جلوههای زیبایي شناسی سجع در قرآن

دكتر حميد رضا مشايخي

1

چکيده
سجع كالمي موزون و مقفي و با حرف روي واحد چون شعر است .چنين كالمي پس از نزول قرآن و
زيباييهاي خيرهكنندة آن توجه اصحاب بالغت را به خود جلب نمود و به دليل وجود شباهتهايي ميان آن و
آيات قرآن كريم گروهي را به تأييد ،انكار ،اعتدال و انتخاب اصطالحي ديگر به نام فاصله وا داشت .اين
اصطالح نشان ميدهد جلوههاي زيباييشناسي سجع قرآني داراي امتيازات فراوان بر ساير كالم بشري است.
بررسي سجع در قرآن از منظر زيباييشناسانه نشان ميدهد اينگونه سجع بر خالف نثر مسجع ساختة بشر
تابع واژگان نبوده و تنها براي اهداف زيبا شناختي به كار نرفته بلكه به عنوان ابزاري براي انتقال پيام به
مخاطب به شكلهاي تضاد ،ارتباط معنايي كلمات مسجع ،حذف ،تغيير كلمات ،تقديم و تأخر ،سجع دروني،
اتحاد در حروف پاياني ،بهرهگيري از واژگان نادر متناسب با معنا و ارتباط اشتقاقي با واژگان ما قبل جلوه
نموده است و استعمال فاصله از سوي محققان نشان از تمايزآن از كالم مسجع بشري دارد.
واژگان کليدي :سجع ،آيات ،كالم ،معنا ،زيباييشناسي ،فاصله.
 -1استاديار دانشگاه مازندران.
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 -1مقدمه
قرآن در حالي بر رسول امين (ص) نازل گرديد و سخنوران عرب را به خود مشغول كرد كه فن بيان
در ميان آنان از جايگاهي رفيع برخوردار بود واثري در مخاطب بر جاي مي گذاشت كه شمشير نيز قادر
به آن نبود .آنان به طور ذاتي به بيان عالي و پر از تصاوير ايقاعي چون قافيه ،سجع و هر آنچه كه به لفظ و
كلمه ،آهنگ و موسيقي ميبخشيد ،عشق ميورزيدند و به آثاري با چنين ويژگي ارج مينهادند و به دليل
نيل به قدرت فصاحت و بالغت ،سخن زيبا را از غير آن تمييز ميدادند .در اين ميان ،شعر به دليل داشتن
چنين ويژگيهايي و ارتباط آن با آهنگ و وزن همواره از كاركردي بارز و نقشي گران قدر برخوردار بود
تا آنجا كه شاعران نيز به خاطر نفوذ كالمشان به شياطين كالم ملقب مي شدند .شعر در فضايي زيباشناسانه
راه خود را ميپيمود تا آن كه خداوند قرآن كريم را بر انساني درس ناخوانده نازل فرمود و همة اصحاب
سخن را مقهور زيباييهاي خود نمود و با تصاوير اعجاب برانگيز ،تحير و عجز همگان را آشكار ساخت و
معاندان و مخالفان را به تسلیم در برابر خود وا داشت.
اين كتاب پراز رمز و راز و زيبايهاي اعجابآميز ،با بهرهگيري از زبان رايج عرب ،بياني به نمايش
گذاشت كه همة سخنوران عرب از تقليد از آن عاجز ماندند .قرآن با جلوههاي زباني چون فواصل ،عربها
را از عشق به قافيههاي شعري و سجعهاي مرسوم كاهنان و عالقة آنان به موسيقي الفاظ بينياز نمود .اين
كتاب الهي به ويژه در آيات مكي در انعكاس مفاهيم و پيام خداوندي و انتقال محسوس آن ،تعابير و الفاظي
آهنگين ارائه نمود كه بهترين ابعاد زيباشناختي به شمار ميآيد ،زيرا نه تنها سخندانان از تقليد آن باز
ماندند ،بلكه زبانشناسان و اديبان در گذر تاريخ به بررسي و كشف زيبايهاي آن روي آورده و آرايههاي
بديعي و زباني آن را براي مخاطبان تبيين كردهاند .دراین باره مي توان به كتابهايي در قرون گذشته چون
« االيضاح» « ،دالئل االعجاز» « ،مفتاح العلوم» و در دوران معاصر به كتابهايي چون « الفاصلة القرآنية
بين المبني و المعني» « ،موسيقي القرآن» و برخي مقاالت اشاره نمود كه هر يك به بعضي جنبههاي
زيباييشناسي ،بياني ،زبانشناسي و ادبي قرآن پرداختهاند .يكي از جنبههايي كه تا به حال كمتر بدان
پرداخته شده ،جنبههاي زيبايي شناسانة سجع در قرآن است.
از اين رو ،نگارنده در اين مقاله در پي پژوهش در اين زمينه بر آمد تا روشن نمايد جلوههاي فاصله
(سجع) در قرآن چگونه بوده و داراي چه امتيازاتي در قياس با نثر مسجوع بشري دارد و ديدگاههاي
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مخالفان و موافقان در بارة فاصله چيست؟

 -2سجع در لغت

سجع يسجع سجع ًا :اس َتوي و اس َتقام و اشب َه ُ
بعضه بعض ًا :آنها را شبيه به هم قرار داد .ذو الرمة ميگويد:
َ
قطعت بها ارض ًا تري وج َه ركبِها
ُ

غير ساجع
اذا ما علو ها مكفأ َ

با آن شتر ،سرزميني را پيمودم كه چهرة سوارانش را هنگام باال رفتن بر آن ،از مسير منحرف و بي
شباهت ميدیدم.

يسج ُع سجع ًا  :كبوتر به يك صورت آواز خواند(.ابن منظور1997 ،م :ج ،3ص)248
سجع الحما ُم َ

 :1-2سجع در اصطالح
سجع در اصطالح ،كالمي مقفي است كه به يك روي ميآيد و فرد براي كالم خود مانند شاعر فاصله
قرار ميدهد اگر چه مانند شعر موزون نيست(.جوهري1984 ،م :ج ،3ص)1228
علت نام گذاري آن به حالوت آهنگ و زيبايي موسيقي بر مي گردد كه در كالم مسجع وجود داشته
و به سجع و آواز كبوتر شباهت دارد.

 -3سجع پيش از اسالم
در دورة جاهلي ،گونهاي از نثر به شكل سجع در ميان كاهنان رايج بود.آنان كه « خود را كاهن ميناميدند
و در خدمت بتكدهها قرار داشتند و نزد مردم از قداست ديني برخوردار بودند و ايشان نيز هنگام خصومتها
و داوريها به آنها مراجعه مينمودند( ».ضيف،بي تا :ج ،1ص )42هنگام سخن گفتن بر سجع تكيه داشتند و
ُ
االرض و السما ُء ،و
پايا ن بندهاي كالم خود را آهنگين قرار ميدادند ،مانند اين گفتة سلمة بنابيحية « :و
العقاب و الصقعاء واقعۀ ببقعاء ،لقد نفر المجد العشراء للمجد و السناء( ».الجاحظ1998،م :ج،1ص)197

اگر سجعي را كه از كاهنان در كتابهاي تاريخي و ادبي آمده صحيح بدانيم ،ميتوان گفت آنها تنها به
مسجع كردن كالم اكتفا نميكردند ،بلكه تالش مينمودند از واژگان غامض و مبهم استفاده كنند و براي
مخاطب ،فرصتي باقي بگذارند تا هريك بنا به فهم و درك خود به تأويل و تفسير آن بپردازد.
با توجه به چنين كالمي ،شماري از اديبان و محققان از ديرباز بحثهاي فراوان در بارة سجع در قرآن
مطرح ساختند .گروهي ،آن را نوعي توجيه بالغي تلقي كردند و استعمال اين واژه را در بارة قرآن جايز
ندانستند و واژة ديگري به نام فاصله را براي آن برگزيدند تا هر نوع ارتباط ميان متن قرآن با متوني كه
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ت آيات ُُه»
اب ُف ِّصلَ ْ
از دورة جاهلي روايت شده ،از ميان بردارند .شاید بيان چنين واژه اي برگرفته از « ِك َت ٌ
(فصلت /آية  )3باشد كه توسط قاريان در بحثهاي بالغي وارد گرديد .اما اگر داللت لفظي واژة فاصله

مورد دقت قرار گيرد ،روشن خواهد شد كه آنان اين واژه را به خليل بن احمد نسبت دادهاند ،زيرا او بود

ً
ُ
فاصل كقوافي الشعر مِن غي ِر
الرجل اذا نطق بكالم ٍله
كه در كتاب «العين» در بارة سجع گفته است« سجع

وز ٍن»(فراهيدي1967،م :ص )244از ديدگاه او فاصله محل انفصال بندهاو فواصل است و از دو جهت به
قافيه شباهت دارد :پايان يافتن عبارات به آن ،و تشابه صوتي و آوايي ميان حروف روي آن .از ديدگاه
سيبويه نيز فاصله به معناي« انفصال كالم است خواه در آغاز آيه باشد يا در پايان آن( ».سيبويه1979 ،م:
ج ،4ص)185 -184

َ
رسول
عالوه بر آن ،آنها با استناد به سخن پيامبر(ص) در پاسخ به حمل بن نابغه هذليكه گفته بود« :يا
ّ
فمثل ذلك ٌ
استهل ُ
شرب و ال َ
بطل ،فرمود :اين سخن از نوع سخن كاهنان
اكل وال
اهلل كيف ُأغر َم َم ْن ال
َ
است .چون سجعش مثل سجع آنان مي باشد( ».مسلم1329-1333،ق :ج ،5ص )110وجود فاصله را امري

توقيفي ميدانند.
شايد چنين ديدگاهي بر گرفته از خوفشان در بارة قرآن باشد كه كتابي مقدس و منزه از شباهت به
كالم بشري است و يا شايد تنزيه آن از نقصها و جامعيت بيشتر فاصله در قياس با سجع باعث گرديد آنان
به چنين واژه اي روي آورند و يا شايد بذر چنين اعتقادي ريشه در جدل متكلمان داشته كه اين گروه را
به انتخاب اين واژه كشانده است.
گروهي ديگر نه تنها سجع را مردود ندانستهاند بلكه افرادي مانند ابن سنان خفاجي ،ضياء الدين بن االثير
و ابو هالل عسكري واژة سجع را در قرآن پذيرفته و اظهار كردهاند كه « :برخي از ارباب سخن آن را
مذموم دانستند ولي من براي چنین ديدگاهي ،چيزي جز عجز و ناتواني آنها از آوردن شيوة سجع نميبينم.
اگر اين روش مذموم ميبود چرا در قرآن فراوان وارد گرديد تا حدي كه سورههايي چون الرحمن ،القمر،
الحاقة و مانند آن به صورت مسجع آمده است( ».ابن اثير1995 ،م :ص )195اينان ضمن پذيرفتن سجع
در بارة آيات قرآن ،اعتقاد داشتند « :سجع و مزدوجي كه در قرآن آمده ،از نظر بيان معنا و صفاي لفظ و
زيبايي و رواني با كالم خلق تفاوت دارد( ».عسكري1952 ،م :ص)260
گروه سوم با نگاهي متعادلتر به آن نگريستند و به دو نوع سجع معتقد گشتند؛ «گونهاي به نام سجع
كه با حروف بندهاي پاياني انسجام و هماهنگي معنايي و آوايي دارد و گونة ديگر از سجع كه هيچ شباهتي
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با حروف پاياني مقاطع ندارد( ».الخفاجي1372 ،ق :ص  )205از اين روي ،سجع در صورت عدم تكلف ،
امري پسنديده به شمار مي آيد و در غير اين صورت ،ناپسند شمرده ميشود.
برخي مانند رماني به ريشة لغوي سجع استدالل ميكردند و اصل اشتقاق را تعيين كنندة اين اصطالح
ميدانستند (الرماني1991 ،م :ص )197اما باقالني تنها استدالل به اشتقاق را نميپذيرد و ميگويد« اين
رويكرد معنا ندارد .اگر تنها به خاطر اشتقاق ميبود ،شعر نيز مسجع به شمار ميآمد ،زيرا روي در شعر
نيز يكي است و تغيير نميكند و قافيه با يك روي ميآيد .اگر قرآن مسجع ميبود از سبك سخنان آنان
خارج نبود و در صورت دخول در آن سبك ،اعجازي نخواهد داشت .اگر جايز باشد كه به سجع معجزه
گفته شود در اين صورت ميبايست شعر نيز معجزه ناميده شود و چنانچه كالم الهي مسجع ميبود آنان در
برابرش متحير نمي شدند( ».الباقالني1991 ،م :ص )111،114،1159
از سخنان باقالني چنين استنباط مي شود كه وي استعمال كلمة سجع را در بارة قرآن صحيحنميداند .
با درنگ در اين ديدگاه ميتوان گفت ،استدالل او از دو جهت قابل پذيرش نيست  -1:اگر هدف  ،عدم
استعمال اصطالحي غير از كالم عرب باشد پس چگونه مي توان اصطالحاتي مانند تشبيه ،استعاره ،جناس
و ديگر واژههاي بالغي را در بارة قرآن مطرح نمود؛  -2در قرآن آيهاي وجود ندارد تا بيانگر غير قابل
درك بودن آن براي عرب باشد.
عليرغم ديدگاههاي مثبت و منفي در بارة كاربرد سجع در قرآن ،وجود آن در آيات اين كتاب
آسماني غير قابل انكار و فواصل زيبا و دلنشين و سجعهاي پسنديده ،آيات قرآني را موزون و آهنگين
نموده است .اصطالح بشري را نميتوان مبنايي براي انكار آن در قرآن قلمداد كرد ،بلكه به جاي اين
اظهارات بايد در پي اصطالحي نو و واژهاي زيباتر و رساتر براي كالم الهي بودو استدالل به وجود سجع در
دورة جاهليت و يا نفي شعر نميتواند براي انكار آن دليلي قوي و محكم تلقي شود ،زيرا پايه و اساس شعر
بر خيال و احساس استوار است و درآن مجالي براي انديشه و افكار نیست ،در حالي كه سجع ،كاركردي
ديگر بر عهده دارد و هدف از آن ،بيان نوعي تأمل و آمادگي براي دريافت انديشهاي مقدس و يا بيان
عبرتي است كه اقتضاي ايجاز و اطناب را دارد و هدف ،تأثيرگذاري انديشه و فكر با تكيه بر پايان فواصل
است .و با صيغههاي سجع ،افكار پراكنده بانظم و در قالبي تأثيرگذار به يك ديگر پيوند ميخورد.
از سوي ديگر ،وجود سجع در كالم كاهنان نيز نميتواند دليلي بر انكار آن در قرآن باشد .زيرا در كالم
كاهنان معاني از الفاظ تبعيت ميكنند و اهدافشان دنيوي محض است و در آن كمال و تعالي وجود ندارد
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و به فضيلت و الگويي برتر فرا نميخواند .اگر در جايي از صداقت ميگويد در ساير موارد با دروغ همراه
است و غرض آنان آوردن كالمي مسجع است تا نزد مخاطبان زيبا جلوه كند .در حالي كه هدف قرآن
به هيچ روي ارائة متون مسجع نيست .عالوه بر آن ،در قرآن نيز بر خالف شعر آيهاي در رد سجع نيامده
است .بنابرين ،به نظر ميآيد به كارگيري فاصله به جایسجع به خاطر رعايت احترام به آن و تفاوت قايل
شدن ميان آن با گفتار بشري است.

 -3جلوههاي سجع در قرآن
اربابان سخن ،اعجاز قرآن را در گرو فصاحت و بالغت آن دانسته اند و رسا بودن بيان و روان بودن
عبارات و دقت در چينش آن و گزينش و نظم كلمات را باعث به وجود آمدن بافتي ميدانند كه از لحاظ
تعبير و آوا ،الفاظ با معاني پيوندي ناگسستني دارند و جا به جايي آن امكان پذير نيست .با عنايت به اين
چينش ،سجع كه يكي از جلوههاي زيبايي آن به حساب ميآيد در موقعيت مناسب و مطابق با همان مقام
و جايگاه و دور از تكلف به كار رفته است و واژگان بدون هيچ نقص و ضعفي از معاني تبعيت ميكنند

و ارتباط ميان لفظ و معنا كام ً
ال مطابق ديدگاه منتقداني است كه بر رعايت مطابقت قافيه و پايان سجع با
مفهوم بيت و يا جمله مسجع تأكيد دارند و عدم توجه به اين ارتباط را نوعي عبث و بيهودگي ميخوانند.
بنابراين ،ميان فواصل قرآن ارتباط تنگاتنگي حكم فرما است و « جا بهجايي در آن ،تركيب معاني و
آهنگش را دچار اختالل ميكند و باعث انفصال آيات از يك ديگر ميگردد( .زركشي1957 ،م :ج،3
ص)234
در برخي آيات و بنابر انسجام معنايي ،شروع كالم با مفهومي است كه ساير آيات پس از آن از نظر
معنا با آن ارتباط دارند و يك نوع وحدت معنايي بين آنها وجود دارد ،بي آن كه از نظر ظاهر و لفظ با
هم انسجامي داشته باشند ،مانند سورة حمد .اين سوره با «الحمد هلل» آغاز شده است ،ولي ساير آيات بدون
ارتباط ظاهري و لفظي از نظر معنا با آية نخست ارتباطي محكم دارند.
شكل ديگر انسجام معنايي ،وحدت در حرف روي است ،يعني به جاي وحدت معنايي ،سوره به چند
مجموعه و واحد مسجع تقسيم ميشود و هر واحد ،حرف روي جداگانه دارد .ضمن آن که خروج از يك
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واحد مسجع به مجموعة ديگر با انتقال از يك انديشه به انديشة ديگر و از مقامي به مقام ديگر همراه است،
ير ِ
ات ضَ ْب ًحا ،فَال ْ ُمورِ َي ِ
مانندَ « :وال ْ َعادِ َي ِ
ات ُص ْب ًحا ،فَ َأ َث ْر َن ب ِ ِه ن َ ْق ًعا ،فَ َو َس ْط َن ب ِ ِه َج ْم ًعا ،إ ِ َّن اإلن َْس َ
ان
ات َق ْد ًحا ،فَال ْ ُمغ ِ َ

ودَ ،وإِن َُّه َعلَى َذل ِ َ
يد( ».عاديات /آيات  )7-1آيات با قسم به اسب و توصيف آن آغاز
ك لَشَ هِ ٌ
ل ِ َرب ّ ِ ِه ل َ َك ُن ٌ
ميشود ،اما در پاسخ به قسم ،محور معنايي جديدي پديد ميآيد كه بر ناسپاسي انسان در برابر پروردگار

الس َماءِ َذ ِ
ات ال ْ ُب ُرو ِج،
داللت مينمايد و از نظر معنا و حرف روي با مجموعة اول متفاوت است .در آية « َو َّ
اب األخْ ُدودِ( ».بروج /آيات  )4-1در بخش اول ،سجع به جيم
َوال ْ َي ْومِ ال ْ َم ْو ُعودَِ ،وشَاهِ ٍد َو َمشْ ُهودٍُ ،قت ِ َل َأ ْص َح ُ
منتهي ميگردد و مربوط به امور دنيوي است ولي بخش دوم به دال ختم ميشود و به مسايل آخرت اشاره
دارد.

 -4حذف در كلمة مسجع
از ديدگاه اصحاب بالغت ،حذف باعث ظهور دقايق بيان و زيبايي آن ميشود و از نشانههاي زبان به
شمار ميآيد كه ابن جني از آن به عنوان شجاعت زبان عربي ياد ميكند و ميگويد « :عربها ،جمله ،واژه،
حرف و حركتي را به خاطر دليل و سببي حذف ميكنند ،چون ظاهر شدن کلمة محذوف نوعي تكلف به
حساب ميآيد( ».ابن جني1406 ،ق :ج ،2ص )362پس ،از ديدگاه بالغت ،حذف بيهوده انجام نميگيرد
بلكه وقتي قرينهاي بر آن داللت كند ،موجب زيبايي و دلنشين شدن كالم ميگردد « .چون هنگام ذكر
كالم و يا واژه ،تكيه بر داللت لفظ از حيث ظاهر است ولي هنگام حذف ،تكيه بر عقل است كه به
دليل نياز لفظ به آن قويتر و رساتر جلوه ميكند( ».تفتازاني1314،ق :ص )47حذف براي جلوگيري از
تكرار و حشو است و بر زيبايي تركيب و بافت كالم ميافزايد و « چنين امري ،اسلوبي دقيق و لطيف و
شگفتانگيز است كه به سحر شباهت دارد .ترك ذكر و انجام حذف ،فصيحتر از اظهار آن و خاموشي
فايده و رسانندگياش فراتر از ذكر است( ».جرجاني1400 ،ق :ص)185
در آيات قرآن در بسياري از موارد ،شاهد حذف كلمه و يا عبارت ،موصوف ،صفت ،جمله و يا

جملههايي هستيم كه مشهورترين آن را ميتوان در حذف مفعول به و فعلها مالحظه نمود .غالب ًا اين حذفها
ين
با فعلهايي مانند « :يعلمون» « ،يفعلون» « ،يعملون» و ...صورت گرفته است .مانندَ ... « :ه ْل َي ْس َت ِوي ال َّ ِذ َ
ين ال َي ْعلَ ُم َ
َي ْعلَ ُم َ
ون إِن َّ َما َي َت َذ َّك ُر ُأولُو األل ْ َب ِ
اب» (زمر /آية  )9مفعول فعلهاي «يعلمون» حذف گرديده
ون َوال َّ ِذ َ

است .برخي آن را به معناي مطلق علم دانسته و ميگويند « در اين آية شريفه ،علم داشتن و نداشتن هر دو
مطلق آمده است( ».موسوي همداني1374 ،ش :ج ،17ص  )375و برخي گفتهاند « فعل (يعلمون) در اين
مورد به منزلة فعل الزم آمده و مفعولي براي آن ذكر نشده است( ».ابن عاشور ،بيتا  :ج ،24ص )37
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َ
َ
ون ُث ّم كلاّ
در مورد حذف مفعول به دليل قرينه ميتوان به « كلاّ
سوف تَعلَ ُم َ
سوف تَعلَ ُم َ
ون»(تكاثر/

آيات  )6 - 5اشاره كرد .در اين آيه نيز مفعول به خاطر داللت سياق جمله حذف گرديد .يعني به زودي
شما بدي عاقبت تفاخر و تكاثر طلبيتان را خواهيد دانست( ».مظهري1412 ،ق :ج،1ص)334

 -5اعراب و فاصله
ارتباط ميان نحو و بالغت ،ارتباطي دقيق و محكم است .زيرا بالغت در حقيقت ،اوج آگاهي نسبت
به بافت جمالت و داللتهاي و نشانههاي آن است .اعراب ،بيانگر آگاهي به نظم و تركيبها است كه عبد
القاهر جرجاني از آن به نظم ياد ميكند .از اين روي ،معنا از حالت اعراب تبعيت ميكند و با تغيير آن
ين َو َر ُسولُ ُه» (توبه /آية
دست خوش دگرگوني ميشود ،تا جايي كه اگر در آية « َأ َّن اللهَّ َ ب َ ِري ٌء م ِ َن ال ْ ُمشْ ِر ِك َ
 )3به جاي (رسولُه) (رسولِه) قرائت شود ،باعث تغيير معنا ميگردد كه با اصل قرآن و فرامين آن منافات

دارد( ».مكرم ،ص  )57رعايت اعراب و معنا موجب گرديد تا در قرآن ضمن حفظ ايقاع و آهنگ در
...ك َذل ِ َ
فاصله از نصب فعل جلوگيري شود ،بدون آن كه در معنا ي آن خللي وارد شود .مانندَ « :
ك ُي َب ّي ِ ُن
اس ل َ َعل َّ ُه ْم َيتَّ ُق َ
اللهَّ ُ آ َيات ِ ِه لِلنَّ ِ
ون» (بقره /آية  )187در اين آيه در صورت بيان (ليتقوا) آهنگ فاصله ظاهر
نميگرديد ،به همين دليل از واژة َّ
(لعل) كه براي حصول رجا است ،استفاده گرديد تا ضمن دوري از
نصب فعل و حفظ آوا و ايقاع سجع ،معنا نيز تغيير نكند .عالوه بر چنين ارتباط معنايي با اعراب در پارهاي
از آيات بين مجموعة فواصل نيز يك نوع توازن نحوي در تركيب جملهها به چشم ميخورد .مانند « :إ ِ َذا
َّ
ت )2 -1
س ُك ِّو َر ْتَ ،و َإ َذا ال ُّن ُجو ُم ان َْك َد َر ْت ،و( »....تكوير /آيا 
الش ْم ُ

 -6فاصله و حروف
با عنايت به چينش الفاظ و انسجام آوايي در فواصل قرآني ،حروف فواصل داراي ريتم آهنگين
و وضوح شنيداري است كه هنگام وقف ،لذت آن براي گوش به سهولت قابل درك ميباشد ،به همين
دليل ،نون و ميم در قياس با ساير حروف هجايي از پر كاربردترين حروف هستند ،چون اين حروف بر
خالف حرف (خاء) كه به دليل دشواري و سنگيني آوا در شعر و نثر مسجع كاربرد ندارد ،در زبان عربي
از مهمترين حروف هجايي به شمار مي آيند و اگر تنوين كه نون ساكن است و در حالت وقف به الف
تبديل ميشود و داراي صداي زيباي غنه است به آن اضافه گردد ،نسبت كاربرد اين حروف در قرآن
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چند برابر خواهد بود .بر اين اساس ،حروف ميم ،نون ،راء و دال نيز از اهميتي باال در فواصل بر خوردار
ميباشند .علت اين مسأله به ويژگيهاي آنها بر ميگردد و از نگاه آواشناسي ،ميم جزء حروف شفوي و
خيشومي و راء و دال جزء حروف لساني مرتبط با دندان محسوب ميشوند كه به خاطر سهولت لفظ و
وضوح آن ،براي گوش خوش آيندتر و همة حروف هم مخرج داراي يك ويژگي مناسب براي رسيدن
به گوش هستند( .عبد التواب1980 ،م :ص )101
در قرآن براي رعايت آواي لفظي و هماهنگي فواصل در برخي از آيات ،حرفي از آخر كلمة فاصل «
ر» ( فجر /آية )4و در پاره اي ديگر (ي) متكلم از آخر آن حذف گرديده كه با حذف آن ،تناسب آوايي
مناسب ميان قبل و بعد از آن با حفظ معنا ايجاد شده است ،مانند « :فَاتَّ ُقوا اللهَّ َ َو َأ ِطي ُعو ِن» (آل عمران /آية
 )50در آيهاي مانند « َه ُ
اقرءوا كتا ِ َبي ْه» (حاقه /آية  )20حرف (هاء) سكت ،اضافه گرديد كه « هاء»
آؤ ُم َ

در كتابيه و هم چنين در پايان آيات بعد براي وقف است و هاء استراحت ناميده مي شود( ».طباطبايي،
ينين» (تين /آية  )2واژة (سينين) كه همان واژة«
1417ق :ج ،20ص )18در آية ديگر مانند « :و طورِ ّس َ

اب َم ْن َد ّسا َها»
سينا» سورة مؤمنون است ،تغيير شكل داده و به سينين تبديل شده است .در آية « و ّ
قد خَ َ
(شمس /آية  )10واژة (دساها) از حالت (د ّسسها) به (دساها) تغيير يافت ،كه مفسران در اين باره آراي

متفاوتي دارند .برخي ميگويند « د ّسس بوده و سين دوم به ياء تبديل گشت چنان كه به (قصصت)،
(قصيت اَظفاري) گفته ميشود( ».سمرقندي ،بيتا  :ج ،3ص  )386برخي نيز « اصل آن را (د ّسسها)
ُ

ميدانند كه سين دوم به سبب كثرت تكرار به الف تغيير يافته است( ».عكبري ،بيتا :ص )391

 -7تقديم و تأخر
تقديم و تأخر از جمله طرق قصر بالغي و « شيوة آن بسيار پر فايده ،زيبا و استعمال آن بس فراوان و
داراي اهداف عالي است( ».جرجاني1400 ،ق :ص  )83و در انحصار اهل فن قرار دارد و تنها آنان زيبايي
آن را ميفهمند و با آن كالم عربي بسيار زيبا جلوه ميكند « .گويي عرب هر آنچه كه بيانش براي او
اهميتي بيشتر دارد و يا به بيان آن اهتمام خاص دارد ،مقدم ميكند ،اگر چه هر دو حالت داراي اهميت
هستند( ).سيبويه1398 ،ق :ج ،1ص )34
با نگاهي به آيات قرآن ميتوان نمونههايي زياد از اين دست را مشاهده كرد كه خداوند تعالي آن را

به علت اهميت موضوع مقدم و يا مؤخر كرده است ،مانند َ « :ول َ َق ْد َجا َء َ
آل ف ِ ْر َع ْو َن ال ُّن ُذ ُر» (قمر /آية )41

133

در اين آيه ،مفعول (آل فرعون) بر فاعل مقدم گرديده كه با تقديم آن ،فاصله با حرف راء به پايان رسيده
و ارتباط آن با فواصل ما قبل حفظ گرديده است ،ضمن آن كه با تقديم مفعول ،بر معناي آن نيز تأكيدي

بيشتر شده و آهنگ آيه نيز دچار اختالل نگشته است .يا مانند تقديم مفعول در « َ ...و َما َظلَ ُمون َا َول َ ِك ْن َكانُوا
َأن ْ ُف َس ُه ْم َي ْظل ِ ُم َ
ون» (بقره /آية  )57با تقدي م (انفسهم) بر (يظلمون) از يك سو آواي فاصله با ساير آيات
حفظ شده و ازطرف ديگر از نظر بالغت نيز ظلم به خودشان اختصاص يافته است.

در پارهاي از آيات ،بدون تقديم و تأخر ،لفظ در جاي لفظ ديگر براي اهداف بالغي و نياز تركيب و
بيان به عناصر متنوع قرار گرفته است كه در علم بالغت از آن به مجاز عقلي يا مجاز مرسل لغوي اشتقاقي
تعبير ميشود تا ضمن مراعات فاصله ،غرض بياني آن هم حاصل گردد ،مانند ذكر فاعل به جاي مفعول در
« خُ لِقَ م ِ ْن َماءٍ َداف ِ ٍق» (طارق /آية  )7در اين آيه به جاي مدفوق واژة (دافق) استعمال گرديد كه با آمدن

آن عالوه بر بيان بالغي سرعت جريان آب ،صيغة اسم فاعل با فواصل تناسب آوايي پيدا كرده است .در

« ان َُّه َ
عد ُه َمأتِيَّ ًا» (مريم /آية  )60عالوه بر حفظ آهنگ فواصل ،به وعده جان بخشيده است كه مردم
كان َو ُ

به سوي چنين موجودي زنده روي ميآورند.

 -8سجع دروني
انتخاب كلمات و واژههاي به كار رفته تنها به پايان آيات و فواصل منتهي نميشود ،بلكه در برخي
آيات ضمن همآوايي فواصل ،ميان واژگان درون بندها و فواصل نيز توازن و همآوايي به نام سجع دروني
ون ب ِ َها َأ ْم ل َ ُه ْم َأ ْع ُي ٌن ُي ْب ِ
ص ُر َ
ون ب ِ َها َأ ْم ل َ ُه ْم َأ ْي ٍد َي ْب ِطشُ َ
وجود دارد ،مانندَ « :أل َ ُه ْم َأ ْر ُج ٌل َي ْمشُ َ
ون ب ِ َها َأ ْم ل َ ُه ْم آ َذ ٌان
َي ْس َم ُع َ
يدو ِن فَال ُت ْن ِظ ُرو ِن( ».اعراف /آية  )195در اين جا ،دو آيه از نظر سجع
ون ب ِ َها ُقلِ ا ْد ُعوا شُ َر َكا َء ُك ْم ُث َّم ِك ُ
و نحو با هم متناسب ولي در معنا مختلف هستند ،زيرا لهم ،ارجل ،يمشون و بها با لهم ،ايد ،يبطشون بها أم
لهم  ،اعين يبصرون بها ،لهم  ،آذان ،يسمعون و بها از نظر نحوي و آوايي منسجم و هماهنگ ميباشند .مثال
ص ْد فِي َمشْ ي ِ َ
ين» (بقره /آية  )43و « َوا ْق ِ
ك
الصال َة َوآتُوا ال َّز َكا َة َوا ْر َك ُعوا َم َع ال َّرا ِكع ِ َ
يموا َّ
ديگر ،مانندَ « :و َأق ِ ُ
ض م ِ ْن َص ْوت ِ َ
األص َو ِ
َوا ْغ ُض ْ
ات ل َ َص ْو ُت ال ْ َح ِمي ِر» (لقمان /آية  )19آيات اول و دوم از نظر ساختار
ك إ ِ َّن َأن َْك َر ْ

نحوي و سجع و آوا شبيه به هم و در معنا متفاوت هستند و بخش پاياني آن نيز به طور كامل با بخشهاي
پيشين تفاوت دارد.
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الس ُ
السا ِق»
در راستاي توازن صوتي كلمات آيه با سجع پاياني در معنا و لفظ ميتوان به « إِلت َق ْ
اق ب ِ َّ
ت َّ

الصال ِ َح ِ
ات َو ُه َو
(قيامت /آية  )29اشاره نمود كه هر دو در لفظ مشترك هستند ،اما در « َو َم ْن َي ْع َم ْل م ِ َن َّ
ُمؤْ م ِ ٌن فَال َيخَ ُ
اف ُظلْ ًما َوال َه ْض ًما» (طه /آية  )112در (ظلم و هضم) از نظر آهنگ و مفهوم مشترك ولي

در حروف متفاوت هستند و نوعي تكرار در آن وجود دارد كه ابن اثير علت چنين تكراري را مربوط به
نقش اضافي و خبري جديد ميداند( .ابن اثير1995،م :ج ،2ص )160

 -9فاصله و اشتقاق
در پارهاي از فواصل ،واژة فاصل از كلمات ما قبل آن فهميده ميشود يعني بيانگر صنعتي به نام ارصاد
است زيرا « پيش از فاصل و يا قافية لفظي يا معنايي ميآيد و بر واژة فاصل داللت دارد( ».هاشمي1940 ،م:
ص  )385كه در وزن و روي با قافيه و يا سجع هماهنگي دارد.چنين سبكي را ميتوان اشتقاق ناميد.
اشتقاق فاصله در آيات دو نوع است ،نوعي ميان دو لفظ مشابه ظاهر ميشود ،مانند « :فَ َأ َجا َء فَ َأ َجا َء َها
ت َق ْب َل َه َذا َو ُك ْن ُت ن َْس ًيا َم ْن ِسيًّا» (مريم /آية  )23و « َو َما َك َ
ال ْ َمخَ ُ
ان
ت َيا ل َ ْي َتنِي م ِ ُّ
اض إِلَى ِج ْذ ِع النَّخْ لَ ِة َقال َ ْ
ت م ِ ْن َرب ّ ِ َ
ك ل َ ُق ِ
ض َي ب َ ْي َن ُه ْم فِي َما فِي ِه َيخْ َتل ِ ُف َ
ون» (يونس /آية )19
اس إِال ُأ َّم ًة َوا ِح َد ًة فَاخْ َتلَ ُفوا َول َ ْوال َكلِ َم ٌة َس َب َق ْ
النَّ ُ
در اين آيه ،كلمات (منسي ًا و يختلفون) مشتق از واژههاي (نسي ًا و اختلفوا) است كه در لفظ و معنا به هم

ديگر شباهت دارند.
نوع ديگر اشتقاق ،آمدن فاصلي است كه از نظر معنا به شكلي دقيق و لطيف با واژة درون مجموعه

فاصله ارتباط دارد ،بي آن كه از آن مشتق شده باشد ،مانند  « :ال ت ُْدرِ ُك ُه األبْ َصا ُر َو ُه َو ُي ْدرِ ُ
ك األبْ َصا َر َو ُه َو
الل َّ ِط ُ
ير» (انعام /آية  )102واژة (لطيف) براي ذات الهي است كه هيچ چشمي قادر به درك او
يف الْخَ ب ِ ُ
نيست با واژة (خبير) كه مختص خالق است ،ارتباط معنايي لطيفي دارد كه در علم بالغت مراعات نظير
ناميده ميشود.
نوع سوم ،وجود ارتباط عرفي ميان كلمه فاصل با واژگان درون آيه است ،به عبارت ديگر ،ميانشان
تضايف وجود دارد ،مانند َ « :و ُأ ّم ِ ِه َو َأبِي ِه َو َصا ِح َبت ِ ِه َوبَنِي ِه ل ِ ُك ّ ِل ا ْم ِر ٍ
ئ م ِ ْن ُه ْم َي ْو َمئ ِ ٍذ ش َْأ ٌن ُي ْغنِي ِه» (عبس /آيات
 )37-35نا گفته پيداست كه واژههاي اخ ،ام ،اب ،صاحبه و بني با يكديگر يك نوع ارتباط عرفي دارند.

 -10فاصله و تضاد
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گاهي حرف روي در فاصله راميتوان از راه تضاد درككرد ،يعني واژة فاصل ،متضاد كلمه يا كلمات
ون َسا َع ًة َوال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
ما قبل است ،مانند َ « :ول ِ ُك ّ ِل ُأ َّم ٍة َأ َج ٌل فَإ ِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم ال َي ْس َت ْأ ِخ ُر َ
ون( ».اعراف /آية )34
در اين آيه (يستقدمون) متضاد (يستأخرون) است ،و يا مانند :واژههاي (تقواها و فجورها) در « َفأل ْ َه َم َها

ُف ُجو َر َها َو تَ ْقوا َها» (شمس /آية )8

از ويژگيهاي برجستة قرآن كه آن را از ساير كالم بشري متمايز ميسازد ،وجود سجعهاي بسيار

طوالني و يا بسياركوتاه است كه در برخي سورهها تنها به يك كلمه ختم ميگردد .اين نوع سبك با شيوة
سخن گفتن قرن نخست و با حدود علم بالغت آن تفاوت بسيار دارد و به عنوان خرق عادت سخن آن
دوره تلقي ميشود و ميتوان آن را نوعي هنجار گريزي ادبي محسوب كرد كه به شكل « هنجارگريزي
آوايي ،لغوي ،نحوي ،معنايي و غيره» (شميسا1378 ،ش :ص  )163خود را نشان ميدهد .در خصوص
سجع كوتاه ميتوان به « الرحمن»(الرحمن /آية  )1و « الضحي» (الضحي /آية  )1اشاره كرد .فواصل بلند

ون ال ْ َكل ِ َم َع ْن َم َو ِ
ين َها ُدوا ُي َح ّ ِر ُف َ
اضع ِ ِه
را ميتوان در سو رههاي بزرگ فراوان مشاهده نمود .مانند  « :م ِ َن ال َّ ِذ َ
َو َي ُقولُ َ
ون َس ِم ْع َنا َو َع َص ْي َنا َو ْاس َم ْع َغ ْي َر ُم ْس َم ٍع َو َراعِ َنا لَيًّا ب ِ َأل ْ ِس َنتِهِ ْم َو َط ْع ًنا فِي ال ّ ِدينِ َول َ ْو َأن َّ ُه ْم َقالُوا َس ِم ْع َنا َو َأ َط ْع َنا
ون إِال َقلِي ً
ان خَ ْي ًرا ل َ ُه ْم َو َأ ْق َو َم َول َ ِك ْن ل َ َع َن ُه ُم اللهَّ ُ ب ِ ُك ْف ِرهِ ْم فَال ُيؤْ م ِ ُن َ
َو ْاس َم ْع َوان ُْظ ْرن َا ل َ َك َ
ال( ».نساء /آية )46

 -11سجع و حروف پاياني
در گفتمان زيباييشناسي قرآن ،ميتوان به هماهنگي آوايي از نظر به كارگيري حروف ،واژهها ،نظم
منطقي در مورد به كارگيري حروف و اتحاد آنها در پايان سجعها ،هم مخرج بودن آن و يا مسبوق بودن
به حروف لين ياد كرد كه نفس در آن ،احساس آرامش ميكند و وقفه و درنگي ماليم مييابد و گوش
ضمن احساس زيبايي معنا ،تصوير و بيان ،از نظر آهنگ و موسيقي احساس لذت ميكند ،مانند َ « :ذ ْرنِي
دت ل َ ُه ت َْمهِيداَ» (مدثر /آيات  )14 -11و «
ين شُ ُهودا ً َو َم َّه ُّ
ت َو ِحيدا ً َو َج َعلَ ْ
َو َم ْن خَ لَ َق ْ
ت ل َ ُه َما ًال َم ْم ُدودا ً َو بَن ِ َ
ين َك ُف ُروا ب ِ َما َع ِم ُلوا َو ل َ ُن ِذي َقنَّ ُه ْم م ِ ْن َع ٍ
ذاب َغل ِ ْي ٍظَ ،و إ ِ َذا َأن ْ َع ْم َنا َعلَي اإلِن َْسا ِن َأ ْع َر َ
ض َو َنأ ب ِ َجانِب ِ ِه َو َإذا
فَلَ ُن َِّب َئ َّن ال َّ ِذ َ
َم َّس ُه َّ
الش ُر فَ ُذو ُد َعاءٍ َع ِر ْيضٍ» (فصلت /آيات  )52 - 51در آيات اول ،حروف پاياني دال اما در آيات دوم

حروف پاياني سجع ظاء و ضاد است كه هر چند مانند هم نيستند ولي در مخرج مشترك هستند.
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ون َوال َي ْمل ِ ُك َ
ون شَ ْي ًئا َو ُه ْم ُيخْ لَ ُق َ
در آية « َواتَّخَ ُذوا م ِ ْن ُدون ِ ِه آل ِ َه ًة ال َيخْ ُل ُق َ
ون ألن ْ ُف ِسهِ ْم ضَ ًّرا َوال ن َ ْف ًعا َوال
ين َك َف ُروا إ ِ ْن َه َذا إِال إ ِ ْف ٌ
ون َم ْوتًا َوال َح َياةً َوال نُشُ و ًرا َو َق َ
ك ا ْف َت َرا ُه َو َأ َعان َُه َعلَ ْي ِه َق ْو ٌم آخَ ُر َ
َي ْمل ِ ُك َ
ون فَ َق ْد
ال ال َّ ِذ َ

َجا ُءوا ُظلْ ًما َوزُو ًرا» (فرقان/آيات  )4 - 3و در پارهاي از آيات سجع به نون و يا ميم مسبوق به حرف مد

ختم ميشوند كه بر زيبايي آهنگ و موسيقي آن ميافزايد .در حقيقت ،اين فواصل « تصويري كامل از
ابعادي است كه زيبايي موسيقي به آن پايان مييابد و باآمدن آن ،آيات به صورت شگفتانگيزي در آوا
الم ْج ِرم ِ ْي َن َما ل َ ُك ْم َك ْي َ
ف
الم ْسل ِ ِم َ
ين َك ُ
و موسيقي با هم انسجام مييابند( .رافعي : ،ص  )217مانندَ :أ فَ َن ْج َع ُل ُ
اب ف ِ ْي ِه ت َْد ُر ُس َ
ت َْح ُك ُم َ
ون»(قلم /آيات  )38-36چنان كه پيداست ،در آيات ياد شده ،كلمات
ونَ ،أ ْم َ ُلك ْم ِك َت ٌ
سجع مسبوق به حروف مد هستند كه باعث تنوع در ريتم آن گرديده است.

 -12فاصله و واژگان نادر
قرآن كريم ضمن دارا بودن صفت خرق عادت از ابزار زباني بهره جسته است كه عرب به آن آگاهي
نداشت ،همين امر سبب شد فصيحان و بليغان سر تعظيم در برابر آن فرود آوردند .در همين راستا قرآن از
واژگان غريب و نادر متناسب با معنا براي بيان موضوع كمك گرفت تا مخاطب بدان اهتمام ورزد .مانند:
« َأ ُلكم ال َّذ َكر َو ل َ ُه ُ
األنثَي تَلْ َ
يزي» (نجم /آية  « )23كلمة (ضيزي) بر وزن « فِعلي» به
ك إِذا ً ق ِ ْس َم ٌه ِض َ
ُ
َ
عنوان صفت از عرب نقل نشده است بلكه بعضي آن را در قرآن به صورت صفت آورده اند( ».آلوسي،
1415ق :ج ،14ص)57آمدن كلمة نادر ضيزي عالوه برآن كه ويژگي منحصر به فرد بودن كتاب الهي را
نشان ميدهد ،با معناي آن نيز تناسب دارد .زيرا نسبت دادن انثي به خداوند امري عجيب و شگفت آور
است ،بنابراين ،آمدن واژة غريب و نادر (ضيزي) با آن معناي عجيب انسجام كامل دارد.
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نتيجهگيري
سجع در قرآن پديدهاي منحصر به فرد و داراي ويژگيهايي ممتاز است كه با هيچ يك از انواع كالم
بشري ،نثر يا شعر ،قابل قياس و برابري نيست .اطالق اصطالح سجع و يا فاصله از باب عدم وجود اصطالحي
ديگر براي آن است و به كارگيري واژة سجع به طور قطع به مفهوم مشابهت آن با كالم مسجوع عرب
نخواهد بود و معيارهاي ارزشگذاري معروف نميتواند ارزش و زيبايي كالم و تعبير آيات را به صورت
جامع و كامل نشان دهد .از اين رو ،به علت ضعف اصطالحات انساني و نارسايي آن بايد در پي يافتن
اصطالح ادبي جامعتر و گوياتر براي آن بود.
قرآن كريم از انواع تعابير بياني ،بالغي و بديعي استفاده كرده و سجع را به شكلهاي گوناگون به كار
برده كه متناسب با معناي كالم است و لفظ تابع آن به شمار ميآيد نه آن كه تنها براي محسنات بديعي
آمده باشد .تركيب و بافت آيات قرآن بسان پارچهاي ابريشمي است كه همة اجزاي آن در ارتباط با يك
ديگر زيبا ميباشند و انفكاك آن به طور كلي زيبايي آيات را از بين خواهد برد.به دليل اين ويژگيها،
سجع قرآني از امتيازي بينظير برخوردار است ،زيرا گاهي سجع قرآن از نظر معنايي با ساير عبارتها و يا
به صورت تضاد و تركيب نحوي و توازن و هم آوايي با ساير سجعها ارتباط دقيق دارد .در آيات ،عالوه
بر سجع پاياني ،در درون همان آيه نيز نوعي سجع به نام سجع داخلي مي توان يافت كه الفاظ آن داراي
آوا و آهنگي شبيه به يكديگرند .در بسياري از آيات واژة سجع يا از نظر معنا با ماقبل رابطه دارد و يا در
اشتقاق مانند كلمة ماقبل است ،هم چنين حروفي كه در سجعها به كار رفتهاند از نظر آهنگ و صوت براي
گوش خوشايندو لذت بخش هستند.
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1374(، _______________ .22ش) ،الميزان ،ترجمة سيد محمد باقر موسوي همداني ،چاپ پنجم ،دفتر انتشارات
اسالمي جامعة مدرسين ،قم.

 .23عبدالتواب ،رمضان (1980م) ،المدخل الي علم اللغة ،مكتبة الخانجاني ،قاهره.

 .24عكبري ،عبداهلل بن حسين (بيتا) ،التبيان في تفسير القرآن ،چاپ اول ،بيت االفكار الدولية ،عمان-رياض.

 .25عسكري ابي هالل(1952م) ،الصناعتين ،تحقيق علي محمد البجاوي و محمد ابو الفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب
العربية ،القاهره.
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 .26فراهيدي ،الخليل بن احمد(1967م) ،العين ،تحقيق عبد اهلل درويش ،چاپ دوم ،بغداد.
 .27مسلم ،محمدبن (1333-1329ق) ،صحيح مسلم ،دارالطبعة العامرة ،اآلستانة

 .28مظهري ،محمدثناء اهلل (1412ق) ،التفسير المظهري ،مكتبة رشدية ،پاكستان.

 .29هاشمي ،احمد(1940م) جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع ،مطبعة االعتماد ،قاهره.
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