیز دشواریا و
به چال شی در تف سیر آیه تطدیل می شودا در ایر مقاله در صدد یافتر
واوه و چرایی ایر چالش و آن گاه در پی یافتر راه حل هایی براک
برونرفت ای آن هســتیما ســه واه چالش را میتوان در عدم تناســب
صدر و ذیل آیه ،اطنا و ترادف و دو انگی و ت ضاد در فراام آیه
اســـتکو کردا براک برون رفت ای چالش نیز باید عالوه بر وســـعت
بخشـــ یدن به م حدوده تفکر و تدبر ،به ســـ یا ،آ یات ،از یات و
ریزهکارکهاک معنایی واژهها و ســـاختار الفاو تواه بیشـــترک نمودا
ایر بحث در نشـــان دادن انســـکام و تناســـب اازاک آیات قرآن با
1ا استادیار روه علوم قرآن و حدیث دانشگاه صنعتی شاهرود
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یکدیگر بســـیار راهگشـــا و بـــرورک بوده و الطته کمتر نیز به آن
پرداختهشده استا
واژه های کل یدی :فواصــــل قرآنی ،پیو ند مع نایی ،مشـــکالت
فواصل ،چالش فواصلا
مقدمه
قرآن ،کالم حکیم استا در کالم حکیم هرامله در اایگاه واقعی خود قرار می یرد
و با امالت قطل و بعد نیز ارتطاب حکیمانه و هدفمند پیدا میکندا در ایر میان فاصــلهک آیه
بهویژه آنکا که عطارت یا املهاک مستقل است ،اایگاه خاصی داشته و نمیتواند بیارتطاب
با محتواک آیه باشدا در بسیارک ای آیات ،ایر ارتطاب به نحوک آشکار است که ا ر فاصله
حذف یا اابکا شود صاحطان فطرت و ذو ،سلیم متواه آن می شوندا در مواردک نیز براک
درک ارتطاب و پیوند به اندک درنگ و تدبرک نیای میباشد ،اما اه با فواصلی روبرو هستیم
که بهحســب ظاهر و در نگاه آغاییر هیچ ونه تناســب و ارتطاطی با محتواک آیه ندارند و یا
کشف ارتطاب آنها دشواریا استا ایر نوع را تحت عنوان «مشکالت فواصل» نام نهادهاند
(ســـیوطی ،بیتا ،ج ،2ص284؛ ســـیوطی ،1408 ،ج ،1ص38؛ مکی ،1427 ،ج ،3ص520؛
ال شیر ،1402 ،ص)155ا در ایر نو شتار بهااک «م شکالت فوا صل» ای «چالش پیوند معنایی
فواصل با آیات» استفادهشده استا
اکنون سؤال ا سا سی ایر ا ست که چه امورک باعث به واود آمدن چالش ،دیریابی و
ا شکال در فهم ارتطاب و تنا سب فوا صل می شود؟ ایر ا شکاالت داراک چه واوهی ا ست؟
راه برونرفت و حل ایر چالش و اشــکاالت چیســت؟ الیم اســت بــمر برشــمردن امور
چالشبرانگیز و اشـــکالیا و بیان نمونه هاک متعدد براک هرکدام ،به بررســـی راه حل ها نیز
پرداختا
برورت و اهمیت ایر مسئله ،به برورت و اهمیت تدبّر در قرآن و کشف ارتطاب بیر
امالت آیات برمی رددا افزون بر آنکه به برطرف نمودن اشــکاالت برخی مســتشــرقان
مطنی بر عدم پیوستگی و تناسب در آیات بهخصوص فراام آنها کمک میکندا

در طول تاریخ اســالم تعداد اندکی ای مفســران و دانشــمندان علوم قرآنی به موبــوع
مشــکالت فواصــل تواه داشــته و در کتا هاک خود بهصــورت اســتهو ریخته به آنها
پرداختهاندا با اســـتکو در مناب  ،بهاز اشـــاراتی ذرا در برخی ای کتب علوم قرآنی مانند
«الطرهان» و «االتقان» و کمی مفصــلتر در کتا «الدالالت المعنویة فی فواصــل اایات» ای

امال محمود ابوح سان و مقاله «م شکالت الفوا صل» ای علی محمد ح سر در مکله «الوعی
االسالمی» شمارههاک  108تا  110نوشته دیگرک در یبان عربی و فارسی که بهصورت یککا
و متمرکز به ایر موبوع پرداخته باشد ،یافت نشدا
در ایر مقاله بمر دستهبندک مشکالت فاصله در سه روه ،براک هرکدام نمونههایی
ای آیات را با دید اههاک مفســران براک برونرفت ای مشــکل ذکر و عالوه بر تحلیل برخی
موارد ،در پایان نیز راهکارهایی ارا هشده استا
 .1تعریف فاصله
قطل ای ورود به مو بوع چالش فوا صل الیم است به صورت خال صه تعریف فا صله را
واکاوک کنیما واژه فا صله ا سم فاعل ای ری شه «ف صل» به معناک اداکننده بیر دو چیز ا ست
که باعث تمییز و آشــکار شــدن آنها می ردد (فراهیدک ،1410،ج ،7ص126؛ ابر منظور،
 ،1414ج ،11ص)521ا
در معناک اصـطالحی فاصـله تعاریف ییادک واود داردا برخی آن را حروف همگون
پایان آیات دانستهاند که باعث فهم بهتر معنا میشود (رمانی ،1387 ،ص97؛ باقالنی،1997 ،
ص ،)61برخی دیگر به اواخر آیات فاصـــله فتهاند (راغب اصـــفهانی ،بیتا ،ص395؛ ابر
منظور  ،1414ج ،11ص524؛ ابر خلدون ،بیتا ،ج ،1ص ،)781بی آنکه مشــخص ســایند
منظور حرف ،واژه یا امله آخر آیه استا یرکشی و سیوطی فاصله را کلمه آخر آیه مانند
قافیه در شعر و سک در نثر معرفی میکنند (یرک شی ،1415 ،ج ،1ص149؛ سیوطی ،بیتا،
ج ،2ص)266ا همچنیر فتهشـــده« :فاصـــله توافق حروف پایانی آیات در حروف روک یا
وین است» (حسناوک ،1406 ،ص)29ا
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ایر تعاریف رچه در نوع خود صحیح ا ست اما اام و مان نی ستا ای ایر رو بر ایر
باوریم که میتوان تعریفی دقیقتر ارا ه کرد« :فا صله داراک دو انطه صوتی و داللی ا ستا
ای انطه صـــوتی ،حروف و کلمه پایانی آیه اســـت که به آیات یک ســـوره نظم و آهنگی
خاص میبخشــدا و ای انطه داللی ،عطارت و امله پایانی و مســتقل برخی آیات اســت که
داراک اهدافی خاص بوده و با مفاد و محتواک آیه خود پیوند معنایی وثیقی دارد» (آخوندک،
 ،1394ص)21ا
دلیل تقســیم فاصــله به دو انطه آن اســت که در بســیارک ای کتطی که به ایر موبــوع
پرداختهاند علیرغم تعریف فاصــله به حروف و کلمات پایانی آیه همانند ســک و قافیه ،در
عمل ای امله پایانی نیز ا ستفاده کرده اندا همیر م سأله باعث شده ا ست تا پژوه شیان معا صر
در تعریف فاصــله توســعه داده و امله پایانی آیه را نیز فاصــله بهحســا آورندا الطته امله
فا صله بی شتر در م سا ل داللی کاربرد دارد تا صوت و لفظ (راک :آخوندک ،1395 ،ش،44
ص ـص96-81؛ آیدیر ،1409 ،ص54؛ ســید ،2009 ،ص50؛ حشــاش ،1428 ،ص94؛ یافی،
 ،1404ص146؛ خضـر ،1430 ،ص)57ا آنچه در ایر پژوهش مورد تواه اسـت انطه داللی
و محتوایی فاصله استا
 .2گونههای چالش در فواصل آیات قرآنی
با بررســیهایی که در ارتطاب و پیوند معنایی فواصــل میتوان انکام داد ،بهطورکلی به
سه ونه چالش در ایر یمینه برمیخوریم که براک هر یک میتوان نمونههایی ارا ه داد:
 .1-2عدم تناسب صدر و ذیل آیات
همان ونه که فته شد در حالت عادک ،میان صدر و ذیل (فا صله) آیه ای نظر معنایی
پیوندک عمیق واود دارد که با اندکی تأمل و تواه قابلدرک اســتا اما در برخی ای آیات
به نظر میرســد که ایر تناســب و پیوند واود ندارد و همیر مســئله فهم معناک آیه را دچار
اشـــکال و چالش مینمایدا براک فهم ارتطاب و تناســـب معنایی ایر ونه موارد به درنگ و
تعمق بیشــترک نیای اســت که برخی ای مفســران به آن تواه داشــتهاندا آیات ذیل را بهعنوان
نمونه میتوان ارا ه داد:

الف) ﴿هو الَّ ِذي خلَق لَ ُكم َّما ِِف األَر ِ ِ
ِ
َ َ
ْ
ض ََج ًيعا ُُثَّ ا ْس ْ ْ ْ َْلَ َول َّ َ ال َّ ْ ْ ْ ْ َ اء فَ َ ْ ْ ْ ْ َّو ُاه ََّ َس ْ ْ ْ ْْ َ
َُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
يم﴾ (بقره)29:
ََسَ َاوات َوُه َو ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
در نگاه آغاییر به نظر میرسد ایر آیه باید با قدرت خداوند ختم شود؛ چراکه صدر
ٍ ِ
ِ
يم» پایان یافته ا ست که الطته
آیه تنا سب بی شترک با قدرت داردا اما با امله « َوُه َو ب ُك ِّل َش ْ ْيء َعل ٌ
با درنگ و تأمل بیشتر روشر خواهد شد که همیر نیز درست استا
ایر آیه خطر ای آفرینش یمیر و آنچه در آن اســـت برحســـب نیایها و در نظر رفتر
مناف و مسا ل آنان و همچنیر ای خلقت هماهنگ و مستحکم آسمانها داده استا خالقی با
چنیر ویژ ی ها و شـــر ایطی باید به آنچه ای از یات و کلیات ،مکمل و مفصـــّل که انکام
میدهد عالم باشـــدا ای ایر رو پایان آیه تناســـب و هماهنگی کامل با محتواک آن دارد
(یمخشـــرک ،بی تا ،ج ،1ص152؛ یرکشـــی ،1415 ،ج ،1ص185؛ ســـیوطی ،بی تا ،ج،2
ص285؛ ســـیوطی ،1408 ،ج ،1ص37؛ معرفــت ،1386 ،ج ،5ص204؛ الشـــیر،1402 ،
ص160؛ ابوحسان ،1431 ،ص)492ا
ططرسی نیز معتقد است ،قسمت ابتداک آیه به قدرت خداوند اشاره دارد و خداوند در
آن خود را با قدرت و اســتیالو وصــف نمود و در پایان آن را به علم وصــل کردا ییرا وقوع
فعل بهصــورت متقر و مســتحکم با قدرت و علم امکانپذیر اســت» (ططرســی ،1408 ،ج،1
ص)173ا
باید تواه داشت که برخی صفات براک برخی دیگر حالت مقدمه و پیشنیای را دارندا
مثالً براک دا شتر قدرت بدون تردید نیای به علم میبا شدا و رنه قدرت بدون علم نمیتواند
دوام و ثطات داشـــته باشـــدا به همیر دلیل در ایر آیه ابتدا به قدرت و در پایان به پیشنیای
آنکه علم است اشارهشده استا

ب) ﴿ربَّْنا وابْع ْ ِ
ِ
او َوا ِْ ْك َ َ َوتَُْكِِّي ِه ْم
ث في ِه ْم َر ُس ْومً ِّمْن ُه ْم تََْْللُو َعلَْي ِه ْم اتَاَِ َ
َ َ َ َْ
و َوتُْ َعلِّ ُ ُه ُم الْكَلَ َ
ِ
َنت َ ِ
يم﴾ (بقره)129:
َِّن َ
َّو أ َ
العك ُتك ا َك ُ
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ِ
َنت َ ِ
يم» پایان یافته ا ستا با تواه به ایرکه «عزت و حکمت»
ایر آیه با «َِّن َ
َّو أ َ
العك ُتك ا َك ُ
ای نظر وبـ لیوک بر شــدت و قدرت همراه با حکمت داللت میکند ،به ذهر میتراود که
محتواک آ یه با دو صـــ فت «رئوف» و «رحيم» یا «عليم» و «حکيم» بیش ای «عكتك» و «حکيم»
هماهنگی و تنا سب دا شته با شدا حال بنگریم ارتطاب عزت و حکمت با محتواک آیه چگونه
است:
به باور یرکشـــی واه مناســـطت ایر فاصـــله آن اســـت که بعثت پیامطر براک والیت و
حکومت ا ست و ایر امر ای سوک عزیزک ا ست که بر آنچه بخواهد غالب میآیدا همچنیر
پیامطر باید به قومش حکمت بیاموید و آمویش حکمت ای ســـوک رســـول باید به حکمت
فرستنده او مستند باشدا چراکه رسول واسطه میان خداوند و مردم است پس نا زیر باید او
نیز حکیم باشــدا بدیر ونه فاصــله با محتواک آیه متناســب و در ارتطاب و در اایگاه خود
آرام رفته است (یرکشی ،1415 ،ج ،1ص178؛ الشیر ،1402 ،ص)156ا
مفسر دیگرک فته است« :تأسیس پایگاه رفی فرهنگی و تشکیل بار اه منی سیاسی و
ااتماعی (توسط پیامطر) نیایمند به وصف ممتای عزت نفوذناپذیر و حکمت مصون ای تعقیب
«مَ معق ِ
الع ِك ُتك
ِّب ُ ْك ِ ِه» (رعد )41:اســت که در پایان آیه به آن اش ـاره شــده اســت «َِّن َ
َّو أ َ
َنت َ
َُ َ
ِ
يم» (اوادک آملی ،1391 ،ج ،7ص)85ا
ا َك ُ
پس با درنگ و تدبّر روشــر می ردد که حضــرت ابراهیم در دعاک خود ای خداوند
می خواهد به پیامطرک که ای نســـل او برمی زی ند حکومت و والیت عنایت کند که ایر
مســتلزم عزت و حکمت اســت و به همیر دلیل در ذیل آیه دو صــفت عزیز و حکیم آمده
استا

ِ ِ
ِ
ج) ِ
يم﴾ (بقره)227 :
﴿وَّ ْن َعَكُمواْ الطَّالَ َق فَإ َّن اللّهَ ََسي ٌ َعل ٌ
َ
در ابتداک آیه فقط عزم بر طال ،ذکر شده و عزم نیز دانستنی است و نه شنیدنیا اکنون
ااک ایر سوال واود دارد که چرا ای «َسي » استفادهشده است؟ فایده ذکر َسي چیست؟
به باور برخی میان فا صله و امله اول تنا سطی واود ندارد و ای همیر رو در تف سیر آیه
دچار م شکل شدهاندا مثالً فته شده که عزم بر طال ،و عدم بای شت و کوتاه نیامدن ،در

اغلب موارد خالی ای ســختی و غر یدن نیســتا حداقل شــخص براک ایر تصــمیم نا زیر با
خود سخر فته و نکوا خواهد کردا آن سخر را نیز از خدا کسی نمیشنود همان طور که
او وسوسه شیطان را نیز میشنود (یمخشرک ،بیتا ،ج ،1ص)298ا
برخی دیگر نیز به نحوک به تفســـیر آیه پرداختهاند که به کلی ایر چالش ای میان رفته
ِ ِ
يم» به ایر دلیل اســـت که ای چیزک خطر می دهد که وقوع طال ،را
اســـت« :ذکر « ََسي ٌ َعل ٌ
حکایت میکند و آن شنیدنی است و بر خدا نیز مخفی نمیماند و آن را میشنود» (طوسی،
 ،1409ج ،2ص237؛ ططرسی ،1408 ،ج ،2ص)571ا عالمه ططاططایی نیز می نویسد« :منظور
ِ ِ
ِ
يم» م شعر بر آن ا ست؛
ای عزم بر طال ،،عزم و انکام دادن آن ا ست و امله «فَإ َّن اللّهَ ََسي ٌ َعل ٌ
ییرا شنیدن با خود طال ،مناسطت دارد نه با عزم بر آن» (ططاططایی ،1370ج ،2ص)318ا
آیت اهلل اوادک آملی نیز ای ذکر وصـــف ســـمی  ،کافی نطودن عزم بر طال ،بدون
صییه آن و اارک شدن صییه را نتیکه رفته و مینویسد« :در صورت کفایت عزم بر طال،،
قرآن کریم فقط میفرمود که خداوند به آنچه در دلها می ذرد آ اه اســت و شــنوا بودن
خداوند را ذکر نمیکردا پس وقوع طال ،منظور خداوند است و در طال ،هم صییه خاص
معتطر استا وصف شنوا بودن خداوند نیز آمده است و رنه عزم قلطی متعلق شنیدن نمیشود
بر خالف آنچه یمخشــرک در کشــاف آورده اســت که دمدمه و فت و وک شــخص با
خود ،م سموع خدا ست مانند و سو سه شیطآنکه م سموع الهی ا ست» (اوادک آملی،1390
ج ،11ص)235ا
نکته قابل تواه در تف سیر عالمان شیعه آن است که ای طریق فا صله آیه به تطییر متر
پرداختهاند و ایر نقش فا صله را در تطییر محتوا رو شر می سایدا ای همیر روش در ب سیارک
موارد براک برطرف شدن چالش ارتطاب معنایی میتوان استفاده کردا

ِ
ِ
ِ
َّو أ َ ِ
يم﴾ (ما ده)118 :
اد َك َوَِّن َْ ْغف ْر ََلُ ْم فَِإن َ
د) ﴿َِّن َُْ َع ِّذبْْ ُه ْم فَِإنْ َُّه ْم عَ ُ
َنت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
ایر آیه که حکایت قسمتی ای فتگوک حضرت عیسی با خداوند است ای مهمتریر
َّو
آیات در بحث مشــکالت فواصــل اســتا در نگاه آغاییر به نظر میرســد که بهااک «فَِإن َ

ِ
أ َ ِ
يم» باید (فانک انت الغفور الرحيم) میآمدا ییرا غفور و رحیم هماهنگی بیشترک
َنت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
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با امله « َوَِّن َْ ْغ ِف ْر ََلُ ْم» داردا ا ر ایر آیه را در کنار آیهاک که ای یبان حضـــرت ابراهیم نیز
ذکر شده قرار دهیم که فرمود« :فَ َ َِع ِِن فَِإنَّه ِم ِِّن ومَ عص ْ ْ ِاإ فَِإنَّو َ ُف ِ
يم» (ابراهیم)36:
ُ ََ ْ َ َ
َ َ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
ایر مان قوکتر خواهد شدا
شاید بر همیر ا ساس ا ست که بنا به نقل یرک شی (پی شیر ،ص )179و سیوطی (بیتا،
ص ،)284در مصحف ابیّ نیز همیر ونه ثطت شده و ابر شنطوذ نیز ایر ونه قرا ت میکرده
است که قرا ت شاذک استا اما با دقّت نظر و تأمل بیشتر مشخص می شود که آن ونه که
در مصحف فعلی آمده ،مناسبتر استا
برخی ای محققان نو شتهاند« :ک سی که م ستحق عذا ا ست را از بزر ی که ک سی
مافو ،او نی ست ،نمیتواند بطخ شدا پس او عزیز ا ست؛ چراکه عزیز در صفات خداک تعالی
همان غالب و پیروی استااا و همچنیر او باید با حکمت توصیف شود ،چراکه حکیم ک سی
اســـت که هر چیزک را در ااک خود قرار میدهدا الطته اهی در بعضـــی ای افعالش واه
حکمت پنهان می ماند؛ به ونه اک که بـــعیفان مان میکنند که آن خارج ای حکمت
ا ستا در تو صیف به حکیم ،ابتکارک نیکو صورت رفته ا ستا یعنی ا ر آنان را با واود
ا ستحقا ،عذا بطخ شی ،ک سی نمیتواند متعر بت شود؛ ییرا حکمت در آن چیزک ا ست
که تو انکام میدهیا
همچنیر فتهشــده در ایر آیه ،مقام بیزارک اســتر اســت و در ایر مقام صــفتی که
اقتضــاک عفو و بخشــش داشــته باشــد ذکر نمیشــود؛ بلکه در ایر موارد صــفت عزّت ذکر
می شودا به ایر معنی که او عزیزِ غالب و حکیم است که اشیاو را در اایگاه خودشان قرار
میدهدا به همیر دلیل ا ر ک سی را که م ستحق عذا ا ست بطخ شد بر او اعتراض نمی شود
(یرکشــی ،1415 ،ج ،1ص ـص180-179؛ ر،ک :ابر ابی االصــط  ،بیتا ،ص529؛ ســیوطی،
بیتا ،ج ،2ص284؛ ســـیوطی ،1408 ،ج ،1ص36؛ مطعنی ،1413،ص230؛ الشـــیر،1402 ،
صص157ـ158؛ ابوحسان ،1431 ،صص)500-499ا
ایر روه براک برطرف کردن چالش معتقد ند که ع لت ذکر عزّت و حک مت آن
است که حضرت عیسی قصد سؤال و درخواست نداشته و براک همیر (الغفور الرحيم) نگفته
اســتا در عوض دو صــفت عزیز و حکیم در اینکا ای بالغت بیشــترک نیز برخوردار اســت؛

ییرا شـــامل میفرت و رحمت نیز میشـــودا واود عزیز و حکیم ،هر اه میفرت و رحمت
اقت ضا کند و صوا با شد آن را اعمال می کند و هر اا اقت ضا ندا شته و صوا نطا شد خیر؛
در حالی که غفور و رحیم چنیر نیســت (راک :طوســی ،1409 ،ج ،4ص72-71؛ ططرســی،
 ،1408ج ،3صص 415ـ )416ا
عالمه ططاططایی و به تط ایشــان آیت اهلل اوادک آملی با مقایســه فتگوک دو پیامطر
بزرگ با خداوند ،اایگاه ایر دو فتگو را متفاوت دانســـتهاندا به باور عالمه ،فتگوک
ح ضرت عی سی (ع) در مقام م شافهه و تکلم م ستقیم با خداوند و در عالم آخرت ا ست و نه
در مقام شکایت یا شفاعت ،در حالی که سخر ح ضرت ابراهیم (ع) در ایر دنیا و در مقام
دعا و درخواسـت اسـت و ایر دو مقام هرکدام حسـا خاص خود را داردا مقام مشـافهه و
تکلّم با پرورد ار در قیامت مقام عنایت خداوند اســـت ،مقامی اســـت که عزّت و عظمت
حکیمانه خداک واحد ق هّار ظهور می یابد ،عظمتی که هیچ مواودک تا مقاومت در برابر
آن را نداردا
ت عطودیت رعایت شـــود ،و ای هر
به همیر دلیل ،در ایر مقام باید آخریر دراه ذ ّل ِ
ونه کرشـــمه ،نای و پرحرفی و یا خواهش ،تمنّا و مداخله در امور موال ااتنا

رددا الطته

چشـــم و دل بنده در آن مقام به دلیل الوه و ظهور عظمت حق و ســـطوت الهی که قاهر و
غالب بر هر چیز اســت ،چنان پر میشــود که از التکاو به او و خرج کردن تنها ســرمایهاش
یعنی ذلّتِ عطودیت و مسکنتِ بند ی و مملوکیت به تمام معنا ،چیزک برایش باقی نمیماندا
ِ
ِ
َّو أ َ ِ
يم» و
ای ایر رو حضـــرت عیســـی(ع) عرض میکندَ « :وَِّن َْ ْغف ْر ََلُ ْم فَِإن َ
َنت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
نمی وید (فانک انت الیفور الرحیم)ا ایشان در ایر سخر در مقام عنایت خداستا تعطیر «َِّن
َُْع ِّذبْهم فَِإنْ ِ
اد َك» هم شکایت نیست ،ییرا او نگفت «خدایا آنها را عذا کر» بلکه تعطیر
َّه ْم عَ ُ
َ ُْ ْ ُ
او ترحّمآمیز ا ستا درباره میفرت هم تعطیرک نیاورد که ویاک شفاعت با شد ،بلکه عرض
ِ
ِ
َّو أَ َ ِ
يم»ا
کرد ا ر تو تطهکارک را بیامریک ،بر تو اعترابی نیست « َوَِّن َْ ْغف ْر ََلُ ْم فَِإن َ
نت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
ِ
ور
صْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِاإ فَِإن َ
اما حضـــرت ابراهیم(ع) که عرض کرد« :فَ َ َ َِ َع ِِن فَِإنَّهُ م ِِّن َوَم َْ َع َ
َّو َ ُف ٌ
ِ
يم» (ابراهیم )36:در مقام مشافهه ،فت و شنود و سؤال و اوا با خداوند نطود بلکه تنها
َّرح ٌ
در مقام دعا و خواهش بودا در چنیر مقامی بنده باید دل را تا آن اا که میتواند سر شار ای
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رحمت الهی ساید و با یک دنیا امید دعا کند (راک :ططاططایی ،1370ج ،6صص 396ـ397؛
اوادک آملی ،1391 ،ج ،24صص)303-302ا
به هرحال همان ونه که مالحظه شد امعی با تواه به معناک واژه ها و صفات الهی
و برخی دیگر با تواه به ســـیا ،کلی آیات و مقامی که فتگو در آن صـــورت می یرد،
تالش کردهاند پیوند معنایی فاصــله با ماقطل را روشــر ســایند و الطته آنچه با تواه به ســیا،
فتهشده لطیفتر استا

ض َوَمَ فِي ِه ََّ َوَِّن ِّمَ َش ْي ٍء َِّمَّ تُ َ ِّ ُح ِِبَ ْ ََدِِ َولَْكَِ
هـ) ﴿َُ َ ِّ ُح لَهُ ال َّ َ َاو ُ
ات ال َّ ْ ُ َواأل َْر ُ
ِ
يح ُه ْم َِّنَّهُ َِا َن َحلِي اً َ ُفوراً﴾ (اسراو)46:
مَّ َْ ْف َق ُهو َن َ ْ َ
ایر آیه نیز ای آیاتی ا ست که در درنگ کوتاه ،فا صله آن با محتوا هماهنگی ندارد و
ایر پرسش ایکاد میشود که چه ارتطاطی میان صفات حلیم و غفور با تسطیح و تنزیه خداوند
توسط مواودات و اشیاو واود دارد؟
در حکمت ذکر ایر دو صــفت در پایان آیه نظرات مختلفی بیان شــده اســتا برخی
فتهاند همه مواودات و اشــیاو خدا را تســطیح می ویند و هیچ عصــیانی در حق او انکام
نمیدهند در حالی که شما عصیان میورییدا خداوند در مقابل عصیان شما حلیم و آمرینده
استا بنابرایر براک مراعات ایر عصیآنکه در تقدیر است آیه با ایر فاصله ختم شدا
همچنیر فتهشــده تقدیر آن اســت که او در مقابل تفریط تســطیح کنند ان ،حلیم و
ن سطت به ناهان شان ،غفور ا ستا یا ن سطت به مخاططیر ،به دلیل کم کارک و اهمالی که در
دقت نظر در آیات و عطرتها دارند و تسطیح آنها را نمیفهمند حلیم استا در صورتی که
آنها باید با تأمل در آنچه در مخلوقاتش به ودیعت ذا شته که باعث تنزیه او می شود حق
او را بای شنا سند ( سیوطی ،بیتا ،ج ،2ص285؛ سیوطی ،1408 ،ج ،1صص38-37؛ راک:
یرکشی ،1415ج ،1صص)182-181ا
در ایر دید اهها فا صله بر ا ساس تواه به امالت مواود در آیه مورد بررسی قرار
رفته است ،اما آیت اهلل معرفت با تواه به مکموعه آیات ،فاصله را به سیا ،پیوند میدهدا
چراکه در ســیا ،بهصــورت مفصــل اعمال بدک که عر ااهلی انکام میدادند بیان شــده

استا آنگاه خداوند براک تحریض و تشویق آنان به توبه ای آن اعمال و بای شت به شریعت
الهی ،ســخر را با تســطیحی که در ططیعت واود دارد پی یرک کرد و ای آنان نیز خواســت
مانند سایر مخلوقات باشندا بنابرایر ختم آیه با حلم ای آنچه انکام می دهند و غفران ای آنچه
قطال مرتکب شــده و بای شــت نمودند مناســطت دارد (معرفت ،1386ج ،5ص)205ا به نظر
میرسد که ا ر فاصله با سیا ،پیوند داشته باشد مطالب بیشترک دریافت خواهد شدا

و) ﴿قُل أَنكلَه الَّ ِذي تْعلَم ال ِّ َّر ِِف ال َّ او ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َِّنَّهُ َِا َن َ ُفوراً َّرِحي اً﴾ (فرقان)6 :
ْ َُ
ََ
َْ ُ
چالش آیه در آن است که به نظر میرسد فاصله با امله قطل ای خود مطابقت نداردا
برخی ای مف سران ای امله یمخ شرک به ایر م سأله دقت دا شته و در صدد برطرف کردن ایر
توهم برآمدهاندا ایشان بعد ای شرح معناک آیه ،دو راه حل ارا ه میدهد« :ا ر بگویی چگونه
امله «َِّنَّهُ َِا َن َ ُفوراً َّرِحي اً» با معناک آیه مطابقت میکند؟ می ویم :خداوند در آیات قطل با
تهدید سخر فتا سپس م سأله را با قدرت بر انکام تهدید ،پی یرک کرد؛ ییرا از ک سی
که قدرت بر عقوبت دارد ،به میفرت و رحمت تو صیف نمی شودا شاید هم تنطیه و آ اهی
اســـت بر ایر که به دلیل دشـــمنیشـــان ،باید عذا بر ایشـــان فروریزد ،اما آن را ای آنان
بایداشــت؛ ییرا او غفور و رحیم اســت ،مهلت میدهد و تعکیل نمیکند (یمخشــرک ،بیتا،
ج ،2ص270؛ ابوحسان ،1431 ،ص)37ا
باید فت راه حل یمخشــرک کار شــا نیســتا ییرا اوالً در امالتِ قطل ســخر ای
قدرت نیست ،بلکه سخر ای علم خداستا ثانیاً ایر پاسخ ،در صورتی درست بود که بهااک
رحیم ،ای صفت حلیم استفادهشده بودا

عالمه ططاططایی بـــمر تطییر دید اه یمخشـــرک مطنی بر ایرکه « َ ُفوراً َّرِحي اً» تعلیل

مهلت و عدم تعکیل در عقوبت افترا ینند ان و تکذیب کنند ان ا ست ،آن را به دلیل عدم
هماهنگی با سـیا ،نمیپذیرد و معتقد اسـت آیه شـریفه در مقام رد ادعاک مشـرکیر مطنی بر

افک و مفترک بودن و ای ا ساطیر بودن قرآن ا ستا عالوه بر آن تعلیل به امله «َِّنَّهُ َِا َن َ ُفوراً
َّرِحي اً» در اایی به کار میرود که بخواهند علت برداشتر ا صل عذا را بیان کنند نه تأخیر
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آن را؛ و صــفاتی ای قطیل حلیم ،حکیم و علیم براک تعلیل تأخیر مناســب اســت ،نه غفور و
رحیما
سپس ای شان دید اه خود را چنیر بیان میکند« :هماهنگتر با مقام مطاحثه ،مخا صمه،
دفاع به وســیله روشــر کردن حق و تعلیل به میفرت و رحمت ایر اســت که امله «َِّنَّهُ َِا َن

َ ُفوراً َّرِحي اً» تعلیل باشــد براک اینکه چرا قرآن را نایل کردا اتفاقاً در آیات قطل هم تصــریح
ِِ ِ
ِ ِ
ني نَ ِذتراً» (فرقان)1:ا آن را نایل کرد تا براک همه
فرمود که «نََّْكَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْ َدِ ليَ ُكو َن ل ْل َعالَ َ
عالمیان نذیر با شدا در چنیر مقامی تو صیف خود به اینکه سرّ آ سمانها و یمیر را میداند،
براک ا شاره به ایر نکته ا ست که سرّ خود کفار را هم میداند و ای باطر آنها که ا ستدعاک
شـــمول میفرت و رحمت الهی را دارد ،آ اه اســـتا هر چند به علت کفر به یبان چنیر
تقابایی ندارند ،ولی فطرت و سرشتشان طالب سعادت و حسر عاقطت میباشدا
ســعادت انســانیت نیز با شــمول میفرت و رحمت به دســت میآیدا رچه بســیارک ای
ک فار آن را ای غیر میفرت و رح مت و در تمت ای ح یات مادک و یی نت هاک نا پا یدار آن
اســتکو میکنندا بنابرایر معنا ،آیه شــریفه حکتی برهانی اســت بر حقیقت دعوت رســول
خدا (ص) که قرآن م شتمل بر آن ا ست و بر بطالن ادعاک کفار که آن را افک و ای ا ساطیر
میخوانندا
بیان ایر حکت آن اســت که خداک ســطحان ســرّ نهفته در آســمآنها و یمیر را می
داندا پس به اســرار نهفته در اطلّت و فطرت شــما هم آ اه اســت و میداند شــما در فطرت
خود دوست دار سعادت و در استکوک حسر عاقطت هستید و سعادت همان رستگارک در
دنیا و آخرت ا ستا ای آنکا که او غفور و رحیم ا ست ،الیمه ایر دو صفت ،آن ا ست که
آنچه را به یبان فطرت و سرّ خود می اویید ،ااابت و شما براک ر سیدن به هدفتان هدایت
کند و در نتیکه شما را به سعادت برساندا و ایر کتا همان راه را براک شما بیان میکندااا»
(ططاططایی ،1370 ،ج ،15ص257ـ)259ا
مالحظه می شود که ایر نظر ای دید اه اول بهتر و براک پذیرش منا سبتر ا ست؛ اما
اشکالی که عالمه بر دید اه یمخشرک وارد کرد و فت ا ر بیان آنها درست باشد باید ای
حلم و رحمت سخر فته می شد ،تا حدودک بر دید اه خود ای شان نیز وارد ا ستا به نظر

می رســـد ایر دید اه در صـــورتی کامالً درســـت بود که بهااک میفرت ای رأفت و لطف
ا ستفاده شده بودا میفرت در اایی به کار میرود که بندهاک خطایی کرده و سپس بخ شیده
میشــود؛ اما با تواه به نظر عالمه ،خداوند ای روک لطف و رحمت خود براک ســعادتمندک
همگان قرآن را نایل فرموده استا

ِ
ِ ٍ
ص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْلَ َح ِم َْ ابَائِ ِه ْم َوأ ََُْو ِاج ِه ْم َو ُِّرتَّاِهِِ ْم
َّهم َوَمَ َ
﴿ربََّْنا َوأ َْدخ ْل ُه ْم َجنَّات َع َْدن الَِِّت َو َعَدَْ ُ
ز) َ
ِ
َّو أ َ ِ
يم﴾ (غافر)8:
َِّن َ
َنت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
ارتطاب فا صله ایر آیه نیز چالشانگیز و دیریا ا ستا عالمه ططاططایی ایر چالش را
ِ
َّو أ َ ِ
يم» را براک تعلیل درخواســـت هاک
چنیر تطییر مینماید« :مال که امله «َِّن َ
َنت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
خود فتندا لکر چون میفرت و رحمت خدا را درخواســـت کرده بودند ،مقتضـــاک ظاهر
ِ
ِ
يم»ا
کالم ایر بود که بگویند (انک انت الیفور الرحیم) ،اما بهااک آن فتند «الْ َعكتُك ا َْك ُ
آن اه در صدد برطرف نمودن چالش فته ا ست« :ایر بدان اهت بود که در آغای
درخواست خود ،خدا را به رحمت و علم ستوده بودندا الیمه سعه رحمت ایر است که هر
چه بخواهد ،به هر کس بخواهد عطا کند و کسی مانعش نطاشد و ایر همان عزّت استا ییرا
عزّت به معناک آن است که قدرت بر اعطاو و من داشته باشدا
الیمه ســعه و شــمول دامنه علمش به همه مواودات نیز ایر اســت که علم او به تمامی
اقطار و نواحی فعل خودش نافذ و در هیچ اهتی اهل نداشـــته باشـــدا الیمه داشـــتر چنیر
علمی آن است که هر عمل و کارش متقر و ای هر اهت درست باشد و ایر همان حکمت
ِ
َّو أ َ ِ
يم» در معناک شــفی قرار دادن رحمت و ســعه
اســتا پس ایرکه فرمودَِّ« :ن َ
َنت الْ َعك ُتك ا َْك ُ
علم خداک تعالی ا ست که در آغای درخوا ست خود بهعنوان توطئه و یمینه چینی براک بیان
حاات یعنی آمریش و بهشت ذکر کرده بودند (ططاططایی ،1370 ،ج ،17ص492ـ)493ا
عالوه بر نمونه هاک فو ،،میتوان به آیات  225سوره بقره 29 ،سوره آل عمران49 ،
سوره انفال 71 ،سوره توبه 46 ،سوره ا سراو 10 ،سوره نور 62 ،سوره عنکطوت 79 ،سوره
یس 5 ،سوره ممتحنه ،و  19سوره ملک اشاره کردا
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 .2-2اطناب و ترادف جمالت پایانی (مازاد بودن عبارت پایانی)
در فراام آیاتی ای قرآن ،امله و یا عطارتی می یابیم که با امله یا فعل قطل ای خود
مترادف و هم معنا ست و به نظر میر سد واود یکی ای دو عطارت در آیه کافی بود و آمدن
هر دو باعث اطنا شده استا ایر چالش را در آیات ذیل میتوان مشاهده کرد:

الف) ﴿وَِّ ْ أَخ ْذنَا ِميثَ َ ِ ِ ِ
يل مَ َْ ْعُ َُدو َن َِّمَّ اللّهَ َوبِالْ َوالِ ََدتْ َِ َِّ ْح َ ْ ْاناً َوِي الْ ُق ْرَا َوالْيََلَ َامى
َ َ
اق بَِن َّ ْسْ َْرائ َ
والْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاِِ ِ
ص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْالَقَ َواَُواْ َّ
ني َوقُولُواْ لِلن ِ
الكَِاقَ ُُثَّ َْ َولَّْيَلُ ْم َِّمَّ قَلِيالً ِّمن ُك ْم َوأَنَلُم
َّاق ُح ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ناً َوأَقِي ُ واْ ال َّ
َ ََ
ضو َن﴾ (بقره)83:
ِّم ْع ِر ُ
در پایان ایر آیه و آیات  23سوره آل عمران 23 ،سوره انفال و  76سوره توبه دو واژه
«تولّی» و «اعراض» در کنار هم آمدهاندا در نگاه اولیه به ذهر میطراود با تواه به ترادف
دو فعل چه نیایک به آوردن هر دو بود؟ آیا یکی ای آنها ای دیگرک کفایت نمیکرد؟
در پا سخ ،دید اههایی مطرح شده ا ستا برخی ذکر ایر دو واژه را ای سنخ تکرار و
بعضی براک تأکید بیشتر میدانندا روهی نیز با تواه به تفاوت معنایی واژهها دالیل دیگرک
ای امله نهایت ذمّ ذکر کردهاندا
ابر سنان در تفاوت دو واژه مینوی سد« :تولّی و اعراض مَثَل ک سی ا ست که راهی را
براک رفتر انتخا میکندا در تصمیم او براک نرفتر و بر شتر دو حالت واود دارد:
1ـ به محل ابتداک حرکتش بر ردد و آن تولّی استا
2ـ راه را ترک و عرض آن را بگیرد و ایر اعراض استا
متولّی کارش ای اعراض کننده راحت تر ا ست ،ییرا در صورت پ شیمانی ،بر شت و
ادامهک راه براک او آســـان اســـتا اما اعراض کننده ای آنکا که مســـیر را ترک کرده و در
عرض ااده ،راه دیگرک را در پیش رفته اســـت نیای به اســـتکوک راه داردا ای ایر رو
بای شــتش به ااده دشــوار خواهد بود و ایر نهایت ذمّ اســت ،چراکه آنان بیر بر شــت و
اعراض ام کرده اند» (خفاای ،بیتا ،ج ،2ص)194ا
اما درباره ایر آیات بهتریر توبــیح و راه حل را باید ای تفســیر تســنیم اســتکو کردا
آیت اهلل اوادک آملی در تفسیر آیه مورد بحث با رد شا طه تکرار و تأکید و با بیان دو واه،

مشـکل فاصـله را برطرف میسـایدا ایشـان ابتدا به تطییر موبـوع پرداخته و مینویسـد« :آیا

ضون» تأکید « َْ َولَّْيَلُ ْم» است ،چنآنکه آلوسی
تولی و اعراض به یک معناست و امله « َوأَنَلُم ُّم ْع ِر ُ
آن را پذیرفته (آلوسی ،بیتا ،ج ،1ص )310و در نتیکه واو در ایر امله عطف است (چون
در ایر صـــورت ،تولی و اعراض به یک معناســـت و ایر مطلب با حالیه بودن واو ســـای ار
نی ست) یا تأکید نی ست بلکه ایر امله بر مطلب دیگرک غیر ای ا صل (پ شت کردن) داللت
دارد و در نتیکه واو میتواند حالیه باشد؟» (اوادک آملی ،1391 ،ج ،5ص)397ا
ایشان حمل بر تأکید را نپسندیده و بر ایر باور است که آن در مواردک است که واه
دیگرک محتمل نطاشــدا در اینکا به مناســطت اینکه دو واه دیگر محتمل اســت پس تأســیس
بهتر ای تأکید استا دو واه محتمل عطارتند ای:
« -1واهی که امیر االســـالم ططرســـی (بیتا ،ج ،1ص )118و نظامالدیر نیشـــابورک

( ،1416ج ،1ص )326و ابو سعود (بیتا ،ج ،1ص )123آن را پذیرفتهاند که امله « َْ َولَّْيَلُ ْم» بر

ض ْ ْ ْون» با تواه با اســمیه بودن آن و بهصـورت
اصــل اعراض داللت دارد ،اما امله « َوأَنَلُم ُّم ْع ِر ُ

ض ْو َن» بیانگر ثطات و اعتیاد آنان در اعراض استا در نتیکه دو امله مزبور
وصف آمدن « ُم ْع ِر ُ
بدیر معناســت :شــما در حالی به میثا ،پشــت کردید و ای آن روک برتافتید که عادت شــما
پیمان شکنی و اعراض ای عهدهاستا پس اعراض شما عمدک بود نه قهرک ،دیرپا بود نه نوپا
و پیشه و ملکه بود ،نه مقطعی و حالا
 -2واه دیگر مطتنی بر واود فر ،بیر تولّی و اعراض اســـت (آلوســـی ،بی تا ،ج،1
ص)310ا تولّی ،مطلقِ پشت کردن است ،خواه قلب هم روک ردان شده باشد یا عقدالقلب
به حال خود باقی باشد ،ولی اعراض در اایی است که قلب نیز پشت کند و منصرف شودا
بنابرایر مفاد آیه ایر ا ست که تولّی بنیا سرا یل با میل و ان صراف قلطی بوده ا ست» (اوادک
آملی ،1391،ج ،5ص)368-367ا
در تفســیر آیه  23ســوره انفال نیز همیر دید اه واود دارد از اینکه در ابتداک مطلب
با کمک رفتر ای قواعد ادبیات عر و تلفیق کردن هر دو واه باال پاسخ داده شده استا
در تفسیر ایر آیه آمده است:
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« با تواه به هم مع نا بودن «َْ َولّی» (پشـــت کردن) و «اعراض» (روک بر رداندن) ممکر
ا ست در آیه تکرار به نظر بر سد ،ولی تکرار نی ستا ا ر میفرمودَ َْ ( :ولَّوا و اَعرض ْْوا) تکرار و
ِ
ضْو َن» صفت مشطهه (نه اسم فاعل) بر وین اسم فاعل با
تأکید بود ،لیکر «لَلَ َولَّوا» فعل و « ُم ْع ِر ُ
افعال است ،و چون صفت م شطهه ن شانه ثطات و ا ستقرار ا ست« ،لَِلَ َولَّوا» یعنی پ شت میکنند و
ضو َن» یعنی ملکه آنها روک ردانی است و اسماع [شنوانیدن] الهی را ای ژرفاک دل نفی
« ُم ْع ِر ُ

میکنند و نمیپذیرندا اهی کســـی روک برمی رداند ،ولی راه بای اســـت و میتواند توبه

ضْو َن» یعنی دیگر راه بسته شده و دل آنان
کند ،چنیر کسی تنها تولّی کرده اما «لََلَ َولَّواْ َّوُهم ُّم ْع ِر ُ
ْم ُع ْ ٌي فَْ ُه ْم مَ تَْ ْرِج ُعون»
مهر خورده و نگ و کور هســـت ند و بای نمی رد ندُ « :
صْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌم بُك ٌ
(بقره( »)18:همان ،ج ،32ص)263ا
بنابرایر مالحظه می شود ا ر بهاز یات معناک هر دو واژه و تفاوت ساختار صرفی

آن دو دقّت شود مشکل فاصله در ایر آیات برطرف شده و ارتطاب کامالً روشر می رددا
نکته االب آنکه دو واژه «اِعراض» و «َولّی» چهار بار در کنار هم قرار رفته و هر چهار بار
نیز در پایان آیه ا ستا به نظر می ر سد در کنار هم آمدن ایر دو واژه با پایان آیه و مراعات
فواصل نیز بی تناسب نیستا ای طرفی واژه «ولّی» و مشتقات آنکه بیش ای  60بار در قرآن به
کار رفته در بیشـــتر مواق همراه با واژهاک دیگر مانند «دبر» و مشـــتقاتش آمده اســـت که
علیرغم ترادف ظاهرک ایر واژ ان ،حتماً تفاوت ظریف معنایی داشـــته که باید توســـط
محققان ژرفنگر روشر رددا
ت ِمَ قَْْ ِل أَن َْ ْل َق ْوُِ فَْ َق َْد َرأَتَْْلُ ُ وُِ َوأَنَلُ ْم َنظُُرو َن﴾ (آل عمران)143 :
﴿ولَ َق َْد ُِنَلُ ْم َتََن َّْو َن الْ َ ْو َ
ب) َ
چالش ایر آیه نیز چگونگی مالقات مرگ در حال نگریســـتر به آن و ترادف دو

واژه « َرأَتَْْلُ ُ وُِ» و «َنظُُرو َن» استا

قا بی عطدالکطار مینوی سد« :منظور دیدن ا سطا و مقدمات مرگ ا ست نه خود آنا
ییرا که مرده ممکر نیســت بفهمد مرگ چگونه اســت و آن را نگاه کند» ( ،1426ص)80ا
یمخشــرک نیز نوشــته اســت« :یعنی آن اه که برادران و خویشــاوندان شــما الوک چشــمتان
کشته می شوند مرگ را می بینید» (بیتا ،ج ،2ص)449ا

اما ططرســـی « َوأَنَلُ ْم َنظُُرو َن» را تأکید براک رؤیت رفته و فته اســـت همان طور که
می وییم بهطور عیان آن را دیدم یا با چشــم آن را دیدم و یا با وشــم آن را شــنیدم ،اینکا
نیز همیر ونه ا ست؛ براک ایرکه توهم رؤیت قلطی پیش نیاید فا صله آورده شد» (ططر سی،
 ،1408ج ،2ص)847ا
به نظر می رسد که دو دید اه اول چیزک از تکلف نطاشد؛ اما عالوه بر آنچه ططرسی
فته ا ست می توان به هماهنگی و توافق فوا صل آیات سوره نیز ا شاره کرد و فا صله آیه را
ای نوع اییال 1دانســتا اییال ای صــنای ادبی اســت که افزون بر هماهنگ کردن فراام آیه با
فواصل دیگر ،ییادت معنا را نیز به همراه داردا

ِ َّ ِ
ِ
ِ
ضلُّوا
تَ قََْلَلُوا أ َْوَم َد ُه ْم َس َف ًها بِغَ ِْْي ع ْل ٍم َو َحَّرُموا َما َرَُقَْ ُه ُم اللَّهُ افِْ َِتاءً َعلَى اللَّه قَ َْد َ
ج) ﴿قَ َْد َخ َر الذ َ
ِ
تَ﴾ (انعام)140:
َوَما َِانُوا ُم ْهَلََد َ
در ایر آیه نیز رچه املهک قطل ای فا صله ،ای باللت سخر فته اما با اشاره به عدم
اهتداو پایان یافته اســـتا اینک میتوان پرســـید که چه فایدهاک در بیان امله آخر واود
دارد؟ آیا تصریح به باللت داللت بر عدم اهتداو ندارد؟
ِ
ض ْ ْ ْ ْلُّوا» بیان ایر مطلب
تَ» بعد «قَ َْد َ
در اوا فتهشــده که فا ده آوردن « َوَما َِانُوا ُم ْهَلََد َ
اســت که بعد ای مراهی دیگر هدایت نشــدند؛ چراکه احتمال هدایت براک برخی ای مردم
ب عد ای مراهی واود دارد (رایک ،1413 ،ص132؛ ابوحســــان ،1431 ،ص)501ا مفســـر
دیگرک نیز آوردن امله پایانی را براک مطالیه در نفی هدایت آنان دانســـته اســـتا چراکه
صییه فعل اقتضاو حدوث آن را بعد ای نطودنش داردا به همیر دلیل امله پایانی را براک بیان
عمق بــاللتشــان آورد و اینکه مراهی آنان تاریکی فو ،تاریکی اســت (خفاای ،بیتا،
ج :4ص)129ا
ام هر دو دید اه در اینکا ممکر است؛ چراکه به خاطر مراهی ییادشان ،امکان
هدایت دوباره آنان به هیچ عنوان فراهم نطوده استا
1ا اییال « :به پایان رساندن کالم با ییادتی که معنی بدون آن نیز تمام است»(مطعنی ،1413 ،ص)233ا می توان آن را ایر
ونه نیز تعریف کرد که :متکلم پس ای آن که معناک کالمش پایان یافته است ،چیزک بر آن بیفزایدا
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د) ﴿َِّ َّن شَّر الَدَّو ِّ ِ ِ َّ ِ
تَ َِ َف ُروا فَْ ُه ْم َمتُْ ْؤِمنُو َن﴾ (انفال)55 :
او عْن ََد اللَّه الذ َ
َ َ
َّ ِ
تَ َِ َفُروا» چه نیایک به «فَْ ُه ْم َمتُْ ْؤِمنُو َن» اســـت؟
چالش آیه ایر اســـت که با واود «الذ َ
برخی بر ایر باورند که ایر امله بیان میدارد بدتریر انطد ان کافرانی هســتند که تا وقت
مردن ایمــان نمی آورنــد و بر کفر خود اســـتمرار دارنــد (رایک ،1413 ،ص163-162؛
یمخشرک ،بیتا ،ج ،2ص)218ا

عالمه ططاططایی نیز بمر اشاره به ایر مطلب ،آمدن امله «فَْ ُه ْم َمتُْ ْؤِمنُو َن» را همراه با
َّ ِ
تَ َِ َفُروا» ،به دلیل رســـوف کفر در دل آنان می داند؛ به ونه اک که دیگر
فاو تفری  ،بعد «الذ َ
امیدک به برطرف شدن کفر و ایمان آوردن شان نطا شدا چنیر ک سانی را نطاید انتظار دا شت
َّ ِ
تَ
که ایمان در دلشـــان راه یابد ،چون کفر و ایمان بـــد یکدیگرند .بنابرایر منظور ای «الذ َ
َِ َفُروا» کسانی است که در کفر استوارندا قرینهاک هم که بر ایر معنا داللت دارد آیه «َِّ َّن َشَّْر
ص ْ ْ ْ ْ ْ ُّم الْ ك َّ ِ
ََسَ َع ُه ْم لََلَ َولَّ ْوا َوُه ْم
او ِعْن ََد اللَّ ِه ال ُّ
َّو ِّ
ََسَ َع ُه ْم َولَ ْو أ ْ
تَ َم تَْ ْع ِقلُو َنَ َولَ ْو َعلِ َم اللَّهُ فِي ِه ْم َخ ْ ًْيا َأل ْ
الَد َ
ْم الذ َ
ُ ُ
ضو َن» است (انفال( )23-22 :راک :ططاططایی ،1370 ،ج ،9ص)171ا
ُم ْع ِر ُ

و ِِف ِم ْرتَْ ٍ ََِّّْا تَْ ْعُْ َُد َه ُؤَم ِء َمْا تَْ ْعُْ َُدو َن ََِّّم َِ َ ْا تَْ ْعُْ َُد ابَْ ُانُه ْم ِم َْ قَْْْ ُل َوَِّنَّا
هـــــ) ﴿فَ َال َْ ُ
لَ وفُّوهم نَ ِ
صيَ ُه ْم َ ْ َْي َمْن ُق ٍ
وص﴾ (هود)109 :
َُ ُ ْ

در ایر آیه نیز با تواه به اینکه واژه «َوفيه» اعطاو چیزک بهطور کامل اســـت ،میتوان
پرسید چرا بعد ای «وَِّنَّا لَ وفُّوهم نَ ِ
صيَ ُه ْم» ،عطارت « َ ْ َْي َمْن ُق ٍ
وص» آمده است؟
َ َُ ُ ْ
برخی بر ایر باورند که اایز اســـت توفیه هم ناقص باشـــد و هم کامل؛ مثالً میتوان
لث َحقِّه و َحقَّه ًامالً و ناقِص ْ ْاً»(ن صف حقّش ،دو سوم حقّش و یا
طر َحقِّهَ و َُ َ
فتَ « :وفَْيَّلُهُ َش ْ ْ َ
حقّش را بهصورت کامل یا ناقص پرداخت کردم) (یمخشرک ،بیتا ،ج ،2ص407؛ همچنیر
راک :ابر عکیطه ،1419 ،ج ،2ص )561الطته ابوحیان و دیگران ایر سخر را میلطه دان سته و
لث َحقِّه و »...منظور ایر است که نصف یا یک سوم
طر حقِّهَ و َُ َ
فتهاند هنگام بیان « َوفَْيَّلُه َش َ
حق بهطور کامل داده میشود و ای آن چیزک کم نمیشود (آلوسی ،بیتا ،ج ،6ص)342ا

اما آنچه صحیحتر به نظر میآید ایر ا ست که رچه امله «وَِّنَّا لَ وفُّوهم نَ ِ
ص ْ ْيَ ُه ْم» به
َ َُ ُ ْ

معنی اداک حق بهطور کامل اســـت ،اما ذکر عطارت « َ ْ َْي َمْن ُق ٍ
وص» (بی کم و کاســـت) براک
تأکید بی شتر روک م سأله و دف توهم هر ونه تکاوی به حق ا ست (ابر عا شور ،1984 ،ج،12
ص169؛ ططاططایی ،1370 ،ج ،11ص56؛ نیشــابورک ،1416 ،ج  ،4ص54؛ مکارم شــیرایک،
 ،1374ج :9ص254؛ آلوسی ،بیتا ،ج ، 6ص342؛ شرف الدیر ،1420 ،ج ،4ص)10ا
َض َّل فِْر َع ْو ُن قَْ ْوَمهُ َوَما َه ََدل﴾ (طه)79:
﴿وأ َ
و) َ

ضْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّل فِْر َع ْو ُن قَْ ْوَمهُ» نیایک به عطارت « َوَما
در ایر آیه به نظر می رســـد با واود امله « َوأَ َ
َه ََدل» نطاشدا دلیل واود ایر فاصله چیست؟
در اوا باید فت رچه ایر دو امله یک مفهوم را میرســـانند و شـــاید به همیر
اهت بع ضی ای مف سریر امله فا صله را تأکید امله اول دان ستهاند ،ولیکر ایر دو امله با
هم تفاوت دارند و آن اینکه «ا بلّ» اشاره به مراه ساختر ا ست و «ما هدک» اشاره به عدم
هدایت بعد ای روشر شدن مراهی استا
یک رهطر ،اهى اشـــتطاه مى کند و پیروانش را به ااده انحرافى مى کشـــاند ،اما به
هنگامى که متواه شـــد فوراً آنها را به مســـیر صـــحیح بای مى رداند ،اما فرعون آن چنان
لکااتى داشـــت که پس ای مشـــاهده مراهى بای حقیقت را برا قومش بیان نکرد ،و هم
چنان آنها را در بیراههها کشاند تا خودش و آنها را نابود کردا

الر ِ
ِ َِّ ِ
شاد» (غافر:
يل َّ
به هرحال ،ایر امله در واق سخر فرعون را در آیه « َوما أ َْهَدت ُك ْم َّم َس َ

 )29به ســـخره رفته که علیرغم ادعایش آنها را هدایت نکرد (مکارم شـــیرایک،1374 ،
ج  ،13ص260؛ رایک ،1413 ،ص327؛ ابر عاشــور ،1984 ،ج  ،16ص158؛ شــرف الدیر،
 ،1420ج ،5ص)252ا
اع َ أَ ْن َأَِْيَ ُه ْم بَْ ْغَلَ ً َو ُه ْم م تَ ْش ُع ُرو َن﴾ (یخرف)66:
﴿ه ْل تَْْنظُُرو َن َِّمَّ ال َّ َ
ز) َ

با تواه به اینکه انســان نســطت به امرک که بهصــورت نا هانی و «بغَل ً» اتفا ،می افتد

آ اهی ندارد ،دلیل ذکر عطارت « َو ُه ْم م تَ ْش ُعُرو َن» در پایان آیه چیست؟
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یمخشـرک در پاسـخ مینویسـد« :معناک « َو ُه ْم متَ ْشْ ْ ْ ُعُرو َن» ایر اسـت که آنان به سـطب
ص ْ ْ ُ و َن»
ا شتیال به امور دنیایی غافل ه ستند و ایر مانند فرموده خدا ست که « َأْ ُخ ُذ ُه ْم َو ُه ْم َِي ِّ
(یس)49 :ا و ایر می رســاند که اایز اســت که چیزک نا هانی به ســرا شــان بیاید و آنان
هشیار باشند» (یمخشرک ،بیتا ،ج ،4ص)263ا فخر رایک نیز در پاسخ ایر سوال می نویسد
ا ایز ا ست چیزک نا هانی بیاید در حالی که آنان آ اه با شند به سطب اینکه آن را م شاهده
میکنند (فخر رایک ،1421 ،ج ،27ص)641ا
الطته احتمال نا هانی آمدن چیزک با آ اهی ن سطت به آن نیز ای آیه بردا شت می شود؛
اما در اینکا همان ونه که یمخشرک فته است به دلیل اشتیال بیش ای حد به دنیا ،ن سطت به
آمدن قیامت غافل هستندا براک اطنا و ترادف امالت ،عالوه بر نمونههاک فو ،،به آیات
 152سوره بقره 25 ،سوره توبه 62 ،7 ،و  135سوره طه 4 ،سوره شعراو و  28سوره مدثر
میتوان اشاره کردا
 .3-2دوگانگی و تضاد معنایی فاصله با بخش اول آیه
در ایر قسمت فواصلی واود دارند که با محتواک آیه دچار دو انگی و تضاد هستندا
با تواه به ایر امر چه نیایک به واود چنیر فاصــلهاک هســت؟ به دو مورد ای ایر نوع چالش
تواه فرمایید:

َِّت َك َما تَْ ْعُ َُد ابَ ُاننَا أ َْو أَن نَّْ ْف َع َل ِِف أ َْم َوالِنَا َما نَ َشْ ْ ْاء
صْ ْ ْالََُ َ
ب أَ َ
و َأْ ُمُرَك أَن نْ ْ ُ
الف) ﴿قَالُواْ تَا ُشْ ْ ْ َعْي ُ
ِ
يَد﴾ (هود)87:
يم َّ
الرِش ُ
َِّن َ
َّو َأل َ
َنت ا َْل ُ
ای آنکا که برخی فاصله را بهعنوان استهزاو و تهکم قلمداد میکنند و برخی نیز سخر
قوم شعیب را حقیقی میدانند ،فراام آیه چالشبرانگیز ا ستا شیخ طو سی مینوی سد« :در
ِ
يَد» دو دید اه واود دارد :اول آنکه قومش آن را بر واه
يم َّ
الرِش ُ
معناک امله «َِّن َ
َّو َأل َ
َنت ا َْل ُ
اســتهزاو فتندا دیگر ایرکه آنان خواســتند بگویند تو نزد قومت حلیم و رشــید هســتی پس
ایر امر شــایســته تو نیســت» (طوســی ،1409 ،ج ،6ص50-49؛ راک :ططرســی ،1408 ،ج،5
ص)281ا به هرحال ایر پر سش مطرح ا ست که ا ر قوم شعیب او را واقعاً حلیم و ر شید -

ِ
نت» -میدان ستند چرا ای او پیروک نمیکردند؟ و ا ر با ا ستهزاو به
همراه با تأکید «انَّک» و «َمَ َ
او می فتند آیا نمایت ما را ای کار پدرانمان و تصـــرف در اموالمان بای میدارد ،چرا او را
حلیم و رشید میخواندند؟
آیت اهلل معرفت ایر دو انگی و تضــاد در صــدر و ذیل را ایر ونه توصــیف میکند:
«چه بسا واه تناسطت توصیف پیامطرشان به حلم و رشد  -که کیاست و فراوانی عقل است
 همراه با ا ستنکار شان ن سطت به او مخفی بماندا چگونه نمای و دعاک او ،آنها را ای پیروکســیرهک پدرانشــان و همچنیر ای ایرکه در اموالشــان آن ونه که بخواهند تصــرف کنند بای
میدارد؟ ظاهرا ایر پایان با مقصود آنان در فتار استنکارک که دارند تناسب ندارد»ا
آنگاه در حل ایر دو انگی مینویســد« :اما مشــکل آنگاه حل خواهد شــد که بدانیم
فتار شان ای انطه سُخره و ا ستهزاو بوده ا ست ااا حلم بد طیش به معناک ظرفیت دا شتر و
ر شد نیز ب صیرت دا شتر در تدبیر امور معاش و قدرت بر ت صرف در اموال بر ا ساس ا صول
ا ست؛ پس معنا ایر می شود که :ا ر داراک حلم ه ستی چگونه ما را ای رفتر بر روش پدران
بای میدارک؟ در حالی که مقتضــاک عقل ایر اســت که انســان را ای آنچه ذشــتگان تکربه
کردهاند بای نمیدارد! و ا ر ای نظر عقلی رشــید هســتی چگونه ای تصــرف در اموالمان آن
ونه که بخواهیم من میکنی؟ در حالی که مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و آن ونه
که بخواهند میتوانند در آن تصــرف کنند و آن قاعده عقالنی اســت که عقال بر آن توافق
کردهاند» (معرفت ،1386 ،ج ،5ص)204ا

َنت
در ایر رابطه میتوان به سخر یمخشرک نیز اشاره کرد که می وید با بیان «َِّن َ
َّو َأل َ
ِ
يَد» می خوا ستند او را به نهایت سفاهت و مراهی ن سطت بدهندا امله را عکس
يم َّ
الرِش ْ ْ ُ
ا َْل ُ
کردند که او را ریشخند کنند ،همان طور که خسیس را ریشخند میکنند با «الیطضّ حکره!»
(هیچ خیرک ای او بر نمی آید) یا به او می ویند ا ر حاتم تو را بطیند بر تو ســـکده میکند!

همچنیر فته شده ا ست که فتار شان بدیر معنا ست که تو در میان قومت به حلم و ر شد
متصـــف هســـتیا یعنی آن چه به آن امر می کنی با حال تو و شـــهرت تو م طاب قت ندارد
(یمخشرک ،بیتا ،ج :2ص)396ا
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عالمه ططاططایی برخالف دید اه اول ،قســمت اول آیه یعنی ایر امله که «آیا نمایش
به او دســتور میدهد پرســتش بتها را که پدرانشــان انکام میدادند ترک کنند» را براســاس
ریشخند و استهزاو میداند و درباره ذیل آن به استهزاو باور ندارد:
« در نسطت دادن حلیم و رشید به شعیب ریشخند و استهزایی واود نداردا براک همیر
ِ
يَد» با «َِّ َّن» و الم و آوردن خطر بهصــورت امله اســمیه تأکید
يم َّ
الرِش ْ ْ ْ ُ
هم امله «َِّن َ
َّو َأل َ
َنت ا َْل ُ
شده تا رشد و حلم را براک شعیب بهتر ثابت کند و براک مالمت و انکار او رساتر باشدا ییرا
براک شخصی که در حلم و رشد او شکی نیست ،اقدام به چنیر کار سفیهانه و سلب آیادک
و شعور مستقل مردم قطیح استا بدیر ترتیب آنچه بسیارک ای مفسران فتهاند که قوم براک
استهزاو شعیب ،او را به حلم و رشد توصیف کردهاند و مقصودشان صفات بد آن ،یعنی
اهالت و مراهی است ،سخر درستی نیست» (ططاططایی ،1370 ،ج ،10ص)557ا
به نظر میرسد که دید اه عالمه ططاططایی به صوا نزدیکتر باشد؛ ییرا که بیان ایر
امله با ایر همه تأکید دلیل بر سخره و استهزاو نمیتواند باشدا
ادل َربَّهُ نِ ََداءً َخ ِفيًّا﴾ (مریم)3 :
ب) ﴿َِّ ْ نَ َ
ایر آیه درباره دعاک حضــرت یکریا براک فرینددار شــدن اســتا با تواه به اینکه
کلمه «نداو» و «منادات» به معناک صـــدا یدن به آوای بلند ،در مقابل «منااات» که به معناک
آه سته صدا کردن ا ست؛ چرا «نادی» با «خفياً» که به معناک آه سته و مخفی ا ست مقید شده
است؟ آیا ایر دو با یکدیگر سای ارند؟
برخی ای مفسران نداو را به معناک دعا رفته و خفی را نیز صفت آن دانستهاند به ایر
معنا که ح ضرت یکریا با صدایی خفی و آه سته دعا کرده ا ستا براک تأیید ایر مطلب نیز
فتهشده که دعا با صداک آهسته افضل ای صوت و صداک بلند است و به اخالص نزدیکتر
است (رایک ،1413 ،ص310؛ نکفی خمینی ،1398 ،ج ،11ص)58ا
اما برخی دیگر فتهاند «خفی» به معناک آهســته نیســت بلکه به معنی پنهان اســت،
بنابرایر ممکر است یکریا در خلوتگاه خود آنکا که کسی غیر ای او حضور نداشته خدا را
با صداک بلند خوانده باشدا

بع ضی نیز فتهاند ایر تقا باک او در دل شب بوده ا ست آن اه که مردم در خوا
آرم یده ا ند (م کارم شـــیرایک ،1374 ،ج  ،13ص13؛ قرططى ،1423 ،ج ،11ص)76ا عال مه
ططاططایی نیز مینویسد« :ممکر است همیر دعوت با صدا بلند در اایى صورت یرد که
احد آن را ن شنود ،مانند بیابان و امثال آن ،هم چنان که امله «فَ َخرج َعلى قَْوِم ِه ِمَ الْ ِ ْحر ِ
او»
ََ
ْ َ
هم اشعار به ایر معنا دارد (ططاططایی ،1370 ،ج ،14ص)7ا
روشر است که دید اه دوم ای استوارک لفظی و مفهومی بیشترک برخوردار استا
 .3نکاتی در جهت برطرف شدن چالش فواصل آیات قرآنی
با دقت در آنچه عالمان و مفسران در تفسیر آیههاک مذکور و غیر آن فتهاند میتوان
نکاتی را براک برطرف شدن مشکل فواصل ارا ه داد که به آنها اشاره می ردد:
الف) دایره ارتطاب معنایی باید ای ارتطاب دو امله کنار هم ،به ارتطاب با محتواک کلی
آیه و در بســیارک مواق آیات قطل و یا ســیا ،وســعت پیدا کندا مفســرانی که دایره تدبرک
وسی ترک دارند در کشف ارتطاب موفقترندا
ب) باید دقت کرد که برخی ای ا سماو و صفات ای و سعت معنایی بی شترک ن سطت به
بعضی دیگر برخوردارندا ایر نکته در کشف ارتطاب ایر ونه اسماو و صفات با محتواک آیه
بسیار راه شاستا مثالً دو صفت عزت و حکمت ای چنان وسعت معنا و نفوذک برخوردارند
که بسیارک ای صفات دیگر ای امله میفرت ،رحمت ،حلم و تعذیب را نیز شامل میشوندا
ج) در باره الفاظی که ظاهراً هم معنا و ای سنخ تکرار هستند ،باید به تفاوتهاک لیوک
و ساختارک آنها تواه کردا محقق نکته سنج نمیتواند ن سطت بهاز یات لیوک و ساختارک
و معانی ادیدک که در آنها نهفته است بیتواه باشدا
د) در کنار هم دیدن آیات م شابه یا هم مو بوع ،در مواردک به برطرف شدن چالش
فاصله کمک میکندا
هـ) همچنیر تواه به مراعات و تناسب فواصل سوره نیز در ایر یمینه راه شاستا در
مواردک فاصـــله ای نوع اییال اســـت که عالوه بر معناک ادیدک که افاده کرده ،براک حفظ
تناسب در پایان آیه قرار رفته استا
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نتیجه گیری
با تواه به آنچه فته شد میتوان موارد ییر را نتیکه رفت:
 -1فا صله بهعنوان آخریر ق سمت آیه ،باید ای نظر معنایی در ارتطاطی محکم و وثیق با
محتواک آیه باشـــدا ایر ارتطاب اهی روشـــر و یودیا و اهی نیز دیریا و نیایمند
ژرفنگرک و تأمل بیشتر استا
 -2پیوند معنایی فاصله در برخی آیات نیز بسیار دشواریا و چالشی است؛ لذا ای آن
بهعنوان «مشکالت فواصل» یاد شده استا
 -3چالش پیوند معنایی فا صله را در عدم تنا سب صدر و ذیل آیات ،اطنا و ترادف
امالت پایانی و دو انگی و تضاد فاصله با ماقطل میتوان دستهبندک کردا
 -4براک برطرف شــدن چالش عالوه بر توصــیه به وســعت دادن محدوده تدبر و تفکر
در آیات میتوان راهحلها یی مانند :تواه به آیات قطل و ســـیا ،بهااک تواه به یک آیه،
دقت در از یات معنا و ســـاختار الفاو و واژهها ،تواه به صـــفات و مقایســـه آنها ای نظر
وسعت معنا ،دیدن آیات مشابه یا هم راستا در کنار هم وااا ارا ه دادا
منابع
1ا

قرآن کریما

2ا

آخوندک ،علی اصـــیر (1394ش) ،فواصــل و چگونگی ارتباط معنایی آن ها با آیات،
دانشگاه تهران :پردیس فارابیا

3ا

ـــــــــــــــــــ (1395ش) « ،بررسی تططیقی تعاریف فاصله» ،مطالعات تقریبی مذاهب

اسالمی .سال یایدهم ،شماره  ،44صص96-81ا
4ا

آلوسی ،محمود بر عطداهلل (بیتا) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی،
بیروت :دار احیاوالتراث العربیا

5ا

آیدیر ،محمدمصطفی ( ،)،1409اال سماءالح سنی و منا سبتها لآلیات الّتی ختمت بها من

اول سورة المائدة الی آخر سورة المومنون ،مکه :اامعة ام القرکا

6ا

ابر ابیاالصط  ،عطدالعظیم بر الواحد (بیتا) ،تحریرالتحبیر فی صناعة الشعر و النثر و البیان

اعجاز القرآن ،الکمهوریة العربیة المتحده :المکلس االعلی لشئون االسالمیها
7ا

ابر خلدون ،عطدالرحمر بر محمد (بیتا) ،مقدمه تاریخ ،بی اا :بی ناا

8ا

ابرعاشــور ،محمدالطاهر بر محمد (1984م) ،التحریر و التنویر ،تحریر المعنی الســدید و

تنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید ،تونس :الدار التونسیه للنشرا
9ا

ابر عکیطه ،احمد بر محمد ( ،)،1419البحر المدید فی تفســیر القرآن المجید ،قاهره:
دکتر حسر عطاس یکیا

10ا ابر عرفه ،محمد بر محمد (1986م) ،تفســیر االمام ابن عرفه ،تونس :مرکز الطحوث بالکلیة
الزیتونیها
11ا ابر منظور ،محمد بر مکرم ( ،)،1414لسان العرب ،بیروت :دار صادرا
12ا ابوحســـان ،امال محمود ( ،)،1431الدالالت المعنویة لفواصــل اایات القرآنیة ،اول،
عمان :دارالفتحا
13ا ابوحیان ،محمد بر یوسف ( ،)،1422البحر المحیط ،بیروت :دار الکتب العلمیها
14ا ابوســعود ،محمد بر محمد (بیتا) ،ارشــاد العقل الســلیم الی میایا الکتاب الکریم ،بیروت:
دار احیاو التراث العربیا
15ا باقالنی ،محمد بر طیب (1997م) ،اعجاز القرآن ،قاهرها دار المعارفا
16ا اوادک آملی ،عطداهلل (1391ش) ،تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم ،قم :نشر اسراوا
17ا حسناوک ،محمد ( ،)،1406الفاصله فی القرآن ،بیروت :المکتب االسالمیا
18ا حشاش ،موسی مسلم سالم ( ،)،1428االعجاز البیانی فی الفاصلة القرآنیة ،دراسة تطبیقیة

علی سورة النساء ،غزه :الکامعة االسالمیها
19ا خضر ،سید ( ،)،1430الفواصل القرآنیّة  -دراسة البالغیة ،بی اا :مکتطة اادا ا
 .20خفاای ،احمد بر محمد (بیتا) ،حا شیة ال شهاب علی تف سیر البی ضاوی ،الم سماء :عنایة

القاضی و کفایة الراضی علی تفسیر البیضاوی ،بیروت :دار صادرا
21ا رایک ،محمد بر ابی بکر ( ،)،1413انموذج جلیل فی اســةلة و اجوبة عن غرایب آی

التنییل ،اول ،ریاض :دار العالم الکتبا
22ا راغب اصفهانی (بیتا) ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،بی اا :دار الکاتب العربیا
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23ا رمّانی ،علی بر عیســی ،خطابی و اراانی ،عطدالقاهر ( ،)،1387النکت فی اعجاز القرآن،
فی ثالث رسا ل فی اعکای القرآن ،قاهره :دار المعارفا
24ا یرکشی ،محمد بر عطداهلل ( ،)،1415البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دار المعرفها
25ا یمخشرک ،محمد بر عمر (بیتا) ،الکشاف عن حقایق التنییل و عیون االقاویل فی وجوه

التأویل ،بیروت :دار احیاوالتراث العربیا
26ا سّید ،محمدیوسفهاشم (2009م) ،المناسبة بین الفاصلة القرآنیة و آیاتها ،دراسة تطبیقیة

لسورتی االحیاب و سبأ ،غزه :الکامعة االسالمیها
27ا سیوطی ،االل الدیر (بیتا) ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دار الکیلا
28ا شرفالدیر ،اعفر ( ،)،1420الموسوعة القرآنیة ،خصائص السور ،بیروت :دار التقریب بیر
المذاهب االسالمیها
29ا ططاططایی ،سیدمحمدح سیر (1370ش) ،المییان فی تف سیر القرآن ،ترامه سید محمد باقر
موسوک همدانی ،چهارم ،تهران :بنیاد علمی و فکرک عالمه ططاططاییا
30ا ططرسی ،فضل بر حسر ( ،)،1408مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفها
31ا طوســـی ،محمد بر حســـر ( ،)،1409التب یان فی تفســیر القرآن ،بی اا :مکتب االعالم
االسالمیا
32ا فخر رایک ،محمد بر عمر ( ،)،1421م فاتیح الغ یب(التفســیر الکبیر) ،بیروت :دار الکتب
العلمیها
33ا فراهیدک ،خلیل بر احمد ( ،)،1410کتاب العین ،قم :انتشارات هکرتا
34ا قابـــی عطدالکطار بر احمد ( ،)،1426تنییه القرآن عن المطاعن ،بیروت :دار النهضـــة
الحدیثها
35ا قرشی ،سید علی اکطر (1371ش) ،قاموس قرآن ،ششم ،تهران :دار الکتب االسالمیها
36ا قرططی ،محمد بر احمد ( ،)،1423الجامع الحکام القرآن ،ریاض :دار عالم الکتبا
37ا الشیر ،عطدالفتاح ( ،)،1402من اسرار التعبیر القرآن ،الفاصلة القرآنیه ،ریاض :دار المریخ
للنشرا
38ا مطعنی ،عطدالعظیم ابراهیم محمد ( ،)،1413خ صائص التعبیر القرآنی و سماته البالغیه ،بی
اا :مکتطة وهطها
39ا معرفت ،محمدهادک (1386ش) ،التمهید فی علوم القرآن ،قم :موسسه تمهیدا

 دار الکتب االسالمیها: تهران، تفسیر نمونه،)ش1374(  ناصر،ا مکارم شیرایک40
 مرکز: بی اا، اول، الی یادة و االحســـان فی علوم القرآن،)،1427(  ابر عقی لة،ا مکی41
الطحوث و الدراسات اامعة الشارقها
 انتشارات اسالمیها: تهران، تفسیر آسان،)،1398(  محمد اواد،ا نکفی خمینی42
 دار الکتب: بیروت، غرایب القرآن و رغایب الفرقان،)،1416(  حسر بر محمد،ا نیشابورک43
العلمیها
ا16و15  العدد، التّراث العربی،»« قواعد تشکّل النّیم فی الموسیقی،)،1404(  نعیم،ا یافی44
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Abstract
The Quran is a wise book from The Wise (Ḥ akīm). Components of
a wise writing are in connection with each other. Hence Distance
(fāṣ ilah: pl. fawāṣ il), as the most important part of a verse, must be
connected in a close meaning with its previous verse. Reaching this
communication sometimes is easy and sometimes difficult which
requires deep thought and contemplation; in some cases, it makes a
challenge in the Quran exegesis. The present paper aims to find the
aspects and causes of this challenge and then looks for solutions of the
current crisis. Three aspects are “mismatch between the beginning and
the end of a verse”, “redundancy and sequence”, and “the duality and
contradiction at the end of a verse”. To overcome the challenge, in
addition to broadening the scope of thinking and contemplation, the
content (sīāḳ ) of verses, semantic details and intricacies of a verse, and
the structure of words should be regarded as well. This topic shows
solidarity and harmony between the parts of the Quranic verses, which
had not been studied before.

Keywords: Quranic distances, semantic distances, problems of
distances, the challenge of distances.
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