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حقدراوجکهبه-بهمتنقرآنیختشنازیباییمنظرازدراینپژوهش،
راوفاصلهمقابلهودواسلوببالغینگریسته-استحکاموزیباییقراردارد

.ایمکردهبررسیالرحمنۀسوردر



.ه،فاصلالرحمن،مقابله،سورۀشناسیباییزی: ی کلیدیها واژه



 بیان مسأله.  

دیر تاباز زیبایی،کنوناز و زیبایی تمشناسی در شکجنبهام و موردلها وهایش، ناقدان توجه

است بوده اندیشمندان . این کریحوزه،در معجزبهمقرآن فیضو،الهیجاویدۀعنوان منبع و

از لفهدایتبشری، و معنا سخنورانمنظر وظ، بهجهان تحدیاعراویژه به خوددربرا برابر

البتهفراخوانده ادباست؛ الهیدرفضلبرایاظهارتالشمدعیانعلمو جزهیرا،مقابلکالم

زانویشاگردیبرزمین،کرانبیبرابرایندریایهمگاندرهاستشداینعاملسببوهعدمنیافت

.بپرورنداینکتابآسمانیپایانهایبیخودراازمعارفوزیبایی،روحشانحدتواننهندودر

سورهدر کریمایهمیان قرآن سورۀ عروسقرآن»،رحمنال، استنامید« شده ه عنوان. ،این

بیانمیاینسورهزیباییبسیارزیاد برآنومحققانواندیشمندانکندرا درکهداشتهاسترا

.کنندبررسییختشنازیباییدیدگاهازرااینسوره،هایشاننوشته

شناختیاینسورهزیباییهایجنبه،وفاصلهبحثمقابلهدودادنقراردراینپژوهش،بامحور

.ایمنشاندادهراآنهاینامحدودیزیبایبخشیازوکردهدیدگاهیتازهبررسیازرا



 ها ریفتع.  

بررسیهاآندربارۀراعلمانظرو،ناسی،مقابلهوفاصلهشمفهومزیبایی،سهنخست،بخشدراین

.گوییمسخنمیشناسیمقابلهوفاصلهوسپسدربارۀزیباییکنیممی
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 شناسی زیبایی.  -

در تاریخ، طول فنناقدان اهل مختلفعرصهدرو دو،های از مبحثزیباییدیدگاه شناسیبه

اندبسیاراندکغافل،وگروهیکهعنابینندوازمهمهصورتمیاندوپرستصورت»بعضی:اندهپرداخت

همهمعنا الهیقمشه)«نگرندوازصورتنیزغافلنیستندمیونادر، ش1911ای، 3: و(. تلفیقظاهر

تاجاییکه؛شودروشنیدیدهمیبه،جایمتوندرجای،نحایوفصنلماا،عنقالاباطندرکالمع

بلیغ انسان اکرمیعنیعالم،ترین ص)پیامبر زیباییظاهری( زیباییمعنوی،نیز از فارغ هیچرا

ایشانمفهوماصحابپاککه؛هنگامی«!الدمنبپرهیزیدازخضراء!ایمردم»:فرمودهاستوانگاشته

 جویا را زیباییاستک،منظورکردندتصریححضرتنآ،شدنداینکالم محیطوزنان در ه

(.991:ش1931کلینی،)اندهکردفضایفاسدرشد

عبارتاستازنیکویی،شکوه،برجستگی،تناسب،دقتدرنظموشناسیزیبایی»حوزۀادبیات،در

وظی مضمون، شکل، در زیبا چینشصفات هدفترتیب و )«فه م1111جمعه، 44: تعبیرایناز(.

دیگریرتنبودِصودر،دوزاینیکاوجودهرستوتلفیقیازصورتومعنا،یباییزبیمیامیدر

.دهایمخاطبرابرآورتواندانتظارنمی

نظریۀیادمفاهیم در معروفعبدشده جرجانی بهتهمالقاهر به نمود شکل استرین ؛یافته

کهمقتضایقوانینونظمبهاینمعناستکهالفاظرادرجاییقراردهی»:آنجاکهگفتهاستویژههب

جااینتا:گفتهاستاودرادامه.(91:م1394جرجانی،)«هاعدولننماییاشدوازآنباصولنحویمی

برمشخصشدکهمداربحثنظم نکتۀمعانیوقواعدنحویۀپای، اما ناستکهآ،مهماست؛

نیننحویعمالدرستقوااِبه،زیباییومزیتنظم بلکهاینمزیتدرمعانیونیست؛منحصر،

حوزۀدر،اینبنابر؛(91:م1394جرجانی،)وضعشدهاستآندلیلکهکالمبهداردجایاغراضی

،شناسیزیبایی فنی ادبیساختار ترکیبازمتن تصجهتالفاظ، موسیقهاویرها، آن، معانی و ی

ومیبررسی و،اینزیباییشود ذوقسرشار هوشبشری، عقلفعالدستاورد با و از، استمداد

.تسعناصرزیبا

اندکهماندگارآفریدهایوزیباییدهایباهمگرهخورگونهنیزلفظومعنابهقرآنکریمدر

اندرفتهسخنورانعصرنزولدرحیرتفرو نظرخودرا،نیدنکالمالهیازشبنمغیرهپسولید.
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استچنینبیانکرد،آندربارۀ وَوَ»:ه لَطَالوَةٌ لَهُ إِّنَ عَلَياهللِ وَإِّنَ لَحَالوَةٌ اَسفَلُهُهِ إِّنَ وَ لَمُثْمِرٌ اَعاْلهُ إِّنَ

وَ بَشَرمَالَمُغْدِقٌ هَذَا )«يَقُولُ ق1414مجلسی، کالم:یعنی؛(131: این سوگند خدا از،به سرشار

.تواندکالمبشرباشدمالحت،شیرینیوخرمیاستونمیزیبایی،

کریم قرآن بهرا یکنصّنیز مقولۀشناسیزیباییدیدگاهاز،عنوان دو معنویدر و لفظی

.کردررسیبتوانمی

 گفتیم، آنچه به توجه با الهیشناسیزیباییتفاوت کالم با ادبی متون آندر که، است

بههایآورینو توجه با ارزش،ذوقادبیانسان مفاهیمو میزانشمول عقلاوو در صورتها

زیباییدرتمامابعادآنودیدنعبارتاستازبررسی،قرآنینصّدرشناسیزیباییاما؛گیردمی

ازایننظرجاللوکمالمطلقدرتمامسبک ازکهکالمالهیهایممکن؛ ومعجزهاستنوع،

درروحآدمیبیشتریناثر عنوانبهتواناینکتابآسمانیرامیکهچنانگذارد؛میجایبررا

.(11و13:م1111جمعه،)دادقرارتوجهموردادبیبشرهایآوریونگذاریمبناییبرایارزش

 
 مقابله مفهوم.  - 

هایبالغی،فنی،سرشارازارزش،نظرادبیاز،استبخشوهدایتگربشرکهنسخۀشفاکریمقرآن

ودهتوجهاهلفنبموردهاهردرتمامدوازنزولآن،استکهپس...قدی،ادبی،اسلوبی،لغویون

.اندکردهسیرابکرانبیاقیانوسایناززبانوروانخودرا،ذهن،یاگونهکدامبهوهر

بهبهترین،کریمقرآنویژهیاتعربیوبهاستکهدرادبمقابله،بالغی-یکیازانواعادبی

دویاعبارتاستازاجتماع»گفتهشدهاستتقابلتعریفمقابلهدر.ارگرفتهشدهاستکشکلبه

؛(113:ق1419محمودیاسین،)«چندمعنادریکسووسپسآوردنمعانیمقابلآندرسویدیگر

الَإِءٍىْشَ(2)نْعَ(1)عَزِنُالَوَ(3)هُانَازَلّإِءٍىْشَ(2)يفِ(1)وّنُكُيَالَقَفْالرِّنَإِ»(:ص)ماننداینحدیثپیامبراکرم

چهگرفتهزهرکندواآنرامزینمی،چهباشدرفقدرهر:یعنی؛(113:ش1991طبرسی،)«(3)هُانَشَ

.شودشود،زشتمی

بدینشرحپنجنوعبهرامقابله(119تا113:ق1419)وائعالبدیعمنرمحمودیاسیندرکتاب

:کردهاستتقسیم
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ماننددوبهمقابلۀدو(الف ؛ الحدید،ابیابن)«(2)عِمَالطَعِنْدَ(1)تَقِلُوّنَوَ(2)الفَزَعِعِنْدَ(1)تَكْثُروّنَإِنَكُملَ»:

ق1414 1: یعنی؛(111/ !(ایانصار)شما: آنسختیدر در داریدو حضور زیاد ها که بحثجا

 .رنگدارید،حضورکمداشتاستچشم

:قرآن،اعراف)«(3)ئِثَالْخَبَا(2)عَلَيْهِمُ(1)يُحَرِمُوَ(3)الطَيِبَاتِ(2)لَهُمُ(1)يُحِّلُوَ»:؛مانندسهبهلۀسهمقاب(ب

اینگونهمقابله،دراین.دکنمیحرامآنانبرراهاناپاکوحاللبرایشانراهاپاکیزه :یعنی؛(111

علی امام می(ع)سخن دیده شودنیز «(3)يٌبِوَ(2)فيفٌخَ(1)ّلَاطِالبَّنَإِوَ(3)ّيٌمرِ(2)قيّلٌثَ(1)قَالحَّنَإِ»:

.انجاماستسبکوبد،وباطل،بارسنگینوپر،هماناحق:یعنی؛(919:ق1414الحدید،ابیابن)

؛مانندچهاربهمقابلۀچهار(ج وَ(4)لِلْيُسْرَىبِالْحُسْنَىفَسَنُيَسِرُهُ(3)صَدَقَوَ(2)اتَقَىوَ(1)أَعْطَىمَنفَأَمَا»:

قرآن)«(4)لِلْعُسْرَىبِالْحُسْنَىفَسَنُيَسِرُهُ(3)ذَبَكَوَ(2)نَىاسْتَغْوَ(1)بَخِّلَمَنأَمَا 1:لیل، کسی:یعنی؛(11تا

،اوباشدداشتهباوروایمانخوبپاداشبه،وپیشگیرددرپرهیزگاریوکندبخششوبذلکه

پاداشبهوبداندازنیبیراخودوبکندچشمیتنگکهکسیااموکنیم؛میآسایشورفاهآمادۀرا

 .کنیمآمادهمیسختیبرایرا،اوباشدنداشتهباوروایمانخوب

 :یالدینحلّماننداینبیتازصفی؛پنجبهمقابلۀپنج(د

(5)مهِرِواطِخَ(4)نْمِ(3)وّينُدُبِ(2)ضاالرِ(1)كاّنَ

(5)مهِوارِجَ(4)نْعَ(3)ّيعدِبُلِ(2)يخطِسَ(1)صارَفَ

(191/1:م1391حموی،)

امادوریمنازهانزدیکبودم؛گاهبودکهبهیادوخاطرۀآنآنخاطرمرضایتوآرامش:یعنی

 .امشدهااسبابرنجشوناراحتیآننشینیباهم

 :عنترهالعبسیازماننداینبیت؛ششبهمقابلۀشش(ه

(6)هينُزيُ(5)زٍعِ(4)تاجُ(3)دٍبْعَ(2)سِأْرَ(1)ىلَعَ

(6)هُشينُيُ(5)لٍذِ(4)يدُقَ(3)رٍحُ(2)ّلِجْرِ(1)يفِوَ

(111/1:م1341عباسی،)
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یعنی بَ: سر می،ایردهبر را او که شده عزتنهاده درآرایتاجیاز پایانساند؛ در حالیکه

.هاستاریبستهشدهکهاوراذلیلکردبندخو،ایآزاده

:گفتیمآنچهباتوجهبه

اینهیچ در فن اهل و محققان بدیعیکاز علم در صنعتتقابل مفه،که دل طباقاز =وم

لفظمتضاد علمایبالغت؛شکیندارد،برآمدهرویاروییدو و ناقدان از بعضی ابعاد،،اما

دایرۀ و مقابلهمفاهیم تفاوتشمول و افزایشداده را و تقابل بین شدههایی قائل اندطباق

(.149:م1111جمعه،)

امامقابله؛دگیریندولفظمتضادصورتمیطباقدرجمعباستکه،آنوطباقتفاوتمقابله

تفاوتدیگراین(.113:ق1419محمودیاسین،)شودلفظمتضادواقعمیتادهبینچهارمعموالً

:استکه،آندوصنعت
اضداد؛همغیرشودودرحالیکهمقابلههممیاناضدادواقعمی؛میاناضداداستطباقفقط

آی مانند قصصۀسور19ۀ مِنلِتَبْتَغُواوَفِيهِلِتَسْكُنُواالنَهَارَوَاللَيّْلَلَكُمُجَعَّلَرَحْمَتِهِمِنوَ»:

(.113:ق1419محمودیاسین،)«تَشْكُرُوّنَلَعَلَكُمْوَفَضْلِهِ

ینشرحاستمعنایآیهبد شمابرایراروزوشبکهاستالهیمرحمتولطفازاین:

.باشیدگزارسپاسویدبجویراخدافضلوبیارامیدآندرتااستآفریده

:گفتتوانمیبینایندوصنعتبدیعیهایباتوجهبهتفاوت
نمیولیاستــدارایصفتشم«ابلهــمق»الحـاصط مفهوــتو در را آن مقابلوان طباقیمحدودۀم

کرد اصطالح. تمدارای،این توازن، اسلوب برای جمع ازدو1اثلــصفت نگارگری، ارداف1اج، ،9،

                                                           
(.149:ق1411تفتازانی،)بودنمعنیاتحاددرنوعاست؛ماننداتحادزیدوعمرودرانسانبه«تماثّل».1

 (.19:ق1411مناوی،)چیزبهنظیرشیعنیپیوستنهر«ازدواج».1

مخصوصکهبرایآنمعنایاماازلفظ؛آناستکهبخواهیممعناییرادرعبارتیبیاوریم،بالغتوفصاحتمباحثیکیاز.9

این.استبوعمتبر دالّ،تابعآنمعناست؛زیراپیوستهذکرتابع،نوعیکارگیریمکهبهبلکهلفظیرابه؛استفادهنکنیم،وضعشده

:ربیعهمثلاینقولعمربنابی؛نامندرااردافیاتتبیعمیمبحث

 (.191:م1391خفاجی،)بَعيدَةٌمَهوَىالقُرطِإِمَالِنَوفِّلٍأَبُوهاوَإِمَاعَبدِشمسٍوَهاشِمِ
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درارتباطباشند،با،ازآنکهبامسائلبالغیمحضپیشۀشدتماممواردذکرواست...و1،تناظر1تناسب

(.149:م1111جمعه،)تنگاتنگدارندیارتباط،شناسیزیباییعناصر

:بدینشرحدانستسهنوعبرراتوانمقابلهدیگرمیایبندی،درتقسیمبدینصورت

خوابیوچرتیرااو:؛یعنی(111:بقرهقرآن،)«نَوْمٌالَوَسِنَةٌتَأْخُذُهُالَ»:؛مانندنظیریمقابلۀ(الف

 .یکدیگرندبیدنوهمانندخواباباز«نَوْمٌ»و«سِنَةٌ»دولفظ،جادراین.گیردنمیفرا

مانندنقیضیمقابلۀ(ب ؛ )«رُقُودٌهُمْوَأَيْقَاظاًتَحْسَبُهُمْوَ»: یعنی؛(19:کهفقرآن، کهحالیدر:

انگاشتیمیبیدارراآنانبودند،خفتهایشان اینآیه. واژهدر «أَيْقَاظاً»های، نقیضهم«رُقُودٌ»و

 .هستند

:جنقرآن،)«رَشَداًرَبُهُمْبِهِمْأَرَادَأَمْالْأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدَشَرٌأَنَدْرِّيلَاأَنَاوَ»:؛مانندخالفیمقابلۀ(ج

اینکهیااستشدهگرفتهنظردربالوشر،زمینساکنانبرایآیاکهدانیمنمیما:یعنی؛(11

خالف«رَشَداً»و«شَرٌ»ولفظددراینآیه،.استخواستهراایشانهدایتوخیرپروردگارشان

مدنی،)«الغي»،«الرشد»استونقیض«الخير»،«الشر»نقیضیکدیگرنیستند؛زیراولینقیضاند؛هم

 (.911:ق1999

 
 فاصله.  -3

«فاصله» مبحثنظم از دراستقرآنبخشی فن اهل دوکه تعمختلفهایهرطول وریف، ها

ازآنبهبیرتع مثالًانددستدادههاییگوناگونرا فاصلهگفتهاستتعریفدرزرکشی؛ ،فاصله»:

ابوبکرو(19:ق1913زرکشی،)«باشدوهمانندقافیهدرشعروقرینهدرسجعاستآخرآیهمیۀکلم

:م1339باقالنی،)«فاصلهعبارتاستازحروفشبیهبههمدرمقاطع»:هاستآنگفتۀباقالنیدربار

(.111

 

                                                           

نوعتضاداز،بهشرطیکهاینارتباطاسبباآنباشد؛آنچهمتنامریباآوردنمعنایگردبه؛نظیراستهمانمراعات«تناسب».1

 (.919:م1339قزوینی،()1:الرحمنقرآن،)«بِحُسْبَاّنٍوَالْقَمَرُالشَمْسُ»:مثلاینآیه؛نباشد

 (.1:31،شةمجلةمجمعاللغةالعربيةبالقاهر)نظیریکدیگرباشند،آوردندولفظیابیشترکهدرمعناعبارتاستاز«تناظر».1



 شناسی مقابله و فاصله در سورة الرحمن بررسی زیبایی/  06

 

 شناسی مقابله باییزی.  -4

قرآنیعبارتاستازبنایتقابلی،لغوی،بالغیوموسیقاییکهدردرنصّمقابلهشناسیزیبایی

هبیندوسویوبهتناسب،موازاتوبرارتباطدویابدشناسانهنمودمیه،فنیوزیبایینگرشیناقدان

آناز از بیشتر یا هماهنگیجمله م1111جمعه،)ندکتأکیدمیحیثاختالفیا 31: ازهدف(.

حمخاطببهایجادزیباییلفظیومعنوی،تالشذهنی،والقایپیامدرروشناسی،گونهزیباییاین

 .استشکلبهترین

کمکبهفهمهاآنیکیازداردکهوانفرایهایهاوحکمتزیبایی،قرآنبردمقابلهدرکار

إِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِّجُالنَاسِعَلَىلِلّهِوَ»:خوانیممیرانعمآلۀدرسورمثالً؛آیاتاستیمعنا

الهیواجب،خانهاینحجو:یعنی؛(31:عمرانآلقرآن،)«الْعَالَمِينَعَنِغَنِيٌاهللفَإِّنَكَفَرَمَنوَسَبِيالً

ۀهمازخداوندچه،ورزدکفرکسهرودارندرابدانجارفتنبرایتوانائیکهکسانیبراست

کهاز”يحّجلممَنوَ“جایرابه”كَفَرَمَنوَ“عبارت»خداوندمتعال،دراینآیه.استنیازبیجهانیان

«کاربردهتامیزانزشتیعدمالتزامبهحکمالهیرابیانکندقابلفهماست،به،سیاقجملهوبحثمقابله

(.131:ق1419زمخشری،)

ذهنییتالشازدومکالم،پسۀقانتظارمخاطبدرحلقتحقّ،هایتقابلیگراززیبایییکید

.بخشاولآناستۀکنندتمامۀیافتنحلقبرای



 فاصله و موسیقی شناسی زیبایی.  -5

 وآهنگاز،قرآنفاصلهدر هاییازنظمپرتو،موسیقیقرآنی،واقعدر»وگذاراستتأثیر،نظرمعنا

)«باشدوضوحقابلرؤیتمیبه،کالممعجزجایاینتکهدرجایخاصیاس م1333زوبعی، ؛(913:

،قرآنیاوجتجلیموسیق،الوهابحمودهحسناویازمحمدعبدقولمحمدبهنقلژهاینکهبناویبه

 آیات مقاطع و فواصل حسناو)استدر ق1413ی، موسیقیمی(.11: و فاصله گفت توان

کهمهمدارد؛بهطوریینقش،رحسمخاطببگذاریدرنگارگریمعناواثر،آنرقفردبهمنحصر

درۀحربگاه مشرکان تأثیر الهی،برابر اینکالم بیان استگونه شده مرد»: ازمشرکینعرب، را م
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گوش به میقرآندادن منع جذبکالم تا نچشند،کردند را شیرینیآن و نشوند مطلبالهی همین و

(.19:ش1991رضاییاصفهانی،)«شودخواندهمی”قرآنموسیقی“عنوانتتحگاهی،امروزه

 

 الرحمن ةسور. 3

ۀاینسورهبهبحثدربار».استشدهودرمکهنازلاستقرآنۀالرحمنپنجاهوپنجمینسورۀسور

صاب)«باشدمیقرآنهایبینسایرسورهسانعروسیدرههوباصولعقایداسالمیپرداخت :م1111ونی،

انددربارۀاینسورهفرموده(ص)پیامبراکرم(.131 ۀسور،قرآنعروسیداردوعروسچیزیهر»:

(.911:ق1419نوری،)«الرحمناستۀمبارک

آوریؤمنانیادپایانخودرابرایمهایبیبخشیازنعمت،خداوندمتعالدرآناینسورهکه

سوره»کرده، یتنها ابن)«هایخداوندمتعالآغازشدهاستکیازاسمایاستکهبا :م1394عاشور،

،اینسورهبااعالمرحمتعمومیالهیشدنآغازدلیل(.113

باشدکهناماینطعنعمتمیقواسطۀداشتنازانتقامالهیبهحذروبر،نعامواحسانترغیبدراِ

یزایننکتهن«قرآنعروس»ینسورهبهصافامؤیدایننظراستوهمچنیناتّ(الرحمن)سوره

تأکیدوتأییدمی راستیاستوبههها،جواهراتوتاجسورهحاویزیورکهاینکند؛چرارا

(.193:،بقاعی)استقرآنعروس،همهنعمتوجمالوکمالوسروربودناینکهبادارا

راپایاناینسورههایبیاززیباییشیپیآنیمکهبخگفتیم،دراینمقاله،درچهباتوجهبهآن

و دهیم مالکنشان مبحثمقابلهقراربا فواصلدادن موسیقی و آن عام مفهوم سور،در ۀاین

.رابررسیکنیممبارکه
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گستردامعنبهمقابله ،آنۀی کریمدر است،قرآن یافته نمود القاآشکارا در وو معنا ی

به،الرحمنۀاینصنعتدرسور.نقشیاساسیدارد،بخشیدنبهفضایموسیقاییکالمالهیلطافت

به شکل استبهترین رفته کار اینجا،. مقابلهدر دراموارد الهی کالم بخشاز این بررسیر

:کنیممی
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دونوععلم- )«الْقُرْآّنَعَلَمَ»: الرحمنقرآن، یعنی(1: قرآن،)«الْبَيَاّنَعَلَمَهُ»؛دادیادراقرآن :؛

 .آموخت(استدلدرآنچه)بیاناوبه :؛یعنی(4:الرحمن

دوچراغ- )«بِحُسْبَاّنٍالْقَمَرُوَالشَمْسُ»: الرحمنقرآن، یعنی(1: حساببرابرماهوخورشید:؛

 .هستند(گردشوچرخشدرمنظمی)

برایدرختانوگیاهان:؛یعنی(3:الرحمنقرآن،)«يَسْجُدَاّنِجَرُالشَوَالنَجْمُوَ»:گیاهیۀدوگون-

 .برندمیکرنشوکنندمیسجدهخدا

 :؛یعنی(3:الرحمنقرآن،)«الْمِيزَاّنَتُخْسِرُوالَاوَبِالْقِسْطِالْوَزّْنَأَقِيمُواوَ»:وزنۀکرددرباردوروی-

ازوکنیدرفتاردادگرانه،(هاچیزگیریاندازهوکردنمتردروهاکاال)برکشیدنوکردنوزندر

 .(!نکنیدفروشیکموندهیدکاستوکمو)مکاهیدترازو

رُ- نوع ستنیدو )«الرَيْحَاّنُوَالْعَصْفِذُوالْحَبُوَ»: الرحمنقرآن، یعنی(11:  (،زمیندر)و :؛

 .دارندقرارپوستهمیاندرکهاستییهادانههمچنینوداردوجودبوخوشگیاهان

 :؛یعنی(14:الرحمنقرآن،)«كَالْفَخَارِصَلْصَالٍمِنالْإِنسَاّنَخَلَقَ»:خلقتدوموجودۀیمادچیست-

قرآن،)«نَارٍمِنمَارِجٍمِنالْجَاّنَخَلَقَوَ»؛استآفریدهسفالهمچونایخشکیدهگِلازراانسانخدا

 .استنموده خلقآتشورشعلهۀزبانازراجنو:؛یعنی(11:الرحمن

 .ستهامشرقپروردگاراو :؛یعنی(11:الرحمنقرآن،)«الْمَشْرِقَيْنِرَبُ»:دومشرق-

 .هاستمغربپروردگاراو :؛یعنی(11:الرحمنقرآن،)«الْمَغْرِبَيْنِرَبُوَ»:دومغرب-

شور،وشیرینمختلف)دریایدو :؛یعنی(13:الرحمنقرآن،)«اّنِيَلْتَقِيَالْبَحْرَيْنِمَرَجَ»:دودریا-

 .استدادهقراریکدیگرمجاوروکردهروانهمکناردررا(سردوگرمو

دریا- از شیء دو استخراج )«الْمَرْجَاّنُوَاللُؤْلُؤُمِنْهُمَايَخْرُجُ»: الرحمنقرآن، یعنی(11: از :؛

 .آیدمییرونبمرجانومرواریددو،آن

جمعوافراد- )«فَاّنٍعَلَيْهَامَنْكُّلُ»: الرحمنقرآن، یعنی(13: کهکسانیهمۀوهاچیزهمۀ :؛

:الرحمنقرآن،)«الْإِكْرَامِوَالْجَلَالِذُورَبِكَوَجْهُيَبْقَىوَ»؛دشونمیفناخوشدستهستند،زمینرویبر

 .بسوماندمیتوارجمندوعظمتباپروردگارذاتتنهاو:؛یعنی(11
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رویبرکهکسانیۀهموهاچیزۀهم :؛یعنی(13:الرحمنقرآن،)«فَاّنٍعَلَيْهَامَنْكُّلُ»:فناوبقا-

)«الْإِكْرَامِوَالْجَلَالِذُورَبِكَوَجْهُيَبْقَىوَ»؛ندشومیفناخوشدستهستند،زمین الرحمنقرآن، ؛(11:

 .بسوماندمیتوارجمندوعظمتباپروردگارذاتاتنهو :یعنی

متعالدووصفبرایخداوند- )«الْإِكْرَامِوَالْجَلَالِذُورَبِكَوَجْهُيَبْقَىوَ»: الرحمنقرآن، ؛(11:

 .بسوماندمیتوارجمندوعظمتباپروردگارذاتتنهاو :یعنی

درخواست- گروه کنندهدو قرآن،)«شَأّْنٍفِيهُوَيَوْمٍكُّلَالْأَرْضِوَالسَمَاوَاتِفِيمَنلُهُيَسْئ»:

الرحمن یعنی(13: قال،یاحالزبانبه)،ندازمینوهاآسماندرکهکسانیۀهموهاچیزۀهم :؛

 .استکاریکاراندردستپیوستهاو.کنندمیدرخواستخدااز(راخودنیازوروزی

هاپریای:؛یعنی(91:الرحمنقرآن،)«الثَقَلَاّنِأَيُهَالَكُمْسَنَفْرُغُ»:وجودرسیاعمالدومحساب-

 .پرداختخواهیمشماحساببه!هاانسانو

موجود- ناتوانیدو الْأَرْضِوَالسَمَاوَاتِأَقْطَارِمِنْتَنفُذُواأَّناسْتَطَعْتُمْإِّنِالْإِنسِوَالْجِنِمَعْشَرَيَا»:

،توانیدمیاگر!هاانسانوهاپریگروهای :؛یعنی(99:الرحمنقرآن،)«بِسُلْطَاّنٍإِلَاتَنفُذُوّنَلَانفُذُوافَا

مادی)عظیمقدرتبامگربگذریدتوانیدنمیولیکن؛بگذریدبگذرید،زمینوهاآسماننواحیاز

 .(معنویو

موجود- دو برای عذاب نوع دو قرآن،)«تَنتَصِرَاّنِفَلَانُحَاسٌوَنَارٍمِنشُوَاظٌمَاعَلَيْكُيُرْسَّلُ»:

الرحمن یعنی(91: ریختهشماسربرودشومیروانهشماسویبهگداختهمِسودودبیآتش:؛

 .بدهیدیاریتوانیدنمیراهمدیگرشماوشودمی

 (.91ۀازآیفضایکلیسورهپس)نوشتدونوعسر-

؛(93:الرحمنقرآن،)«جَاّنٌلَاوَإِنسٌذَنبِهِعَنّلُيُسْئلَافَيَوْمَئِذٍ»:نوشتدوگروهبودنسرآشکار-

جهانتخریبزمان،روزآنزیرادشونمیپرسشگناهشازانسانیوپریهیچ،روزآندر :یعنی

 .(یزدانسؤالوقتنه؛است

قسمتبدن- گرفتندو )«الْأَقْدَامِوَبِالنَوَاصِيفَيُؤْخَذُمَاهُمْبِسِيالْمُجْرِمُوّنَيُعْرَفُ»: :الرحمنقرآن،

 .ندشومیگرفتارهاپاوهاسرباایشانوشوندمیشناختههایشانقیافهباکارانگناه :؛یعنی(41
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مکان- دو در مجرمان حضور )«آّنٍحَمِيمٍبَيْنَوَبَيْنَهَايَطُوفُوّنَ»: الرحمنقرآن، یعنی(44:  :؛

 .بودخواهندآمدورفتدر،سوزانوگرمبسیارآبودوزخآتشمیاندرکارانگناه

پروردگار مقامازکههر :؛یعنی(43:الرحمنقرآن،)«جَنَتَاّنِرَبِهِمَقَامَخَافَلِمَنْوَ»:دوبهشت-

 .دارد(بهشتدر)یهایباغبترسد،خود

سارانیچشمه،هاآنجادر :؛یعنی(11:الرحمنقرآن،)«جْرِيَاّنِتَعَيْنَاّنِفِيهِمَا»:بهشتیۀدوچشم-

 .استجاری

در :؛یعنی(11:الرحمنقرآن،)«زَوْجَاّنِفَاكِهَةٍكُّلِمِنفِيهِمَا»:دوجفتوجوددارد،ازهرمیوه-

 .استموجوداقسامیای،میوههراز،هاآنجا

فرش- باطن و )«إِسْتَبْرَقٍمِنْبَطَائِنُهَافُرُشٍعَلَىمُتَكِئِينَ»:هاوصفظاهر الرحمنقرآن، ؛(14:

هایآستر،(هاآنهایرویهبهرسدچه)کهلمندمیوزنندمیتکیهییهافرشبربهشتیان :یعنی

 .استضخیمابریشمازهاآن

آنکهانگار :؛یعنی(19:منالرحقرآن،)«الْمَرْجَاّنُوَالْيَاقُوتُكَأَنَهُنَ»:دووصفبرایحوریان-

 .ندامرجانویاقوتحوریان،

 :؛یعنی(31:الرحمنقرآن،)«جَنَتَاّنِدُونِهِمَامِنوَ»:اندترازدوبهشتقبلیهشتکهپاییندوب-

 .داردوجوددیگریهایباغپیشین،هایباغازجدا

یهایچشمه،هاباغآندر :؛یعنی(33:الرحمنن،قرآ)«نَضَاخَتَاّنِعَيْنَاّنِفِيهِمَا»:آبدورودپر-

 .جوشندمیزمینازکنانقلقلکهاست

ازمیوه- هایبهشتیدومیوه )«رُمَاّنٌوَنَخّْلٌوَفَاكِهَةٌفِيهِمَا»: الرحمنقرآن، یعنی(39: آندر :؛

 .استاناروخرماجملهازوهامیوهانواع،هاباغ

)«حِسَاّنٌخَيْرَاتٌفِيهِنَ»:دوحسنحورانبهشتی- الرحمنقرآن، یعنی(11: هایباغمیاندر :؛

 .هستندزیباوخوبزنانبهشت،

دوصفتحوریان- )«الْخِيَامِفِيمَقْصُورَاتٌحُورٌ»: الرحمنقرآن، یعنی(11: کهچشمانیسیاه:؛

 .روندنمی(ناپسندهایکاردنبالهب،آنجاواینجاووندرنمی)بیرونهاخیمهازهرگز
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ااسمومسمّ- الرحمنقرآن،)«الْإِكْرَامِوَالْجَلَالِذِّيرَبِكَاسْمُتَبَارَكَ»: پروردگارنام :؛یعنی(19:

 !استنامیمبارکچهتوگرامیوبزرگوار

متعال- وصفبرایخداوند دو )«الْإِكْرَامِوَالْجَلَالِذِّيرَبِكَاسْمُتَبَارَكَ»: الرحمنقرآن، ؛(19:

!استنامیمبارکچهتوگرامیوبزرگوارپروردگارنام :یعنی

 
 الرحمن ةفاصله در سور شناسی زیبایی. 3- 

(.111:م1339باقالنی،)«فاصلهعبارتاستازحروفشبیهبههمدرمقاطع»همانگونهکهگفتیم،

سورهالرحۀسور از یکی من آهنگین بنااستقرآنهای محققانبرو قول بارز»، ترینشاید

(.119:م1111جمعه،)«الرحمنباشدۀسور،مشهوداست،موسیقیزیبایآیات،ایکهدرآنسوره

)مثنیهایواژه به «ان»مختوم طنینیزیباآهنگ،جایاینسورهدرجای( را اندودهکرانداز

،اینسورهپودآیاتوفضایتثنیهدرتارایجادابهم«ان»منتهیبهیامثنغیرهایواژه،نآبرافزون

.اندکردهبهروحشنوندهارزانینوازراآهنگیگوش

اند؛بهشدهختم«ان»بهآن،آیاتبیشترکهدهدنشانمیبهمقاطعآیاتاینسورهکلیینگاه

آیهدو،«ام»ومبهآیهمختهفت،«ان»آیهمختومبه31،اینسورهۀآی19ازمجموعتر،بیاندقیق

دراین.است«نو»آیهنیزمختومبهیکقبلمفتوحوما«ین»آیهمختومبهیک،«ار»مختومبه

حروفذلقی،«ل»فحرۀاضافبهراهاآن،ودرعلمتجویداندمخرجهم«ر»و«ن»حروفمیان،

نامندمی اینحروف«م»حرف. با حرفاستالمخرجقریب،نیز دو با «و»و ۀمجموع،«ب»و

 بدینترتیبدهندتشکیلمیحروفشفویرا می؛ آهنگییگفتتوانقاطعانه برککه پارچه

.استحاکم،فضایاینسوره

جا،هرقرآنیهایدرتعبیراستکه،آناینسورهدرتثنیهبردناشیازکارهایژگییکیازوی

 از واژ،«لجَنَةا»منظور این بهشتباشد، بهباغ یا جَنَةٌ)صورتمفرده و( بهآمده صورتجمعیا

:کاررفتهاستصورتمثنیبهبه،کهاینلفظدرآناستایاسورههتنالرحمناما؛(جَنَاتٌ)

بترسد،خودپروردگارمقامازکههر :یعنی؛(43:الرحمنقرآن،)«جَنَتَاّنِرَبِهِمَقَامَخَافَلِمَنْوَ»-

.دارد(بهشترد)یهایباغ
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ونزدیک،بهشتهایباغۀرسیدهایمیوهو :یعنی؛(14:الرحمنقرآن،)«دَاّنٍالْجَنَتَيْنِجَنَىوَ»-

.استرسدستدر

وجوددیگریهایباغپیشین،هایباغازجدا :؛یعنی(31:الرحمنقرآن،)«جَنَتَاّنِدُونِهِمَامِنوَ»-

.دارد

باغدرآنموارد،اما؛صورتمثنیآمدهاستهایدیگرنیزبهسورهبرخیدر«الجَنَة»البتهلفظ

معنایاینلفظبه،شکلمثنایقرآندرهیچجایطورکهگفتیم،استوهماننظرمورددنیایی

.بهشتنیامدهاست

مختومروفمدمحققانوعالمانعلومقرآنینیزبهتأثیرشگرفموسیقیبرآمدهازحبعضی

:نوشتهاستمصطفیصادقالرافعی؛مثالًانداذعانداشته«م»و«ن»به
انفعاالت،صوتۀماد این استو انفعاالتنفسانی تغییرطبعاً،مظهر صوتو باعثتنویع

گرددمی،هباطباعواصواتتناسبدارداحوالآنازمدولینوشدتورخوتازاموریک

ونمایدنمیرتفاعواهتزازآنمعیّواتحدّۀانداز طناببهحدودیازایجازوا،وبرایصوت

(.133:ش1931رافعی،)حدکمالرسیدهبهسرقرآناینمعنادر

ازاعجازکالاز،خوبیاستمشرکانوملحدانبهمعتقداو الهیاینجنبه بودندوحتیآگاهم

شنیدنآیاتالهیبهعربغیر نیزبا ناپدیردروجودشانیوصفروشعفوشوندآمدمیوجدها

ترغیبقرآنگردانیدنصوتدرازاینجهتاستکهبهنیکو»:گفتهاستویدرادامه.آمدپدیدمی

(.133:ش1931رافعی،)«گرددتقامتاوزانوشیواییآنمیباعثاس،زیرانیکوییصوت؛شدهاست

:گفتهاستغافلنبودهونکالمالهینیزالوصفمقاطعآهنگیویازتأثیرزاید

،شودهبهمیمونونباحرفمدختممیهاییکآنمخصوصاً،مدهاستآقرآنفواصلیکهدر

،(وسیقیم)استکهازاینراهقرآنواینخوددلیلدیگریبراعجازافزایدبراهمیتآنمی

(.133:ش1931رافعی،)سازدافکاررابهخودمتوجهمی
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 الرحمن ةو فاصله در سور مقابله ارتباط. 4

بینایندوصنعتراارتباطیظریفبردمقابلهوفاصلهدراینسورۀمبارکه،وجودبررسیکار

.دکنازپیشنمایانمیینسورهرابیشکهزیباییلفظیومعنویادهدنشانمی

اینسورهفضایی در مقابله معانیمختایآمیزهآورد،پدیدمیکه استاز در بیشترلفکه

44ۀآیتشکیلشدهاست؛مثالًومعناینظیری،خالفیونقیضیازد-گفتیمهمانطورکه-موارد

مقابل،اینسوره ازۀنمودیاستاز نظیدوگانه متعالمینوع خداوند که :فرمایدریبدینگونه

)«آّنٍحَمِيمٍبَيْنَوَبَيْنَهَايَطُوفُوّنَ» الرحمنقرآن، یع(44: آبودوزخآتشمیاندرکارانگناه :نی؛

 .بودخواهندآمدورفتدر،سوزانوگرمبسیار

دو،اینسورهدر.استاینسوره49ۀدرآی«جَهَنَمُ»لفظ«ها»ضمیرمرجعدراینآیۀشریفه،

نمکا شدهنام سربرده انسانکه بدنوشت آنفرجامهای میبه منتهی هرها و ازشود جملهدو

ۀنظیریایازمقابلنمونهآورد،پدیدمیهمقابلهدراینآیهتصویریک.هستندهایاخرویعذاب

.است

ۀکهمقابلشوددیدهمیدیگرازتقابلینوع،کهمبارۀاینسورهایچهاردهموپانزدهمدرآیه

انسانخدا :یعنی؛(14:الرحمنآن،قر)«كَالْفَخَارِصَلْصَالٍمِنالْإِنسَاّنَخَلَقَ»:نامیدهشدهاستخالفی

:الرحمنقرآن،)«نَارٍمِنمَارِجٍمِنالْجَاّنَخَلَقَوَ»؛استآفریدهسفالهمچونایخشکیدهگِلازرا

 .استدهکرخلقآتشورشعلهۀزبانازراجنو :یعنی؛(11

ایخشکیدهگِلزاانساناست؛بدینشرحکهخلقتانسوجنۀماداینآیهبیانگرچیستی

نهنقیضاندوایندومادهنهنظیرهم.آتشورشعلهۀزبانازجناستوآفریدهشدهسفالهمچون

ضینیزهمانطورنقیۀمقابلۀدربار.،کامالًآشکاراستفیدراینآیهتقابلخالاین،بنابر؛یکدیگر

فرجامهاینیکنقیضیبینانسان،بهتصویرگریمقابلۀ91ۀازآیپسفضایکلیسوره،گفتیمکه

.استاختصاصیافتهفرجاموبد

درتمامسورهر،آمارطبقکه-گانهدوۀنوعمقابلاین ناشیازۀبافضایتثنی-برگرفتهاستا

ان»ۀفاصل کلمه« و تثنیه به شبیه های عجین به است؛ ایگونهشده سوره،که این الفاظ همۀ

عاملارتباط،گریالفاظمثنیتصویرمعانیدوگانهونگار،اینهستند؛بنابرگانگیازدوییهانماد
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 استکالموحیالهیبینایندوصنعتادبیدر زیبایی. بهچندانایدوتلفیقایندوصنعت،

.دهاستکرترتروزیباچسببخشیدهودریافتمعنارادلموسیقیاینسوره



 گیری نتیجه. 5

ۀنحوزناقدانومحققا،نقدمعاصریهاپایهعنوانیکیازبهشناسیزیبایی شناختدرادبیاترا

جنبه یاری کالم موسیقی و درکمعنا در مؤثر دهدمیهای بهۀسور. ازعنوانالرحمن یکی

نظیری،خالفیوۀمقابل.استآنۀگستردمعنای،سرشارازانواعمقابلهدرقرآنایهترینسورهزیبا

ازنقیضی اینسوهایموردبهفهمموضوع،شناختیمنظرمعنا، وکندکمکبسیارمیرهبحثدر

بافضایتثنیۀگانه،همراهدونوعمقابلۀاین.ددهفراوانبهخوانندههدیهمیلذتی،کشفاینموارد

اندپدیدآورده،فضاییرا«ان»ۀیناشیازوجودفاصلاشبیهبهمثنهایاینسورهوهمچنینکلمه

.دهاستکرفراوانکمکشدنلفظومعنادراینسورهترچسبشدنودلترکهبهآهنگین
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