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Investigating the harmony of Sur Hawamim side music 
through phonetic stylistics

Tayebeh babaeian1
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Abstract:
The Holy Quran is a book that has many miraculous aspects, the first and 
most obvious of which is incarnation, which is a universal language, so 
that every listener, both Arabic and non-Arabic, who hears it, is thrilled 
and his feelings are changed. Although the Qur'an is an unparalleled and 
unique miracle and human beings can not compete with it and the way of 
fabricating even one surah of it is beyond the ability of man and jinn, but 
it is composed of these familiar words and phrases of our mind and its 
miraculous aspects can be Checked.
The science of stylistics is one of the sciences through which one can ex-
plore its phonetics and reveal the angles of its musical miracle. One of the 
levels of stylistics is phonetic stylistics, one of the sub-branches of which 
is side music, which is the result of balance and harmony between verses. 
On the other hand, the consensus of the scholars of Quranic sciences is 
that there is a special verbal and contentual correspondence between the 
Suri who have similar syllables. And they are placed one after the other in 
the Holy Qur'an; For this reason, in this article, an attempt has been made 
to analyze the appropriateness of this chapter through stylistics and at the 
phonetic level. The results of this analysis, which is descriptive-analytical, 
show that the intervals of verses in these seven suras are predominantly 
and significantly ending in one of the letters "Nun" and "Meem" and the 
letters we read before are at a very reflective level. It has ended in one of 
the fashionable letters, which not only creates ecstasy in the audience, but 
also is completely in line with the intentions of the verse and the verse.
Keywords: Sur Hawamim, music, stylistics, phonetic level, miracle of 
Quran
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مسعود اقبالی2

چکیده
انســجام درونی قرآن کریم به عنوان یکی از جلوه های تناســب لفظ و معنا، گاه برگرفته از 
همنشینی مجموعه آوایی واژگان است که در ایجاد سطوح معنایی مختلف و تصویرسازی های 
ذهنی برای مخاطب نقش اساســی بر عهده دارد. چینش خاص واژگان با موسیقی منحصر 
بــه فرد آن، به عنوان یکی از جلوه های اعجاز بیانی قــرآن کریم، تداعی گر مفاهیم خاص 
قرآنی و بیان حاالت و موقعیت های مختلفی اســت که از راه جلوه های متنوع موســیقایی 
قرآن بدســت می آید. موسیقی کناری واژگان به عنوان یکی از زیرشاخه های سبک شناسی 
آوایی، با بهره گیری از توازن و هماهنگی در فواصل آیات، نقشی مهم در تجّسم صحنه ها و 
رخدادهای مطرح شده در قرآن دارد. سور حوامیم ضمن آنکه دارای حروف مقطعه مشابهی 
در واژگان ابتدایی خود هســتند، نزولی پی در پی داشته  و در مصحف شریف نیز پشت سر 
هم قرار گرفته اند؛ به همین دلیل در این نوشــتار ســعی شده اســت تا تناسب این سور از 
رهگذر سبک شناســی و در ســطح آوایی مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج این پژوهش که به 
روش توصیفی - تحلیلی اســت، نشان می دهد که فواصل آیات در »سور حوامیم« به طور 
غالب و چشمگیری به یکی از حروف »نون« و »میم« ختم شده و حروف ما قبل خواتیم در 
سطح قابل تأملی به یکی از حروف مدی ختم شده است که این مسأله نه تنها به تحریک 

احساسات مخاطبان انجامیده، بلکه اغراض آیه و سور را به خوبی تداعی نموده است.  
واژگان کلیدی: اعجاز قرآن، سور حوامیم، تناسب و هماهنگی، ضرباهنگ، سبک شناسی، 

سطح آوایی.
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یکــی از جلوه های اعجاز ادبی قرآن به ســاختار آوایــی و ضرباهنگ خاص واژگان آن 
برمی گردد که به صورت منسجم و در یک شکل ادبی متقن، به تبیین و فهم معانی عمیق این 
کتاب آسمانی انجامیده است. گاه تناسب لفظ و معنا در قرآن کریم، از نحوه چینش واژگان 
و عبارات در وجهی هدفمند خودنمایی می کند که مفاهیم خاص قرآنی را در نحوه ساختار 
جمالت، تقدیم و تأخر واژگان، جلوه های تأکیدی و ... می توان مشاهده کرد. وجهی دیگر 
از این هماهنگی و تناسب میان لفظ و مفهوم برخاسته از آن، به ضرباهنگ واژگان به صورت 
گزینش و تکرار آواهایی خاص، بهره گیری از ضرباهنگ نرم و مالیم و یا موســیقی تند و 
خشن خودنمایی می کند. موســیقی کالم قرآن، به سبب جاذبه همگانی اش، به عنوان یکی 
از ابزار مهم تجلی مفاهیم متعالی آن اســت که تا حد زیادی بر ضرباهنگ کلمات پایانی یا 
همان فواصل آیات استوار است. تحلیل سبک آوایی متون به خصوص متن قرآن کریم، ما را 
در کشــف زیبایی های قرآن و فهم و درک تعالیمی که خدای تعالی از طریق وضع موسیقی 
خاص در قرآن گنجانده است، یاری می رساند، چرا که بهره گیری از اصوات و الفاظ خاصی 
برای ایجاد موســیقی و تأثیرگذاری هر چه بیشــتر بر خواننده اســت که قرآن کریم از این 

ویژگی منحصر به فرد در سطح باالیی بهره برده است. 
با توجه به این موضوع که علم سبک  شناسی فارغ از حوزه معنا، با بررسی کلمات در سه 
الیه آوایی، واژگانی و نحوی به بررسی مؤلفه های  یک متن برای پی بردن به اغراض گوینده 
می پردازد و با توجه به آن که قرآن به احسن  وجه از این سه مؤلفه برای جذب مخاطب بهره 
برده است، شایسته ترین متن برای واکاوی از این بعد است. در این میان سور حوامیم با توجه 
به واژگان آغازین مشابه )حم( و نزول  پی در پی آنها )بدون آنکه سوره ای دیگر در بین نزول 
آنها نازل شده باشد(، واجد آن است که مولفه های آوایی )موسیقی کناری( آنها مورد مداقه 
قرار گیرد. پژوهش حاضر در صدد اســت تا به روش تحلیلی توصیفی، ساختار آوایی سور 

حوامیم را مورد مطالعه قرار داده و به این سؤاالت پاسخ گوید که:
1- چه تناســبی میان ســاخت آوایی و مفاهیم مورد نظر قرآن کریم در این سور مبارکه 

وجود دارد؟
2- موسیقی کناری واژگان چه نقشی در القای معانی خاص قرآنی در سور حوامیم دارد؟
3- ارتباط میان مخارج حروف و ضرباهنگ برخاسته از آن با محتوا و مضمون آیات سور 

حوامیم  چگونه است؟

2- پیشینه پژوهش
بررسی هماهنگی و انسجام درونی آیات و نیز تبیین سطح آوایی و موسیقایی سور قرآن 
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کریم و معنای برخاسته از آن مورد اهتمام ویژه پژوهشگران قرار گرفته و نتایج مهمی در این 
خصوص بدست آمده است که به برخی از این تحقیقات اشاره می شود:

1- مقاله »سبک شناســی سوره جمعه« از مرتضی ساز جینی و عباس یوسفی، چاپ شده 
در مجله ســراج منیر، سال 1395، شــماره 24. نویسندگان در این پژوهش، سوره جمعه را 
در چهار ســطح آوایی، صرفی، نحوی و بالغی و رابطه آن با علم سبک شناســی را بررسی 
کرده اند. در این مقاله با بررســی ساختار نحوی و بالغی واژگان سوره جمعه، بدین نتیجه 
دســت یافته اند که هر واژه معنای خاصــی دارد و چینش کلمات در بعد نحوی در بهترین 

جایگاه خود قرار گرفته است و همگی این ترکیب ها دلیل بالغی دارند. 
2- مقاله »سبک شناســی آوایی دعای عرفه« از »ســید حسین سیدی« در مجله مطالعات 
اســالمی علوم قرآن و حدیث، سال 1394، شــماره 95. در این جستار درباره ویژگی های 
صوتی واژگان و جمالت و تکرار بعضی صوت ها و کلمات و هجاهای صوتی دعای عرفه 
سخن رفته اســت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تکرار برخی از واژگان و 
نیز تکرار صنایع بدیعی، ریتم و موســیقی خاصی به عبارات می بخشد که در القای معانی و 

جذب قلوب مؤثر است. 
3- مقاله »بررسی موسیقایی سوره الحاقه« نوشته غالمعباس رضایی و همکاران، در مجله 
پژوهش های ادبی قرآنی، سال 1396، شماره 4. در این مقاله به مؤلفه هایی چون ایقاع درونی، 
ایقاع تکرار، ایقاع توازی و فواصل آیات اشــاره شــده و انسجام متن قرآنی از این رهگذر 
تبیین گردیده اســت. به اعتقاد نویسندگان، ایقاع فواصل که در پایان هر یک از آیات سوره 
نمود می یابد، از یک سو به وحدت ریتمیک آن انجامیده و از سویی دیگر داللت هر یک از 

آیات را روشن می سازد. 
علی رغم پژوهش های فراوانی که در خصوص مؤلفه های آوایی سور قرآنی و تناسب لفظ 
و معنای آنها نگاشته شده، اما این تحقیقات به صورت منظم و یکپارچه، »سور حوامیم« را 

مورد مداقه قرار نداده اند و پژوهش حاضر در این زمینه جنبه نوآوری دارد. 

3- معنای لغوی سبک )اسلوب(
کلمه ی ســبک به لحاظ لغوی مصدر ثالثی مجرد عربی است، »این واژه از ریشه »َسبََک« 
به معنی »ذوب کردن و در قالب ریختن« اســت. )ابن منظور، 1414: 428/10( در اصطالح 
ادبی، سبک به طور کلی به شیوه خاص سخن، شعر و نثر گفته می شود. )ر.ک: بهار، 1369: 
142/1( ســابقه کاربرد اصطالح سبک در زبان عربی به قرن سوم هجری در آثار جاحظ و 
ابوهالل عســکری می رســد. جاحظ )د. 250ق( در آثارش سبک را به طور مکرر همراه با 
صفات نیک و زیبا آورده اســت. در ادب فارسی و عربی تعبیرهای »طرز، اسلوب، روش، 
سیاق و نمط« مترادف سبک به کار رفته اند. در زبان فارسی اصطالح سبک شناسی را نخستین 
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یی بار محمدتقی بهار برای عنوان کتاب خود سبک شناســی نثر )1330ش( به کار برد. در زبان 

التین »style« به معنی سبک از ریشه ستیلوس است که قلمی نوک تیز بوده و با آن حروف را 
روی صفحه های سخت می تراشیدند. بعدها این واژه به طور مجازی به روش خاص شکل 

دادن به حروف در نوشتار تعبیر شده است.« )فتوحی، 1395: 35-34(

3-1- سبک شناسی
بخش مهمی از اعجاز زبانی قرآن به موســیقی شــگفت انگیز واژگان آن برمی گردد که با 
ابعاد زیباشــناختی متعدد آن، صاحبان ذوق و قریحه را مجذوب و مســحور خود گردانده 
اســت، لذا آیاتی همچون ﴿َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِيًل﴾ )المزمل/4(، بر اهمیت موسیقی و تأثیر آن 
بر شنوندگان تأکید دارد. تحلیل سبک آوایی یا موسیقایی واژگان یا عبارات که بر زیبایی و 
تأثیرگذاری بیشتر یک متن می انجامد، امروزه مورد اهتمام پژوهشگران قرار گرفته و تحت 
عنوان سبک شناســی آوایی و موسیقایی به بررسی روابط معنایی واژگان در سطح جمالت 

پرداخته اند. 
سبک شناســی آوایی نحوه کاربرد واحدهای آوایی )صدا و آهنگ( در یک موقعیت زبانی 
و نیز کارکرد بیانی آواهای زبان را بررسی می کند، لذا می توان از خالل بررسی سطح آوایی 
یــک متن، به عملکرد ادیب یا آفریننده اثر حکم کرد، زیــرا »در آوا، امکانیات بیانی مهمی 
وجود دارد؛ بنابراین آواها، آهنگ ها، انبوهی و گســتردگی آنها، استمرار و تکرارشان و نیز 
فاصله صامت ها، همگی با ماده خویش، دربردارنده توان بیانی جذابی هستند. )فضل، 1998، 
25( برخی عناصر آوایی یک متن که با نغماهنگ خاصی باعث تحریک احساسات مخاطبان 
شده و در نهایت بر روح و روان آنها تأثیر نهاده را می توان در جلوه هایی همچون :»موسیقی 
بیرونی و موسیقی کناری )برسی وزن و قافیه و ریتم برخاسته از آن( و نیز موسیقی درونی 
متن به وسیله صنایع بدیع لفظی )انواع سجع، انواع جناس، تکرار واژگان، تضاد، طباق و ...« 
اشاره کرد که هم بر زیبایی اثر ادبی می انجامد و هم مفهوم مورد نظر خود را به نحو احسن 

به مخاطب القا می کند. )ر.ک: شمیسا، 1374: 153-152(  
تعریف دقیق سبک  شناسی معرکه آرای ادباء و تضارب دیدگاه اهل  فن در این عرصه است. 
تعاریف مختلفی که درباره  این دانش ارائه شده  است، اگرچه قدرمشترک هایی دارند، اما تعریف 
واحد و جامعی ندارند. نخســتین تعریف علمی و دقیق از سبک شناسی در دوره رنسانس از 
سوی » بوفن« طبیعی دان فرانسوی ارائه شده است. وی معتقد است که: »سبک جز نظم تحرکی 

که مردم در اندیشه خود پدید می آورند چیزی نیست«. )غالم رضایی، 1378: 8(
»بنابر دیدگاه افالطونی سبک کیفیتی است که در بعضی آثار وجود دارد و در بعضی وجود 
ندارد. بنابراین دیدگاه ســبک به معنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشــه است. بنابراین 
شاعر و نویسنده ای صاحب سبک است که برای بیان اندیشه خود واژه های مناسب و شیوه 
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بیان درست  یافته است.« )همان: 8(
همچنین در تعریف سبک شناســی گفته اند که: »سبک شناسی بررسی چگونگی و کیفیت 
سخن است و مسیری شــخصی و سلیقه ای در موشــکافی نقادانه.« )عبدالمطلب، 1998: 

)186-185
به طور کلی و با نگاهی به تعاریف متعدد می توان گفت: سبک شناسی از جمله روش های 
نوین نقد ادبی اســت که متون را بر اساس ظواهر لغوی و ادبی از  یکدیگر متمایز ساخته و 
ضمن بررسی متن به لحاظ ساختارهای لفظی، از الیه های مختلفی همچون الیه های آوایی، 
واژگانی و نحوی و... برای تحلیل متن بهره می گیرد. به بیان دیگر سبک شناسی دانشی است 
که به تحلیل و بررســی مؤلفه های  یک متن از حیث گزینش کلمات و ســاخت عبارات و 

مقصد و اغراض بالغی و... می پردازد.

4-حروف مقطعه و ارتباط سور
29 سوره از سوره های قرآن کریم با  یک  یا چند حرف از حروف الفبا، موسوم به حروف 
مقطعه آغاز شــده اند که هنگام قرائت الزم است به صورت جدا جدا خوانده شوند. از این 
حروف با نام های دیگری همچون: مقّطعات )مجلســی، 1403: 89، 373(، حروف الفواتح، 
فواتح ســور، اوائل ســور )طبری، 1954: ذیل بقره:1( و حــروف تهّجی، حروف افتتاحیّه 
)زنجان، 1401: 187( یاد شــده اســت و غالبا در آغاز سوره های مکی واقع شده اند. درباره 
مدلول این حروف و حکمت افتتاح این سور به آنها نظرات متعددی از سوی مفسران مطرح 
شده  اســت. عده ای حکمت این کاربرد را تاکید خدواند بر تشکیل قرآن از همین حروف 
ساده دانســته اند تا معاندان را دعوت کند که اگر شما هم می توانید با کمک همین حروف 
چیزی ماننــد قرآن بیاورید. برخی این حروف را از رمــوزات غیرقابل درک و غیبی قرآن 
دانسته اند و معتقد هستند این حروف از اسرار ناگشودنی قرآن هستند. عده ای دیگر بر این 
باورند که این حروف رموزی از اســماء اعظم الهی هســتند و می گویند که خداوند با این 
حروف به نام خود سوگند خورده است. از دیگر نظرات مطرح شده در این باب آن است که 
گروهی این حروف را از نام ها قرآن  یا برخی از سور دانسته اند. )رک: معرفت، 1390: 280(
از دیگر نظریاتی که درباره حروف مقطعه توســط مفسران مطرح شده است، وجود رابطه 
مستقیم حروف آغاز این سوره ها با محتوای آن سوره است. براساس این نظریه به طور عام، 
محور مباحث مطرح شده در سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز می شوند به یکدیگر شبیه 
بوده، و به طور خاص، در سوره هایی حروف مقطعه آنها از  یک نوع است این شباهت تا حد 
زیادی بیشتر و اغراض این سوره ها در  یک راستا هستند. عالمه  طباطبایی از جمله طرفداران 
این نظریه هســتند و در تفسیر سوره ی شــوری درباره ی این حروف می گویند: »چنان چه 
در ســوره هایی که با حروف مقطعه افتتاح شــده تدبّر شود؛ مانند »الم« ها، »الر« ها، »طس« 
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یی ها و »حم« ها، هر آینه می یابی که این ســوره ها از حیث محتوا مشابه  یکدیگرند، سیاق آنها  

یکنواخت است. لذا ممکن است حدس زده شود که میان این حروف و محتوای سوره های 
مربوطه رابطه ای وجود دارد. مثال ســوره اعراف به »المص« مصّدر گشــته، شاید جامع بین 

محتوای سوره ها »الم« و سوره »ص« باشد.« )طباطبایی، 1417: 18، 6(
ایشــان در جای دیگر می گویند: »با تدبر در سوره هایی که حروف مقطعه ی همسان دارد، 
مانند: سوره هایی که با » الم، الر، طس یا حم« شروع می شود، درمی یابی که سوره های دارای 
حروف مقطعه مشــترک، در مضامین و سیاق ها نیز با  یکدیگر مشابه و متناسب است و این 
تشابه ویژه میان سوره های مزبور با سایر سوره ها وجود ندارد. یکی از شواهد این مدعا آن 
اســت که سوره های دارای حروف مقطعه ی همسان با الفاظی همانند  یا نزدیک به هم آغاز 
می شــود؛ چنان که در ســوره های مَصّدر به »الر« با »تلک آیات الکتاب«  یا الفاظی که مفید 
همین مضمون است شروع می شود و نظیر این مطلب در سوره های مصّدر به »طس« است 
و همین طور در سوره هایی که با حروف مقطع »الم« آغاز می شود، در آغاز آن »نفی ریب از 

قرآن« مطرح شده است.« )همان: 18، 8(

4-1- معرفی اجمالی سور حوامیم
در قرآن  کریم هفت سوره وجود دارد که با حروف مقطعه »حم« آغاز شده اند که عبارتند 

از: مؤمن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف. 
 با در نظر گرفتن آیات ابتدایی این سور این نکته حاصل می شود که علت نامگذاری این 
هفت سوره به »حوامیم« ُمصّدر بودن این سور با حروف مقطعه »حم« است. به مجموع این 
سوره ها ذوات حم  یا آل حم و حامیمات )خرمشاهی، 1377: 2، 1249-1250( نیز گفته اند. 
این هفت سوره، جزء سوره های مکی هستند و ترتیب نزولشان همان ترتیب مصحف است 

)زرکشی، 1408: 1، 193( و حتی نزول آنها را  یکجا دانسته اند. )سیوطی، 1430: 118(
»سور حوامیم« را حوامیم سبعه، تاج القرآن، لباب القرآن، ثمرة القرآن، دیباج القرآن، دیابیج 

القرآن، ریاحین القرآن،  یاسمین العرائس و ریاض الجنّه نیز می نامند. )همو، بی تا: 201/1(
ســور حوامیم معروف به عرائس قرآن می باشند )سخاوی، 1419: 89/1( و انس از پیامبر 

)ص( نقل کرده، که فرمودند: »حوامیم دیباج قرآن می باشند« )طبرسی، 1372: 797/8(
همچنین از پیامبر )ص( روایت شده که فرمودند: 

»برای هر چیزی میوه ای اســت و میوه قرآن حوامیم می باشــند. حوامیم باغ های نیکوی 
سرسبز و نزدیک به هم هستند و هر کس می خواهد در باغ های بهشت گردش کند، حوامیم 

را بخواند« )رازی، 1365: 12/7(
این هفت ســوره دارای ویژگی های مشــترکی هستند که از آن جمله می توان گفت آنچه 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

108

در مجموعه  این هفت ســوره مشترک به نظر می رسد آن است که سوره ها بالفاصله بعد از 
حروف مقطعه درباره وحی و تنزیل قرآن کریم ســخن به میان می آید. برخی مفسران بر این 
باورند که این خصیصه مشترک و همچنین همگونی این سوره ها از حیث بافت و مشابهت 
آن ها از حیث حجم موجب تشــابه و پیوستگی آن ها شده است و در نتیجه  این سوره ها به 

صورت متوالی در پی هم آمده اند. 

5- بررسی هماهنگی آوایی حوامیم از منظر سبک شناسی 
با توجه به تعریف سبک شناســی که پیشتر ذکر شــد، گفته شد که یکی از شاخه  های آن 

سبک شناسی آوایی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد:

5-1- سبک شناسی آوایی
سبک شناســی آوایی، اهمیت و تأثیر آواها و نقش زیبایی شناسی آنها را در متن و سبک 
ســخن مورد مطالعه قرار می دهد؛ چرا که بخش عمده ی زیبایی موســیقایی متن مرهون و 
محصول الیه ی آوایی سبک است. اگرچه تغییرات آوایی و فراز و فرود آن در طول متن  یک 
مؤلفه ی بیرونی زبان محســوب می شود اما تاثیر مستقیم و قابل توجهی را بر معنای سخن 
به عنوان  یک خصیصه باطنی می گذارد، از این رو بررسی آن از دو جهت قابل توجه است: 
1- فراخوانی مخاطب برای گوش سپردن به کالم 2- پلی است برای گذر از لفظ و رسیدن 

به معنا. 
»از آنجا که هماهنگي و توازن آوایي، حاصل تکرار یک یا چند واج، یک یا بخشي از یک 
هجا، و یا توالي چند هجا در یک ســاخت بزرگ تر است، لذا گونه هاي موسیقي را در یک 
تقسیم بندي کلي و فراگیر به چهار قسمت، »موسیقي بیروني«، »موسیقي کناري«، »موسیقی 
دروني یا داخلی« و »موســیقي معنوي« تقسیم بندی کرده اند که البته موسیقي معنوي در این 

حیطه نمی گنجد.« )شفیعی کدکنی، 1373: 392-391(
»همچنین موسیقي بیروني نیز حاصل هر گونه نظم در یک مجموعه آوایي به لحاظ کوتاه و 
بلندي مصوت ها و یا ترکیب صامت ها و مصوت ها است« )همان: 391( که از استعمال اوزان 
در شعر و نظم و بحرهای عروضی حاصل می شود، بنابراین درباره  آیات قرآن و خاصه سور 
حوامیم کاربردی نخواهد داشت. لذا؛ این پژوهش موسیقي و آواي سور حوامیم را در قالب 

دو قسم موسیقي کناري و موسیقي دروني یا داخلي به تفصیل شرح خواهد داد. 
پس ابتدا الزم است درباره  این دو نوع موسیقی تعاریفی ارائه شود: 

1- موسیقی کناری: عبارت است از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین هر حرف 
در کنار دیگر حروف که می توان قافیه، ردیف، تکرارها و ترجیع ها را عناصر موسیقی کناری 

برشمرد. 
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یی 2- موسیقی درونی: هر آنچه غیر از موسیقی بیرونی و کناری را شامل می شود. موسیقی 

درونی مشــتمل بر مجموعه هماهنگی هایی اســت که از رهگذر وحدت و تشابه و تضاد 
صامت ها و مصوت ها در  یک قطعه شــعری پدید می آید که جناس را می توان از آن جمله 

دانست. )همان: 390(
نکته: با توجه به  اینکه ما در این پژوهش با شــعر ســرو کار نداریم، از واژه »فاصله« که 

معمول برای متون منثور است، به جای »قافیه« استفاده خواهیم کرد. 

5-1-1- موسیقی کناری در سوره غافر
در این بخش براي بررسي آوایي که محصول وزن و آهنگ انتهاي آیات است، ابتدا به  یافتن 

وزن هاي پر کاربرد انتهاي آیات سوره غافر، یعني فاصله هاي این سوره پرداخته خواهد شد. 
با نگاهی ابتدایی به فواصل آیات در پایان سوره غافر شاید چنین به نظر برسد که فاصله 
در این آیات )البته فقط با در نظر گرفتن کلمه آخر آیه( وزن مشخصی ندارد و تقریبا می توان 
گفت در طول 85 آیه از این سوره از اوزان متعددی مانند: »َفعیل، َفعال، فِعال، فّعال و .... « 

استفاده شده است: 
ـار﴾ )6(، ﴿فَتَْكُفُرون﴾ )10(، ﴿يُنِيب﴾ )13(، ﴿َكافُِرون﴾  َـّ ﴿َعلِيم﴾ )1(، ﴿بَِلد﴾ )4(، ﴿ن
ُدور﴾ )19(، ﴿ )14(، ﴿تََّلق﴾ )15(، ﴿قَهَّار﴾ )16(، ﴿ِحَساب﴾ )17(، ﴿يَُطاع﴾ )18(، ﴿صُّ

بَِصير﴾ )20( و...
اما با نگاهی دوباره در می یابیم که در این سوره موسیقی کناری از ترکیب دو یا چند کلمه 

پدید می آید: 
﴿َعِزيِز الَْعلِيم﴾ )1(، ﴿ إِلَْيِه الَْمِصير﴾ )2(، ﴿فِى الْبَِلد﴾ )4(، ﴿كَاَن ِعَقاب﴾ )5(، ﴿أَْصَحاُب 

النَّار﴾ )6(، ﴿َعَذاَب الْجِحيم﴾ )7(، ﴿َعِزيُز الَْحِكيم﴾ و...
اما به هر حال اوزانی که بیشترین تکرار را در میان فواصل این سوره دارند عبارتند از: 

»َفعال: 12مرتبه«، »َفعیل: 9 مرتبه«، » َفَعل: 7 مرتبه« که در فواصل مذکور قابل مشــاهده و 
بررسی است. 

»در موســیقي کناري، قافیه و ردیف از نظر صوتي باید مناســب یکدیگر باشند؛ زیرا هر 
اندازه میان کلمات و یا حروف، مشترکات بیشتر باشد موسیقي بیشتري دارند« )فیاض منش، 
1384: 183-186( و همان طورکه مشاهده می شود در این آیات فواصل از ترکیب دو کلمه 

حاصل می شود و آهنگ دلنشینی را پدید آورده است. 
با بررســی حــروف پایانی فواصل در پایان آیات همان گونه که مالحظه شــد، که اکثر 
فاصله های پایانی این سوره با حرف »ن« پایان می یابند که در موسیقی معمول بوده )دیانی: 
1385: 75( و فراوانی و درصد اســتعمال حروف در پایان آیات این ســوره طبق جدول 
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زیر است:
عینقافالممیمدالراءباءنونحروف پایانی

321715105321فراوانی

1 %2 %2 %6 %12 %18 %21 %38 %درصد)تقریبی( 

همان گونه که مالحظه شــد، اغلب فاصله هاي این سوره نیز با دو حرف »م« و »ن« پایان 
مي پذیرد که طبق آنچه گفته شد موجبات تناسق و توازن را در این سوره فراهم آورده است 

و فواصل آیات از نظر حروف پایانی به طرز اعجاب آوری انتظام و تناغم مشابهی دارند.
البته با نگاهی دقیق تر مشاهده خواهیم کرد که در این سوره حروف پایانی فواصل بدون 

استثناء به  یکی حروف مدی اضافه شده اند که فراوانی آنها در زیر خواهد آمد: 

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره غافر

یاءواوالفحرف مدی ماقبل پایان فاصله

412519فراوانی

22 %30 %48 %درصد

برخــی از اهل  فن گفته اند: »در قرآن  کریم بســیاری از فاصله ها با حرف »مد« و »لین« 
و افزودن حرف نون ختم می شــوند و حکمت آوردن چنین حروفی، ایجاد نوعی آهنگ 
اســت. ســیبویه نیز گفته اســت: »آنان - یعنی اعراب - چنان چه می خواستند به سخن 
خــود آهنگ بدهند، حروف الــف و  یاء و نون را اضافه می کردنــد و با این کار صدا را 
کشیده می خواندند، اما اگر مقصودشان ایجاد آهنگ نبود، از آوردن این حروف خودداری 
می کردند. در قرآن نیز این شــیوه بسیار غنی تر و شایســته تر به کار گرفته شده است. اما 
چنان چه با  یکی از این حروف خاتمه نیابد و مثال با  یکی از حروف ســاکن پایان پذیرد، 
 یقینا این حرف به پیروی از آوای جمله و تقطیع واژگانی آن آمده و متناسب با لحن گفتار، 
به شایسته ترین نحو در موضع خود نشسته است« )معرفت: 327(  که این مساله به خوبی 
در فواصل پایانی ســوره غافر مشهود اســت و خداوند در این قسم از معماری سخن، به 
خوبی از این ظرفیت استفاده کرده است. با توجه به توضیحاتی گفته شد و برای پرهیز از 
هجو و تکرار مکررات در ادامه به صورت خالصه به اوزانی که بیشترین بسامد و تناوب 
تکرار را در دیگر ســور حوامیم دارنــد و همچنین حروف پایانی فواصل و حروف مدی 

ماقبل پرداخته خواهد شد. 
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بررسی ها نشان می دهد اوزان »َفعیل: 19مرتبه« و» یفَعلون: 5مرتبه« به ترتیب پرکاربردترین 
وزن های استفاده شده در سوره مبارکه فّصلت هستند که به عنوان نمونه تعدادی از آنها بیان 

می شود: 
وزن »فعیل« : ﴿َرحيم﴾ )2(، ﴿َعلِيــم﴾ )12(، ﴿رَِّحيم﴾ )32(، ﴿َحِميم﴾ )34(، ﴿َعِظيم﴾ 

)35(، ﴿َعلِيم﴾ )36(، ﴿قَِدير﴾ )39(، ﴿بَِصير﴾ و...

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه فّصلت

باءزاءضادصادظاءطاءراءدالمیمنونحروف پایانی

31772211111فراوانی

2 %2 %2 %2 %2 %3 %3 %13 %13 %58 %درصد)تقریبی(

چنان که بررســی شد در این سوره نیز بیش از 70 درصد حروف پایانی آیات به »نون« و 
»میم« ختم شده که بنابر نغماهنگ بخشی این حروف به کالم، رایج بودن آن در قرآن امری 

بدیهی است. 

5-1-2-1- بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره فّصلت: 
در این سوره نیز حروف ماقبل آخر فواصل پایانی آیات به  یک از دو حرف مدی »یاء« و 

»واو« ختم می شوند. 

واویاءحرف مدی ماقبل پایان فاصله

3321فراوانی

39 %61 %درصد

5-1-3- موسیقی کناری سوره شوری
با بررسی آیات و فواصل این سوره مشاهده می شود که پرکاربردترین وزن در این سوره 
»َفعیل« بوده که از مجموع 53 آیه فراوانی 32 را به خود اختصاص داده است که در مجموع 

60/37% می باشد که نمونه ای از آنها به شرح زیر است: 
ِعير﴾ )7(، ﴿نَِصير﴾ )8(،  ﴿َحِكيم﴾ )3(، ﴿َعِظيم﴾ )4(، ﴿ رَِّحيم﴾ )5(، ﴿َِوِكيل﴾ )6(، ﴿سَّ

﴿قَِدير﴾ )9(، ﴿بَِصير﴾ )11(، ﴿ َعلِيم﴾ )12( و.... 
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فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه شوری

فاءزاءصادالمدالباءنونمیمراءحروف پایانی

20116544111فراوانی

8/1 %8/1 %8/1 %5/7 %5/7 %9 %11 %21 %38 %درصد)تقریبی( 

5-1-3-1- بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره شوری

فراوانی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره شوری

واویاءحرف مدی ماقبل پایان فاصله

4013فراوانی

24 %75 %درصد

5-1-4- موسیقی کناری سوره زخرف
در این ســوره حدود 33 وزن مختلف به کار رفته اســت که وزن »َفعیل: 9مرتبه« و وزن 

»ُفعیل: 7مرتبه« دارای بیشترین بسامد هستند. 
نمونه ای از اوزان فواصل آیات در سوره زخرف: 

ِزُءون﴾ )7(،   ﴿ُمبِيــن﴾ )2(، ﴿تَْعِقُلون﴾ )3(، ﴿َحِكيم﴾ )4(، ﴿مُّْســِرفِين﴾ )5(، ﴿ يَْســتَهْ
َرُجون﴾ )11(، ﴿ُمْقِرنِين﴾ )13(، ﴿ لَُمنَقلِبُون﴾ )14(،  ﴿َعلِيم﴾ )9(، ﴿تَْهتَــُدون﴾ )10(، ﴿تُخْ

بِين﴾ )25( و....  ﴿ مُّبِين﴾ )15(، ﴿ُمْستَْمِسُكون﴾ )21(، ﴿َكافُِرون﴾ )24(، ﴿ُمَكذِّ

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه زخرف

الممیمنونحروف پایانی

78101فراوانی

4/1 %6/8711 %درصد)تقریبی(

فراوانی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره زخرف

یاءواوحرف مدی ماقبل پایان فاصله

5237فراوانی

5/41 %5/58 %درصد
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اوزان پرکاربرد در سوره مبارکه دخان عبارتنداز: وزن »َفعیل: 15مرتبه« ؛ »ُفعیل: 6 مرتبه«، 
»ُمفعِلین: 5 مرتبه« که چند نمونه در زیرآمده است: 

وزن »َفعیل« : ﴿َحِكيم﴾ )4(، ﴿َعلِيم﴾ )6(، ﴿ أَلِيم﴾ )11(، ﴿َكِريم﴾ )17(، و.... 
وزن »ُفعیل« : ﴿ُمبِين﴾ )2(، ﴿ُمِهين﴾ )30( و...

وزن »ُمفعِلین« : ﴿ ُمنِذِرين﴾ )3(، ﴿ ُمْرِسلِين﴾ )5(، ﴿ ُمْسِرفِين﴾ )31( و.... 

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه دخان

میمنونحروف پایانی

4415فراوانی

5/25 %5/74 %درصد)تقریبی( 

بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره دخان

یاءواوحرف مدی ماقبل پایان فاصله

3920فراوانی

44 %66 %درصد

5-1-6- موسیقی کناری سوره جاثیه
در سوره مبارکه جاثیه هم اوزان متفاوتی به چشم می خورد که در بین آنها فراوانی وزن »َفعیل: 
6مرتبه« بیشتر از سایر اوزان است. فواصلی که در ادامه خواهند آمد نمونه ای از این وزن است: 

وزن »َفعیل« : ﴿َحِكيم﴾ )2(، ﴿أَثِيم﴾ )7(، ﴿أَلِيم﴾ )8(، ﴿َعِظيم﴾ )10( و.... 

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه جاثیه

میمنونحروف پایانی

307فراوانی

18 %82 %درصد)تقریبی( 
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بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره جاثیه

یاءواوحرف مدی ماقبل پایان فاصله

2017فراوانی

46 %54 %درصد

5-1-7- موسیقی کناری سوره احقاف: 
پس از مقایسه و بررسی فواصل پایانی آیات در سوره مبارکه احقاف مشخص شد که سه 
وزن از میان سایر اوزان تناوب بیشترین دارند که آن سه عبارتنداز: »َفعیل: 7 مرتبه«، »فاِعلین: 

5 مرتبه«، »ُمفعِلین: 4مرتبه« و برای نمونه از هر کدام از آنها چند مورد بیان می شود: 
وزن »َفعیل« : ﴿َحِكيم﴾)2(، ﴿رَِّحيم﴾)8(، ﴿ قَِديم﴾)11(، ﴿ َعِظيم﴾ )21(، ﴿أَلِيم﴾ )24( و...

الِمين﴾ )10(، و... وزن »فاِعلین« : ﴿ َصِدقِين﴾ )4(، ﴿َكافِِرين﴾ )6(، ﴿ ظَّ
وزن »ُمفعِلین« : ﴿ُمْحِسنِين﴾)12(، ﴿ُمْسلِِمين﴾ )15(، ﴿ُمْجِرِمين﴾)25(، و ...

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه احقاف

راءمیمنونحروف پایانی

2681فراوانی

3 %23 %74 %درصد)تقریبی( 

فراوانی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره احقاف

واویاءحرف مدی ماقبل پایان فاصله

2214فراوانی

37 %63 %درصد

5-2- بررسی اوزان مشترک بین سور حوامیم با بیشترین بسامد: 
فواصل در آیات قرآن نقش بی بدیلی را در ایجاد تناســق و هارمونی موســیقیایی آن ایفا 
می نمایند و اهمیت نقش آن بر کســی پوشیده نیست. در این میان در سور حوامیم که ادعا 
می شــود بافتی همگن را دارا هستند، از این قاعده مســتثنی نبوده و اوزوان فواصل در این 
ســور هم در جورچین مؤلفه های موثر در نسج متناظر آن همچون نگینی بر انگشتر متن آن 

می درخشد. پیش از این این اوزان با دقت بررسی و در ضمن جداولی منتظم شد. 
با نگاهی به بررسی های انجام شده، مشخص شد که وزن »َفعیل« دارای بیشترین بسامد در 

سور حوامیم است که در جدول زیر قابل مشاهده است. 
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درصد تقریبی فراوانیتعدادفواصل با وزن َفعیلتعداد آیاتسوره

5/10 %859غافر

2/35 %5419فّصلت

4/60 %5332شوری

10 %899زخرف

4/25 %5915دخان

2/16 %376جاثیه

20 %357احقاف

نکته بســیار جالبی که بعد از مقایســه جدول به چشــم می خورد آن است که بیشترین 
هماهنگی و بســامد تکرار وزن »َفعیل« در ســوره مبارکه شوری به چشم می خورد که این 
خود بی ارتباط با مفهوم مشــورت گرفتن و انتظام امر و ســامان گرفتن اوضاع، پس از این 
فریضه مهم نیســت. تو گویی مشــورت کردن سبب  یکدستی و هماهنگی و سامان گرفتن 
امور می شود و این را می توان از بافت هماهنگ و تناسق سوره مبارکه شوری دریافت نمود. 

5-3- مقایسه حروف پایانی فواصل آیات در کل سور حوامیم
همچنین با بررسی و مقایسه داده های به دست آمده حروف پایانی فواصل آیات در سور 

حوامیم که دارای بیشترین بسامد و تناوب تکرار هستند به شرح زیر می باشد:

فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سور حوامیم

تعداد آیاتسوره
 حروف پایانی فواصل

با بیشترین بسامد
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

38 %32نون85غافر

20 %17باء 

5/55 %30نون54فّصلت

15 %8میم

34 %18راء53شوری

5/24 %13میم

64/87 %78نون89**زخرف

12 %10میم
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تعداد آیاتسوره
 حروف پایانی فواصل

با بیشترین بسامد
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

5/74 %44نون59*دخان

5/25 %15میم

82 %30نون 37*جاثیه

18 %7میم 

74 %26نون35**احقاف

23 %8میم

آنچه که از بررســی داده های موجود به دست می آید نشان می دهد که در مجموع حرف 
»نون« در خاتمه فواصل آیات 240 بار درطول ســور حوامیم با 412 آیه تکرار شــده است 
که چیزی بیش از 58% را شامل می شود. همچنین حرف »میم« با 61 بار تکرار یعنی حدود 
15% در جایگاه دوم تناوب قرار دارد. نکته جالب توجه آن که خواتیم فواصل آیات به جز 
دو مورد )باء و راء در دو سوره غافر و شوری( در تمامی سور به  یکی از دو حرف » نون« 
و »میم« ختم می شــود که ضمن آهنگ بخشی به کالم، بافت موسیقی را در مجموعه سور 
حوامیم  یکدســت و هماهنگ ساخته است که این مســاله را می توان از مهمترین شاخصه 

هماهنگ ساز در بین بافت سور مذکور از دانست. 

5-4- مقایسه حروف مدی ماقبل خواتیم فواصل در کل سور حوامیم

فروانی حروف مدی ما قبل آخر در کل سور حوامیم

تعداد آیاتسوره
حروف مدی ماقبل 

خواتیم فواصل 
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

48 %41الف85غافر

30 %25واو

22 %19یاء 

61 %33یاء54*فّصلت

39 %21واو

75 %40یاء53شوری

24 %13واو

1 %2الف
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تعداد آیاتسوره
حروف مدی ماقبل 

خواتیم فواصل 
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

5/58 %52واو89*زخرف

5/41 %37یاء

66 %39واو59*دخان

34 %20یاء

54 %20واو37*جاثیه

46 %17یاء

63 %22یاء35*احقاف

37 %14واو

قبل از هر چیزی باید گفت در این سوره ها با  یک تناسب بی نظیر تمام حروف ما قبل آخر 
حتما  یکی از سه حرف مدی الف، واو و یاء است، تا جایی که در پنج سوره از این مجموعه 
سور حروف مدی ما قبل آخر فواصلشان حتما  یکی از دو حرف »واو«  یا »یاء« می باشد و غیر 

از آنها حرف دیگری به کار نرفته است که فروانی آنها در نمودار فوق قابل مشاهده است.
 عالوه بر آن با نگاهی به جدول پیداست که حرف مدی » یاء« با فراوانی 188 بار و درصد 
تقریبــی 45/6% و حرف مدی »واو« با 171 بار تکرار اســتعمال در حروف ما قبل خواتیم 
فواصــل و درصد تقریبی 41/5% و در مجموع 87/1% عامل دیگری در همگونی آوایی و 
موســیقایی بافت سور حوامیم و موسیقی کناری سور مورد بحث هستند. همچنین چنان که 
می بینینم حرف مدی الف تنها در سوره مبارکه ی غافر، بسامد باالیی داشته و در تناوب تکرار 
در بقیه سور، صفر  یا نزدیک به صفر است، که این خود به نوعی همگنی را رقم زده است.

نتیجه گیری
نظر به یکسان بودن حروف مقطعه حوامیم و نزول پی در پی آنها، و نیز قرابت معنایی و 
محتوایی سوره هایی که با حروف مقطعه یکسان آغاز شده اند، بررسی سبک شناسانه موسیقی 
آوایی ســور حوامیم، اعجاز قرآن را از زاویه نغماهنگ واژگانی آن آشکار ساخت و به طور 

موجز به این نتایج دست یافته است:
اوالً: از میان اوزان واژگان پایانی و فواصل آیات وزن فعیل بیشترین بسامد را داراست که 

این مسأله در رقم خوردن موسیقی مشابه تأثیر وافری خواهد داشته است.
ثانیاً: حروف پایانی فواصل آیات در سور حوامیم به جز دو مورد )سوره غافر و شوری( 
به یکی از حروف »نون« یا »میم« ختم شــده اند و این خود تناســب و هماهنگی بی نظیر 

محسوب می شود.
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ثالثاً: مقایسه حروف مدی ماقبل کلمات پایانی فواصل در کل سور حوامیم حاکی از آن است 
که تمامی این فواصل بدون حتی یک اســتثناء به یکی از حروف مدی »الف، واو و یاء« ختم 
می شوند. با نگاهی به مجموع آنچه گفته شد، موسیقی هماهنگی آوایی در این مجموعه سور 
به طرز اعجاب انگیزی همگون و هم بافت است و موسیقی آنها خبر از قرابت این سور دارد.
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