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جلوه های زیبایي شناسی سجع در قرآن
دكتر حمید رضا مشایخي1 

چکیده
سجع کالمي موزون و مقفي و با حرف روي واحد چون شعر است. چنین کالمي پس از نزول قرآن و 
زیباییهاي خیره کنندۀ آن توجه اصحاب بالغت را به خود جلب نمود و به دلیل وجود شباهتهایي میان آن و 
آیات قرآن کریم گروهي را به تأیید، انکار، اعتدال و انتخاب اصطالحي دیگر به نام فاصله وا داشت. این 
اصطالح نشان مي دهد جلوه هاي زیبایي شناسي سجع قرآني داراي امتیازات فراوان بر سایر کالم بشري است. 
بررسي سجع در قرآن از منظر زیبایي شناسانه نشان مي دهد این گونه سجع بر خالف نثر مسجع ساختۀ بشر 
تابع واژگان نبوده و تنها براي اهداف زیبا شناختي به کار نرفته بلکه به عنوان ابزاري  براي انتقال پیام به 
مخاطب به شکلهاي تضاد، ارتباط معنایي کلمات مسجع، حذف، تغییر کلمات، تقدیم و تأخر، سجع دروني، 
اتحاد در حروف پایاني، بهره گیري از واژگان نادر متناسب با معنا و ارتباط اشتقاقي با واژگان ما قبل جلوه 

نموده است و استعمال فاصله از سوي محققان نشان از  تمایزآن  از کالم مسجع بشري دارد.
واژگان کلیدي: سجع، آیات، کالم، معنا، زیبایي شناسي، فاصله.

1- استادیار دانشگاه مازندران.
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1- مقدمه
قرآن در حالي بر رسول امین (ص) نازل گردید و سخنوران عرب را به خود مشغول کرد که فن بیان 
در میان آنان از جایگاهي رفیع برخوردار بود واثري در مخاطب بر جاي مي گذاشت که شمشیر نیز قادر 
به آن نبود. آنان به طور ذاتي به بیان عالي و پر از تصاویر ایقاعي چون قافیه، سجع و هر آنچه که به لفظ و 

کلمه، آهنگ و موسیقي مي بخشید، عشق مي ورزیدند و به آثاري با چنین ویژگي ارج مي نهادند و به دلیل 
نیل به قدرت فصاحت و بالغت، سخن زیبا را از غیر آن تمییز مي دادند. در این میان، شعر به دلیل داشتن 
چنین ویژگیهایي و ارتباط آن با آهنگ و وزن همواره از کار کردي بارز و نقشي گران قدر برخور دار بود 
تا آن جا که شاعران نیز به خاطر نفوذ کالمشان به شیاطین کالم ملقب مي شدند. شعر در فضایي زیبا شناسانه 
راه خود را مي پیمود تا آن که خداوند قرآن کریم را بر انساني در س ناخوانده نازل فرمود و همۀ اصحاب 
سخن را مقهور زیباییهاي خود نمود و با تصاویر اعجاب بر انگیز، تحیر و عجز همگان را آشکار ساخت و 

معاندان و مخالفان را به تسلیم در برابر خود وا داشت.
این کتاب پراز رمز و راز و زیبایهاي اعجاب آمیز، با بهره گیري از زبان رایج عرب، بیاني به نمایش 
گذاشت که همۀ سخنوران عرب از تقلید از آن عاجز ماندند. قرآن با جلوه هاي زباني چون فواصل، عربها 
را از عشق به قافیه هاي شعري و سجعهاي مرسوم کاهنان و عالقۀ آنان به موسیقي الفاظ بي نیاز نمود. این 
کتاب الهي به ویژه در آیات مکي در انعکاس مفاهیم و پیام خداوندي و انتقال محسوس آن، تعابیر و الفاظي 
آهنگین ارائه نمود که بهترین ابعاد زیباشناختي به شمار مي آید، زیرا نه تنها سخن دانان از تقلید آن باز 

ماندند، بلکه زبان شناسان و ادیبان در گذر تاریخ به بررسي و کشف زیبایهاي آن روي آورده و آرایه هاي 
بدیعي و زباني آن را براي مخاطبان تبیین کرده اند. دراین باره مي توان به کتابهایي در قرون گذشته چون 
» االیضاح «، » دالئل االعجاز «، » مفتاح العلوم « و در دوران معاصر به کتابهایي چون » الفاصلة القرآنية 
بین المبني و المعني«، » موسیقي القرآن « و برخي مقاالت اشاره نمود که هر یک به بعضي جنبه هاي 
زیبایي شناسي، بیاني، زبان شناسي و ادبي قرآن پرداخته اند. یکي از جنبه هایي که تا به حال کمتر بدان 

پرداخته شده، جنبه هاي زیبایي شناسانۀ سجع در قرآن است. 
از این رو، نگارنده در این مقاله در پي پژوهش در این زمینه بر آمد تا روشن نماید جلوه هاي فاصله 
(سجع) در قرآن چگونه بوده و داراي چه امتیازاتي در قیاس با نثر مسجوع بشري دارد و دیدگاه هاي 

مخالفان و موافقان در بارۀ فاصله چیست؟
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2- سجع در لغت 
 سجَع یسجع سجعاً: اسَتوي و اسَتقام و اشبَه بعُضه بعضاً :آنها را شبیه به هم قرار داد. ذو الرمة مي گوید: 

اذا ما علو ها مکفأ غیَر ساجعقطعُت بها ارضاً تري وجَه رکبِها

 با آن شتر، سرزمیني را پیمودم که چهرۀ سوارانش را هنگام باال رفتن بر آن، از مسیر منحرف و بي 
شباهت مي دیدم.

سجع الحماُم یسَجُع سجعاً : کبوتر به یک صورت آواز خواند.(ابن منظور، 1997م: ج3، ص248)

2-1: سجع در اصطالح
سجع در اصطالح، کالمي مقفي است که به یک روي مي آید و فرد براي کالم خود مانند شاعر فاصله 

قرار مي دهد اگر چه مانند شعر موزون نیست.(جوهري، 1984م: ج3، ص1228)
علت نام گذاري آن به حالوت آهنگ و زیبایي موسیقي بر مي گردد که در کالم مسجع وجود داشته 

و به سجع و آواز کبوتر شباهت دارد.

3-  سجع پیش از اسالم
در دورۀ جاهلي، گونه اي از نثر به شکل سجع در میان کاهنان رایج بود.آنان که » خود را کاهن مي نامیدند 
و در خدمت بتکده ها قرار داشتند و نزد مردم از قداست دیني برخوردار بودند و ایشان نیز هنگام خصومتها 
و داوریها به آنها مراجعه مي نمودند. «(ضیف،بي تا: ج1، ص42) هنگام سخن گفتن بر سجع تکیه داشتند و 
پایان  بندهاي کالم خود را آهنگین قرار مي دادند، مانند این گفتۀ سلمة بن ابي حية: » و االرُض و السماُء، و 

العقاب و الصقعاء واقعة ببقعاء، لقد نفر المجد العشراء للمجد و السناء.« (الجاحظ،1998م: ج1،ص197)
اگر سجعي را که از کاهنان در کتابهاي تاریخي و ادبي آمده صحیح بدانیم، مي توان گفت آنها تنها به 
مسجع کردن کالم اکتفا نمي کردند، بلکه تالش مي نمودند از واژگان غامض و مبهم استفاده کنند و براي 

مخاطب، فرصتي باقي بگذارند تا هریک بنا به فهم و درک خود به تأویل و تفسیر آن بپردازد.
با توجه به چنین کالمي، شماري از ادیبان و محققان از دیرباز بحثهاي فراوان در بارۀ سجع در قرآن 
مطرح ساختند. گروهي، آن را نوعي توجیه بالغي تلقي کردند و استعمال این واژه را در بارۀ  قرآن جایز 
ندانستند و واژۀ دیگري به نام فاصله را براي آن برگزیدند تا هر نوع ارتباط میان متن قرآن با متوني که 
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لَْت آیاُتُه«  از دورۀ جاهلي روایت شده، از میان بردارند. شاید بیان چنین واژه اي بر گرفته از » ِکَتاٌب ُفصِّ
(فصلت/ آیۀ 3) باشد که توسط قاریان در بحثهاي بالغي وارد گردید. اما اگر داللت لفظي واژۀ فاصله 
مورد دقت قرار گیرد، روشن خواهد شد که آنان این واژه را به خلیل بن احمد نسبت داده اند، زیرا او بود 
که در کتاب »العین« در بارۀ سجع گفته است» سجع الرجُل اذا نطق بکالم ٍله فاصًل کقوافي الشعر مِن غیِر 
وزٍن«(فراهیدي،1967م: ص244) از دیدگاه او فاصله محل انفصال بندهاو فواصل است و از دو جهت به 
قافیه شباهت دارد: پایان یافتن عبارات به آن، و تشابه صوتي و آوایي میان حروف روي آن. از دیدگاه 
سیبویه نیز فاصله به معناي» انفصال کالم است خواه در آغاز آیه باشد یا در پایان آن.« (سیبویه، 1979م: 

ج4، ص184- 185)
عالوه بر آن، آنها با استناد به سخن پیامبر(ص) در پاسخ به حمل بن نابغه هذلي که گفته بود: »یا رسوَل 
اهلل کیف ُأغرَم َمْن ال شرَب و ال اکَل وال استهّل فمثُل ذلک بطٌل، فرمود: این سخن از نوع سخن کاهنان 
است. چون سجعش مثل سجع آنان مي باشد.« (مسلم،1333-1329ق: ج5، ص 110)وجود فاصله را امري 

توقیفي مي دانند.
شاید چنین دیدگاهي بر گرفته از خوفشان در بارۀ قرآن باشد که کتابي مقدس و منزه از شباهت به 
کالم بشري است و یا شاید تنزیه آن از نقصها و جامعیت بیشتر فاصله در قیاس با سجع باعث گردید آنان 
به چنین واژه اي روي آورند و یا شاید بذر چنین اعتقادي ریشه در جدل متکلمان داشته که این گروه را 

به انتخاب این واژه کشانده است.
گروهي دیگر نه تنها سجع را مردود ندانسته اند بلکه افرادي مانند ابن سنان خفاجي، ضیاء الدین بن االثیر 
و ابو هالل عسکري واژۀ سجع را در قرآن پذیرفته و اظهار کرده اند که: » برخي از ارباب سخن آن را 
مذموم دانستند ولي من براي چنین دیدگاهي، چیزي جز عجز و ناتواني آنها از آوردن شیوۀ سجع نمي بینم. 
اگر این روش مذموم مي بود چرا در قرآن فراوان وارد گردید تا حدي که سوره هایي چون الرحمن ، القمر، 
الحاقة و مانند آن به صورت مسجع آمده است.« (ابن اثیر، 1995م: ص195) اینان ضمن پذیرفتن سجع 
در بارۀ آیات قرآن، اعتقاد داشتند: » سجع و مزدوجي که در قرآن آمده، از نظر بیان معنا و صفاي لفظ و 

زیبایي و رواني با کالم خلق تفاوت دارد.« (عسکري، 1952م: ص260)
گروه سوم با نگاهي متعادل تر به آن نگریستند و به دو نوع سجع معتقد گشتند؛ »گونه اي  به نام سجع 
که با حروف بندهاي پایاني انسجام و هماهنگي معنایي و آوایي دارد و گونۀ دیگر از سجع که هیچ شباهتي 
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با حروف پایاني مقاطع ندارد.« (الخفاجي، 1372ق: ص 205) از این روي، سجع در صورت عدم تکلف ، 
امري پسندیده به شمار مي آید و در غیر این صورت، نا پسند شمرده مي شود.

برخي مانند رماني به ریشۀ لغوي سجع استدالل مي کردند و اصل اشتقاق را تعیین کنندۀ این اصطالح 
مي دانستند ( الرماني، 1991م: ص197) اما باقالني تنها استدالل به اشتقاق را نمي پذیرد و مي گوید» این 
رویکرد معنا ندارد. اگر تنها به خاطر اشتقاق مي بود، شعر نیز مسجع به شمار مي آمد، زیرا روي در شعر 
نیز یکي است و تغییر نمي کند و قافیه با یک روي مي آید. اگر قرآن مسجع مي بود از سبک سخنان آنان 
خارج نبود و در صورت دخول در آن سبک، اعجازي نخواهد داشت. اگر جایز باشد که به سجع معجزه 
گفته شود در این صورت مي بایست شعر نیز معجزه نامیده شود و چنانچه کالم الهي مسجع مي بود آنان در 

برابرش متحیر نمي شدند.« (الباقالني، 1991م: ص 111،114،1159)
از سخنان باقالني چنین استنباط مي شود که وي استعمال کلمۀ سجع را در بارۀ قرآن صحیح  نمي داند . 
با درنگ در این دیدگاه مي توان گفت، استدالل او از دو جهت قابل پذیرش نیست :  1- اگر هدف ، عدم 
استعمال اصطالحي غیر از کالم عرب باشد پس چگونه مي توان اصطالحاتي مانند تشبیه، استعاره، جناس 
و دیگر واژه هاي بالغي را در بارۀ قرآن مطرح نمود؛ 2- در قرآن آیه اي وجود ندارد تا بیانگر غیر قابل 

درک بودن آن براي عرب باشد.
علي رغم دیدگاههاي مثبت و منفي در بارۀ کاربرد سجع در قرآن، وجود آن در آیات این کتاب 
آسماني غیر قابل انکار و فواصل زیبا و دلنشین و سجعهاي پسندیده، آیات قرآني را موزون و آهنگین 
نموده است. اصطالح بشري را نمي توان مبنایي براي انکار آن در قرآن قلمداد کرد، بلکه به جاي این 
اظهارات باید در پي اصطالحي نو و واژه اي زیباتر و رساتر براي کالم الهي بودو استدالل به وجود سجع در 
دورۀ جاهلیت و یا نفي شعر نمي تواند براي انکار آن دلیلي قوي و محکم تلقي شود، زیرا پایه و اساس شعر 
بر خیال و احساس استوار است و درآن مجالي براي اندیشه و افکار نیست، در حالي که سجع، کارکردي 
دیگر بر عهده دارد و هدف از آن، بیان نوعي تأمل و آمادگي براي دریافت اندیشه اي مقدس و یا بیان 
عبرتي است که اقتضاي ایجاز و اطناب را دارد و هدف، تأثیر گذاري اندیشه و فکر با تکیه بر پایان فواصل 

است. و با صیغه هاي سجع، افکار پراکنده بانظم و در قالبي تأثیر گذار به یک دیگر پیوند مي خورد.
از سوي دیگر، وجود سجع در کالم کاهنان نیز نمي تواند دلیلي بر انکار آن در قرآن باشد. زیرا در کالم 
کاهنان معاني از الفاظ تبعیت مي کنند و اهدافشان دنیوي محض است و در آن کمال و تعالي وجود ندارد 
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و به فضیلت و الگویي برتر فرا نمي خواند. اگر در جایي از صداقت مي گوید در سایر موارد با دروغ همراه 
است و غرض آنان آوردن کالمي مسجع است تا نزد مخاطبان زیبا جلوه کند. در حالي که هدف قرآن 
به هیچ روي ارائۀ متون مسجع نیست. عالوه بر آن، در قرآن نیز بر خالف شعر آیه اي در رد سجع نیامده 
است. بنابرین، به نظر مي آید به کار گیري فاصله به جای  سجع به خاطر رعایت احترام به آن و تفاوت قایل 

شدن میان آن با گفتار بشري است.

3- جلوه هاي سجع در قرآن 
اربابان سخن، اعجاز قرآن را در گرو فصاحت و بالغت آن دانسته اند و رسا بودن بیان و روان بودن 
عبارات و دقت در چینش آن و گزینش و نظم کلمات را باعث به وجود آمدن بافتي مي دانند که از لحاظ 
تعبیر و آوا، الفاظ با معاني پیوندي ناگسستني دارند و جا به جایي آن امکان پذیر نیست. با عنایت به این 
چینش، سجع که یکي از جلوه هاي زیبایي آن به حساب مي آید در موقعیت مناسب و مطابق با همان مقام 
و جایگاه و دور از تکلف به کار رفته است و واژگان بدون هیچ نقص و ضعفي از معاني تبعیت مي کنند 
و ارتباط میان لفظ و معنا کاماًل مطابق دیدگاه منتقداني است که بر رعایت مطابقت قافیه و پایان سجع با 
مفهوم بیت و یا جمله مسجع تأکید دارند و عدم توجه به این ارتباط را نوعي عبث و بیهودگي مي خوانند. 
بنا بر این، میان فواصل قرآن ارتباط تنگاتنگي حکم فرما است و » جا به جایي در آن، ترکیب معاني و 
آهنگش را دچار اختالل مي کند و باعث انفصال آیات از یک دیگر مي گردد. (زرکشي، 1957م: ج3، 

ص234)
در برخي آیات و بنابر انسجام معنایي، شروع کالم با مفهومي است که سایر آیات پس از آن از نظر 
معنا با آن ارتباط دارند و یک نوع وحدت معنایي بین آنها وجود دارد، بي آن که از نظر ظاهر و لفظ با 
هم انسجامي داشته باشند، مانند سورۀ حمد. این سوره با »الحمد هلل« آغاز شده است، ولي سایر آیات بدون 

ارتباط ظاهري و لفظي از نظر معنا با آیۀ نخست ارتباطي محکم دارند. 
شکل دیگر انسجام معنایي، وحدت در حرف روي است، یعني به جاي وحدت معنایي، سوره به چند 
مجموعه و واحد مسجع تقسیم مي شود و هر واحد، حرف روي جداگانه دارد. ضمن آن که خروج از یک 
واحد مسجع به مجموعۀ دیگر با انتقال از یک اندیشه به اندیشۀ دیگر و از مقامي به مقام دیگر همراه است، 
مانند: »  َوالَْعادَِیاِت َضْبًحا، فَالُْمورَِیاِت َقْدًحا، فَالُْمغِیَراِت ُصْبًحا، فََأَثْرَن بِهِ نَْقًعا، فََوَسْطَن بِهِ َجْمًعا، إِنَّ النَْساَن 
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َُّه َعلَی َذلَِک لََشهِیٌد. « ( عادیات/ آیات 1-7) آیات با قسم به اسب و توصیف آن آغاز  لَِربِّهِ لََکُنوٌد، َوإِن
مي شود، اما در پاسخ به قسم، محور معنایي جدیدي پدید مي آید که بر ناسپاسي انسان در برابر پروردگار 
َماءِ َذاِت الُْبُروِج،  داللت مي نماید و از نظر معنا و حرف روي با مجموعۀ اول متفاوت است. در آیۀ » َوالسَّ
َوالَْیْومِ الَْمْوُعودِ، َوَشاهٍِد َوَمْشُهودٍ، ُقتَِل أَْصَحاُب األْخُدودِ.« (بروج/ آیات 1 -4) در بخش اول، سجع به جیم 
منتهي مي گردد و مربوط به امور دنیوي است ولي بخش دوم به دال ختم مي شود و به مسایل آخرت اشاره 

دارد.

4- حذف در کلمۀ مسجع
از دیدگاه اصحاب بالغت، حذف باعث ظهور دقایق بیان و زیبایي آن مي شود و از نشانه هاي زبان به 
شمار مي آید که ابن جني از آن به عنوان شجاعت زبان عربي یاد مي کند و مي گوید: » عربها، جمله، واژه، 
حرف و حرکتي را به خاطر دلیل و سببي حذف مي کنند، چون ظاهر شدن کلمۀ محذوف نوعي تکلف به 
حساب مي آید. « (ابن جني، 1406ق: ج2، ص362) پس، از دیدگاه بالغت، حذف بیهوده انجام نمي گیرد 
بلکه وقتي قرینه اي بر آن داللت کند، موجب زیبایي و دلنشین شدن کالم مي گردد. » چون هنگام ذکر 
کالم و یا واژه، تکیه بر داللت لفظ از حیث ظاهر است ولي هنگام حذف، تکیه بر عقل است که به 
دلیل نیاز لفظ به آن قوي تر و رسا تر جلوه مي کند.« ( تفتازاني،1314ق: ص47) حذف براي جلوگیري از 
تکرار و حشو است و بر زیبایي ترکیب و بافت کالم مي افزاید و » چنین امري، اسلوبي دقیق و لطیف و 
شگفت انگیز است که به سحر شباهت دارد. ترک ذکر و انجام حذف ، فصیح تر از اظهار آن و خاموشي 

فایده و رسانندگي اش فراتر از ذکر است.« (جرجاني، 1400ق: ص185)
در آیات قرآن در بسیاري از موارد، شاهد حذف کلمه و یا عبارت، موصوف، صفت، جمله و یا 
جمله هایي هستیم که مشهور ترین آن را مي توان در حذف مفعول به و فعلها مالحظه نمود . غالباً این حذفها 
َِّذیَن  با فعلهایي مانند: » یعلمون «، » یفعلون «، » یعملون « و... صورت گرفته است. مانند: » ... َهْل َیْسَتِوي ال
ُر ُأولُو األلَْبابِ « (زمر/ آیۀ 9) مفعول فعلهاي »یعلمون « حذف گردیده  ََّما َیَتَذکَّ َِّذیَن ال َیْعلَُموَن إِن َیْعلَُموَن َوال
است. برخي آن را به معناي مطلق علم دانسته و مي گویند » در این آیۀ شریفه، علم داشتن و نداشتن هر دو 
مطلق آمده است.« (موسوي همداني، 1374ش: ج17، ص 375) و برخي گفته اند » فعل (یعلمون) در این 

مورد به منزلۀ فعل الزم آمده و مفعولي براي آن ذکر نشده است.« (ابن عاشور، بي تا : ج24، ص 37)
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در مورد حذف مفعول به دلیل قرینه مي توان به » کاّل سوَف تَعلَُموَن ُثّم کاّل سوَف تَعلَُمونَ «  (تکاثر/ 
آیات 5 - 6) اشاره کرد. در این آیه نیز  مفعول به خا طر داللت سیاق جمله حذف گردید. یعني به زودي 

شما بدي عاقبت تفاخر و تکاثر طلبي تان را خواهید دانست. « (مظهري، 1412ق: ج1، ص334)
 

5- اعراب و فاصله
    ارتباط میان نحو و بالغت، ارتباطي دقیق و محکم است. زیرا بالغت در حقیقت، اوج آگاهي نسبت 
به بافت جمالت و داللتهاي و نشانه هاي آن است. اعراب، بیانگر آگاهي به نظم و  ترکیبها است که عبد 
القاهر جرجاني از آن به نظم یاد مي کند. از این روي، معنا از حالت اعراب تبعیت مي کند و با تغییر آن 
َ بَِريٌء مَِن الُْمْشِرِکیَن َوَرُسولُُه« (توبه/ آیۀ  دست خوش دگرگوني مي شود، تا جایي که اگر در آیۀ » أَنَّ اهللَّ
3) به جاي (رسولُه) (رسولِه) قرائت شود، باعث تغییر معنا مي گردد که با اصل قرآن و فرامین آن منافات 
دارد.« (مکرم، ص 57) رعایت اعراب و معنا موجب گردید تا در قرآن ضمن حفظ ایقاع و آهنگ در 
ُِّن  فاصله از نصب فعل جلوگیري شود، بدون آن که در معنا ي آن خللي وارد شود. مانند: » ...َکَذلَِک ُیَبی
ُ آَیاتِهِ لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َیتَُّقوَن« (بقره/ آیۀ 187) در این آیه در صورت بیان (لیتقوا) آهنگ فاصله ظاهر  اهللَّ
) که براي حصول رجا است، استفاده گردید تا ضمن دوري از  نمي گردید، به همین دلیل از واژۀ (لعلَّ
نصب فعل و حفظ آوا و ایقاع سجع، معنا نیز تغییر نکند. عالوه بر چنین ارتباط معنایي با اعراب در پاره اي 
از آیات بین مجموعۀ فواصل نیز یک نوع توازن نحوي در ترکیب جمله ها به چشم مي خورد. مانند: » إَِذا 

َرْت، َو َإَذا النُُّجوُم انَْکَدَرْت، و.... « (تکویر/ آیات  1- 2) ْمُس ُکوِّ الشَّ

6- فاصله و حروف 
   با عنایت به چینش الفاظ و انسجام آوایي در فواصل قرآني، حروف فواصل داراي ریتم آهنگین 
و وضوح شنیداري است که هنگام وقف، لذت آن براي گوش به سهولت قابل درک مي باشد، به همین 
دلیل، نون و میم در قیاس با سایر حروف هجایي از پر کاربرد ترین حروف هستند، چون این حروف بر 
خالف حرف (خاء) که به دلیل دشواري و سنگیني آوا در شعر و نثر مسجع کاربرد ندارد، در زبان عربي 
از مهم ترین حروف هجایي به شمار مي آیند و اگر تنوین که نون ساکن است و در حالت وقف به الف 
تبدیل مي شود و داراي صداي زیباي غنه است به آن اضافه گردد، نسبت کار برد این حروف در قرآن 
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چند برابر خواهد بود. بر این اساس، حروف میم، نون، راء و دال نیز از اهمیتي باال در فواصل بر خوردار 
مي باشند. علت این مسأله به ویژگیهاي آنها بر مي گردد و از نگاه آواشناسي، میم جزء حروف شفوي و 
خیشومي و راء و دال جزء حروف لساني مرتبط با دندان محسوب مي شوند که به خاطر سهولت لفظ و 
وضوح آن، براي گوش خوش آیندتر و همۀ حروف هم مخرج داراي یک ویژگي مناسب براي رسیدن 

به گوش هستند. ( عبد التواب، 1980م: ص  101)
در قرآن براي رعایت آواي لفظي و هماهنگي فواصل در برخي از آیات، حرفي از آخر کلمۀ فاصل » 
ر « ( فجر/ آیۀ 4)و در پاره اي دیگر (ي) متکلم از آخر آن حذف گردیده که با حذف آن، تناسب آوایي 
َ َوأَِطیُعونِ « (آل عمران/ آیۀ  مناسب میان قبل و بعد از آن با حفظ معنا ایجاد شده است، مانند: » فَاتَُّقوا اهللَّ
50) در آیه اي مانند » َهآُؤُم اقَرءوا کتاِبَیهْ « (حاقه/ آیۀ 20) حرف (هاء) سکت، اضافه گردید که » هاء « 
در کتابیه و هم چنین در پایان آیات بعد براي وقف است و هاء استراحت نامیده مي شود. « ( طباطبایي، 
1417ق: ج20، ص 18)در آیۀ دیگر مانند: » و طورِ ّسینینَ « (تین/ آیۀ 2) واژۀ (سینین) که همان واژۀ  » 
سینا« سورۀ مؤمنون است، تغییر شکل داده و به سینین تبدیل شده است. در آیۀ » و قّد َخاَب َمْن َدّساَها « 
(شمس/ آیۀ 10) واژۀ (دساها) از حالت ( دّسسها) به ( دساها) تغییر یافت، که مفسران در این باره آراي 
متفاوتي دارند. برخي مي گویند » دّسس بوده و سین دوم به یاء تبدیل گشت چنان که به (قصصت)، 
(قصیُت اَظفاري) گفته مي شود. « (سمرقندي، بي تا : ج3، ص 386) برخي نیز » اصل آن را (دّسسها) 

مي دانند که سین دوم به سبب کثرت تکرار به الف تغییر یافته است. « (عکبري، بي تا: ص 391)
 

7- تقدیم و تأخر 
تقدیم و تأخر از جمله طرق قصر بالغي و » شیوۀ آن بسیار پر فایده، زیبا و استعمال آن بس فراوان و 
داراي اهداف عالي است. « (جرجاني، 1400ق: ص 83) و در انحصار اهل فن قرار دارد و تنها آنان زیبایي 
آن را مي فهمند و با آن کالم عربي بسیار زیبا جلوه مي کند. » گویي عرب هر آنچه که بیانش براي او 
اهمیتي بیشتر دارد و یا به بیان آن اهتمام خاص دارد، مقدم مي کند، اگر چه هر دو حالت داراي اهمیت 

هستند.) (سیبویه، 1398ق: ج1، ص 34) 
با نگاهي به آیات قرآن مي توان نمونه هایي زیاد از این دست را مشاهده کرد که خداوند تعالي آن را  
به علت اهمیت موضوع مقدم و یا مؤخر کرده است، مانند : » َولََقْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُُّذرُ « (قمر/ آیۀ 41) 
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در این آیه، مفعول (آل فرعون) بر فاعل مقدم گردیده که با تقدیم آن، فاصله با حرف راء به پایان رسیده 
و ارتباط آن با فواصل ما قبل حفظ گردیده است، ضمن آن که با تقدیم مفعول، بر معناي آن نیز تأکیدي 
بیشتر شده و آهنگ آیه نیز دچار اختالل نگشته است. یا مانند تقدیم مفعول در » ...َوَما َظلَُمونَا َولَِکْن َکانُوا 
أَنُْفَسُهْم َیْظلُِمونَ « (بقره/ آیۀ 57) با تقدیم  (انفسهم) بر (یظلمون) از یک سو آواي فاصله با سایر آیات 

حفظ شده و ازطرف دیگر از نظر بالغت نیز ظلم به خودشان اختصاص یافته است. 
در پاره اي از آیات، بدون تقدیم و تأخر، لفظ در جاي لفظ دیگر براي اهداف بالغي و نیاز ترکیب و 
بیان به عناصر متنوع قرار گرفته است که در علم بالغت از آن به مجاز عقلي یا مجاز مرسل لغوي اشتقاقي 
تعبیر مي شود تا ضمن مراعات فاصله، غرض بیاني آن هم حاصل گردد، مانند ذکر فاعل به جاي مفعول در 
» ُخلَِق مِْن َماءٍ َدافِقٍ « ( طارق/ آیۀ 7) در این آیه به جاي مدفوق واژۀ (دافق) استعمال گردید که با آمدن 
آن عالوه بر بیان بالغي سرعت جریان آب، صیغۀ اسم فاعل با فواصل تناسب آوایي پیدا کرده است. در 
َُّه کاَن َوعُدُه َمأتِیًَّا « (مریم/ آیۀ 60 ) عالوه بر حفظ آهنگ فواصل، به وعده جان بخشیده است که مردم  » ان

به سوي چنین موجودي زنده روي مي آورند.

8- سجع دروني 
    انتخاب کلمات و واژه هاي به کار رفته تنها به پایان آیات و فواصل منتهي نمي شود، بلکه در برخي 
آیات ضمن هم آوایي فواصل، میان واژگان درون بندها و فواصل نیز توازن و هم آوایي به نام سجع دروني 
وجود دارد، مانند: » أَلَُهْم أَْرُجٌل َیْمُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْیٍد َیْبِطُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْعُیٌن ُیْبِصُروَن بَِها أَْم لَُهْم آَذاٌن 
َیْسَمُعوَن بَِها ُقِل اْدُعوا ُشَرَکاَءُکْم ُثمَّ ِکیُدوِن فاَل ُتْنِظُروِن. « (اعراف/ آیۀ 195) در این جا، دو آیه از نظر سجع 
و نحو با هم متناسب ولي در معنا مختلف هستند، زیرا لهم، ارجل، یمشون و بها با لهم، اید، یبطشون بها أم 
لهم ، اعین یبصرون بها، لهم ، آذان، یسمعون و بها از نظر نحوي و آوایي منسجم و هماهنگ مي باشند. مثال 
اِکعِیَن« ( بقره/ آیۀ 43) و » َواْقِصْد فِي َمْشیَِک  َکاَة َواْرَکُعوا َمَع الرَّ الةَ َوآُتوا الزَّ دیگر، مانند: »َوأَقِیُموا الصَّ
َواْغُضْض مِْن َصْوتَِک إِنَّ أَنَْکَر األْصَواِت لََصْوُت الَْحِمیرِ « (لقمان/ آیۀ 19) آیات اول و دوم از نظر ساختار 
نحوي و سجع و آوا شبیه به هم و در معنا متفاوت هستند و بخش پایاني آن نیز به طور کامل با بخشهاي 

پیشین تفاوت دارد. 
اقِ «  اُق بِالسَّ در راستاي توازن صوتي کلمات آیه با سجع پایاني در معنا و لفظ مي توان به » إِلتَقْت السَّ
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الَِحاِت َوُهَو  (قیامت/ آیۀ 29) اشاره نمود که هر دو در لفظ مشترک هستند، اما در » َوَمْن َیْعَمْل مَِن الصَّ
ُمْؤمٌِن فاَل َیَخاُف ُظلًْما َوال َهْضًما « (طه/ آیۀ 112) در (ظلم و هضم) از نظر آهنگ و مفهوم مشترک ولي 
در حروف متفاوت هستند و نوعي تکرار در آن وجود دارد که ابن اثیر علت چنین تکراري را مربوط به 

نقش اضافي و خبري جدید مي داند. (ابن اثیر،1995م: ج2، ص 160)
 

9- فاصله و اشتقاق 
در پاره اي از فواصل، واژۀ فاصل از کلمات ما قبل آن فهمیده مي شود یعني بیانگر صنعتي به نام ارصاد 
است زیرا » پیش از فاصل و یا قافیۀ لفظي یا معنایي مي آید و بر واژۀ فاصل داللت دارد. « (هاشمي، 1940م: 

ص 385) که در وزن و روي با قافیه و یا سجع هماهنگي دارد.چنین سبکي را مي توان اشتقاق نامید. 
اشتقاق فاصله در آیات دو نوع است، نوعي میان دو لفظ مشابه ظاهر مي شود، مانند: » فََأَجاَء فََأَجاَءَها 
الَْمَخاُض إِلَی ِجْذِع النَّْخلَۀِ َقالَْت َیا لَْیَتنِي مِتُّ َقْبَل َهَذا َوُکْنُت نَْسًیا َمْنِسیًّا « (مریم/ آیۀ 23) و » َوَما َکاَن 
النَّاُس إاِل ُأمًَّۀ َواِحَدةً فَاْخَتلَُفوا َولَْوال َكلَِمٌة َسَبَقْت مِْن َربَِّک لَُقِضَي بَْیَنُهْم فِیَما فِیهِ َیْخَتلُِفونَ « (یونس/ آیۀ 19) 
در این آیه، کلمات (منسیاً و یختلفون) مشتق از واژه هاي (نسیاً و اختلفوا) است که در لفظ و معنا به هم 

دیگر شباهت دارند. 
نوع دیگر اشتقاق، آمدن فاصلي است که از نظر معنا به شکلي دقیق و لطیف با واژۀ درون مجموعه 
فاصله ارتباط دارد، بي آن که از آن مشتق شده باشد، مانند : » ال ُتْدرُِکُه األبَْصاُر َوُهَو ُیْدرُِک األبَْصاَر َوُهَو 
اللَِّطیُف الَْخبِیرُ « (انعام/ آیۀ 102) واژۀ (لطیف) براي ذات الهي است که هیچ چشمي قادر به درک او 
نیست با واژۀ (خبیر) که مختص خالق است، ارتباط معنایي لطیفي دارد که در علم بالغت مراعات نظیر 

نامیده مي شود.
نوع سوم، وجود ارتباط عرفي میان کلمه فاصل با واژگان درون آیه است، به عبارت دیگر، میانشان 
تضایف وجود دارد، مانند : » َوُأمِّهِ َوأَبِیهِ َوَصاِحَبتِهِ َوبَنِیهِ لُِکِلّ اْمِرٍئ مِْنُهْم َیْوَمئٍِذ َشْأٌن ُیْغنِیِه « (عبس/ آیات 

35-37) نا گفته پیداست که واژه هاي اخ، ام، اب، صاحبه و بني با یکدیگر یک نوع ارتباط عرفي دارند. 

10- فاصله و تضاد
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گاهي حرف روي در فاصله را  مي توان از راه تضاد درک کرد، یعني واژۀ فاصل، متضاد کلمه یا کلمات 
ما قبل است، مانند : » َولُِکِلّ ُأمٍَّة أََجٌل فَإَِذا َجاَء أََجُلُهْم ال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َیْسَتْقِدُموَن.  « (اعراف/ آیۀ 34) 

در این آیه ( یستقدمون) متضاد (یستأخرون) است، و یا مانند: واژه هاي (تقواها و فجورها) در » فَألَْهَمَها 
ُفُجوَرَها َو تَْقواَها« ( شمس/ آیۀ 8) 

از ویژگیهاي برجستۀ قرآن که آن را از سایر کالم بشري متمایز مي سازد، وجود سجعهاي بسیار 
طوالني و یا بسیار کوتاه است که در برخي سوره ها تنها به یک کلمه ختم مي گردد. این نوع سبک با شیوۀ 
سخن گفتن قرن نخست و با حدود علم بالغت آن تفاوت بسیار دارد و به عنوان خرق عادت سخن آن 
دوره تلقي مي شود و مي توان آن را نوعي هنجار گریزي ادبي محسوب کرد که به شکل » هنجار گریزي 
آوایي، لغوي، نحوي، معنایي و غیره « ( شمیسا، 1378ش: ص 163)  خود را نشان مي دهد. در خصوص 
سجع کوتاه مي توان به » الرحمن «  (الرحمن/ آیۀ 1) و » الضحي « (الضحي/ آیۀ 1) اشاره کرد. فواصل بلند 
ُفوَن الَْکلَِم َعْن َمَواِضعِِه  َِّذیَن َهاُدوا ُیَحِرّ را مي توان در سو ره هاي بزرگ فراوان مشاهده نمود. مانند : » مَِن ال
َُّهْم َقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا  یِن َولَْو أَن َوَیُقولُوَن َسِمْعَنا َوَعَصْیَنا َواْسَمْع َغْیَر ُمْسَمٍع َوَراعَِنا لَیًّا بَِألِْسَنتِهِْم َوَطْعًنا فِي الِدّ

ُ بُِکْفِرهِْم فاَل ُیْؤمُِنوَن إاِل َقلِیالً .« (نساء/ آیۀ 46) َواْسَمْع َوانُْظْرنَا لََکاَن َخْیًرا لَُهْم َوأَْقَوَم َولَِکْن لََعَنُهُم اهللَّ
 

11- سجع و حروف پایاني
در گفتمان زیبایي شناسي قرآن، مي توان به هما هنگي آوایي از نظر به کار گیري حروف، واژه ها، نظم 
منطقي در مورد به کار گیري حروف و اتحاد آنها در پایان سجعها، هم مخرج بودن آن و یا مسبوق بودن 
به حروف لین یاد کرد که نفس در آن، احساس آرامش مي کند و وقفه و درنگي مالیم مي یابد و گوش 
ضمن احساس زیبایي معنا، تصویر و بیان، از نظر آهنگ و موسیقي احساس لذت مي کند، مانند : » َذْرنِي 
َو َمْن َخلََقْت َوِحیداً َو َجَعلَْت لَُه َما الً َمْمُدوداً َو بَنِیَن ُشُهوداً َو َمهَّدتُّ لَُه تَْمهِیداَ « (مدثر/ آیات 11 - 14) و » 
َِّذیَن َکُفُروا بَِما َعِمُلوا َو لَُنِذیَقنَُّهْم مِْن َعذاٍب َغلِْیٍظ، َو إَِذا أَنَْعْمَنا َعلَي الِنَْساِن أَْعَرَض َو نَأ بَِجانِبِهِ َو َإذا  فَلَُنَبَِّئنَّ ال
ُر فَُذو ُدَعاءٍ َعِرْیٍض « (فصلت/ آیات 51 - 52) در آیات اول، حروف پایاني دال اما در آیات دوم  ُه الشَّ َمسَّ

حروف پایاني سجع ظاء و ضاد است که هر چند مانند هم نیستند ولي در مخرج مشترک هستند.
ا َوال نَْفًعا َوال  در آیۀ » َواتََّخُذوا مِْن ُدونِهِ آلَِهًة ال َیْخُلُقوَن َشْیًئا َوُهْم ُیْخلَُقوَن َوال َیْملُِکوَن ألنُْفِسهِْم َضرًّ
َِّذیَن َکَفُروا إِْن َهَذا إاِل إِْفٌک اْفَتَراُه َوأََعانَُه َعلَْیهِ َقْوٌم آَخُروَن فََقْد  َیْملُِکوَن َمْوتًا َوال َحَیاةً َوال نُُشوًرا َوَقاَل ال
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َجاُءوا ُظلًْما َوُزوًرا « ( فرقان/ آیات 3 - 4) و در پاره اي از آیات سجع به نون و یا میم مسبوق به حرف مد 
ختم مي شوند که بر زیبایي آهنگ و موسیقي آن مي افزاید. در حقیقت، این فواصل » تصویري کامل از 
ابعادي است که زیبایي موسیقي به آن پایان مي یابد و باآمدن آن، آیات به صورت شگفت انگیزي در آوا 
و موسیقي با هم انسجام مي یابند. (رافعي، : ص 217) مانند: أَ فََنْجَعُل الُمْسلِِمیَن َکالُمْجِرمِْیَن َما لَُکْم َکْیَف 
تَْحُکُموَن، أَْمَ لُکْم ِکَتاٌب فِْیهِ تَْدُرُسونَ «  (قلم/ آیات 36- 38 ) چنان که پیداست، در آیات یاد شده، کلمات 

سجع مسبوق به حروف مد هستند که باعث تنوع در ریتم آن گردیده است.

12- فاصله و واژگان نادر
قرآن کریم ضمن دارا بودن صفت خرق عادت از ابزار زباني بهره جسته است که عرب به آن آگاهي 
نداشت، همین امر سبب شد فصیحان و بلیغان سر تعظیم در برابر آن فرود آوردند. در همین راستا قرآن از 
واژگان غریب و نادر متناسب با معنا براي بیان موضوع کمک گرفت تا مخاطب بدان اهتمام ورزد. مانند: 
َکُر َو لَُه اأُلنَثي تَلَْک إِذاً قِْسَمٌه ِضیَزي « (نجم/ آیۀ 23) » کلمۀ (ضیزي ) بر وزن » فِعلي« به  » أَ َلُکم الذَّ
عنوان صفت از عرب نقل نشده است بلکه بعضي آن را در قرآن به صورت صفت آورده اند. « (آلوسي، 
1415ق: ج14، ص57)آمدن کلمۀ نادر ضیزي عالوه برآن که ویژگي منحصر به فرد بودن کتاب الهي را 
نشان مي دهد، با معناي آن نیز تناسب دارد. زیرا نسبت دادن انثي به خداوند امري عجیب و شگفت آور 

است، بنا بر این، آمدن واژۀ غریب و نادر (ضیزي) با آن معناي عجیب انسجام کامل دارد.
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نتیجه گیري
سجع در قرآن پدیده اي منحصر به فرد و داراي ویژگیهایي ممتاز است که با هیچ یک از انواع کالم 
بشري، نثر یا شعر، قابل قیاس و برابري نیست. اطالق اصطالح سجع و یا فاصله از باب عدم وجود اصطالحي 
دیگر براي آن است و به کار گیري واژۀ سجع به طور قطع به مفهوم مشابهت آن با کالم مسجوع عرب 

نخواهد بود و معیارهاي ارزش گذاري معروف نمي تواند ارزش و زیبایي کالم و تعبیر آیات را به صورت 
جامع و کامل نشان دهد. از این رو، به علت ضعف اصطالحات انساني و نارسایي آن باید در پي یافتن 

اصطالح ادبي جامعتر و گویاتر براي آن بود.
قرآن کریم از انواع تعابیر بیاني، بالغي و بدیعي استفاده کرده و سجع را به شکلهاي گوناگون به کار 
برده که متناسب با معناي کالم است و لفظ تابع آن به شمار مي آید نه آن که تنها براي محسنات بدیعي 
آمده باشد. ترکیب و بافت آیات قرآن بسان پارچه اي ابریشمي است که همۀ اجزاي آن در ارتباط با یک 
دیگر زیبا مي باشند و انفکاک آن به طور کلي زیبایي آیات را از بین خواهد برد.به دلیل این ویژگیها، 
سجع قرآني از امتیازي بي نظیر برخوردار است، زیرا گاهي سجع قرآن از نظر معنایي با سایر عبارتها و یا 
به صورت تضاد و ترکیب نحوي و توازن و هم آوایي با سایر سجعها ارتباط دقیق دارد. در آیات، عالوه 
بر سجع پایاني، در درون همان آیه نیز نوعي سجع به نام سجع داخلي مي توان یافت که الفاظ آن داراي 
آوا و آهنگي شبیه به یکدیگرند. در بسیاري از آیات واژۀ سجع یا از نظر معنا با ماقبل رابطه دارد و یا در 
اشتقاق مانند کلمۀ ماقبل است، هم چنین حروفي که در سجعها به کار رفته اند از نظر آهنگ و صوت براي 

گوش خوشایندو لذت بخش هستند. 
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