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در دوره معاصـر ،تفسـیر بالغـی قـرآن بـا رویکردهـا و شـیوههای جدیـد ،توسـط مفسـرانی چـون سـید قطـب ،امیـن الخولـی ،عایشـه
عبدالرحمـن بنتالشـاطیء ،نصرحامـد ابوزیـد و برخـی مفسـران دیگـر صـورت گرفتـه اسـت .یکـی دیگـر از ایـن رویکردهـای جدیـد و
مبتکرانـه در ایـن حـوزه ،روش سـاختارگرایانه محمـود بسـتانی در التفسـیر البنائـي للقـرآن الکریـم اسـت .وی در ایـن اثـر بـا دو رویکـرد
یپـردازد و در ایـن زمینـه از هشـت عنصـر
معنایـی و هنـری بـه بررسـی و تفسـیر سـور قرآنـی بهعنـوان سـاختار و مجموعـهای واحـد م 
بالغـی :پیـام ،موضـوع ،معنایـی ،صـوری ،لفظـی ،موسـیقایی ،ادبـی و سـاختار برای تبیین ارتباط منسـجم بین شـکل و مضمون آیات
و سـورههای قـرآن کریـم یـاری جسـته اسـت .از میـان عناصـر فـوق ،کارکـرد عنصـر سـاختار بهعنـوان یکـی از مهمتریـن عناصـر بررسـی
سـاختار کلـی سـوره و نیـز بررسـی جایـگاه عناصـر هفتگانـه در هـر سـورۀ قـرآن بـوده اسـت .مجموعـه ایـن عناصـر ،چگونگـی سـاختار
هندسـی سـوره را تشـکیل میدهنـد .هـدف ایـن پژوهـش بررسـی و تحلیـل رویکـرد تفسـیری وی در تفسـیر پنـج جلـدی التفسـیر البنائـی
للقـرآن الکریـم بـوده اسـت و ضمـن آن بـه معرفـی روش سـاختارگرایانۀ بسـتانی در تفسـیر قـرآن بـر مبنـای مبانـی مطـر ح شـده در کتـاب
القواعـد البالغیـة فـي ضـوء المنهـج اإلسلامی پرداختـه شـده اسـت .در پایـان نتیجهگیـری شـد کـه دیدگاههـای بسـتانی پیرامـون عنصـر
پیـام ،موضـوع ،تقدیـم و تأخیـر ،ذ کـر و حـذف ،عنصـر ادبـی ،عنصـر سـاختار و دیدگاههای جدید در حوزه تفسـیر بالغی قرآن بوده اسـت
و بـا وجـود برخـی کاسـتیها ،روش او میتوانـد بهعنـوان یکـی از شـیوههای تفسـیر سـاختاری ،کارآمـد باشـد.
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تفسـیر بالغـی یـا بیانـی قرآن بهعنـوان یکـی از شـاخهها و ارکان تفسـیر ادبی ،از سـدۀ 2
ق پدیـد آمـد .کهنتریـن اثـر تألیفـی در اینبـاره جمـاز القـرآن از ابوعبیده معمـر بن مثنی
فـراء (متوفی  207ق) بهعنوان
(متوفـی  213ق) اسـت و پس از آن کتاب معانی القرآن از ّ
مکمـل کتـاب ابوعبیـده به تألیـف درآمد .در سـدۀ  4ق ،مطالعـات بالغی قرآن گستردهتر
شـد و سـبب تألیف آثـاری با عنـوان اعجاز القرآن شـد کـه دسـتهای از این آثـار ازمجله:
البدیـع از ابنمعتـز (متوفـی  296ق) ،الصناعتین از ابوهالل عسـگری (متوفـی  395ق)،
العمدة از ابنرشـیق (متوفی  456ق) و  ...سـبب شـکلگیری دانش بالغت عربی شد .در
سـدۀ  5ق ،عبدالقاهر جرجانی (متوفی  471ق) با تألیف دو اثر ارزشـمند خود به نامهای
دالئـل االعجـاز و أرسار البالغـه ،ضمن تبییـن اعجاز و صور قرآنـی ،دانش بالغت عربی
را در دو شـاخۀ معانـی و بیـان ،پایهگـذاری کـرد و بدین طریق ،بالغت عربـی را بهصورت
دانشی مستقل درآورد.
در تفسـیر قـرآن کریـم از زمان نـزول آن تا به امـروز ،روشهای گوناگونـی بهکار گرفته
شـد که یکی از این روشها ،تفسـیر ادبی قرآن از نظر قواعد و دسـتور زبان ،واژهشناسـی
و بررسـی وجـوه بالغـی اسـت .از آنجایـی کـه قـرآن به زبـان عربی نازل شـده اسـت ،لذا
آشـنایی بـا علوم ادبی عربـی و هبرهگیری از آن بهعنوان زیربنا و عنرص سـازنده در تفسـیر
ِ
غالـب قرآن،
قـرآن ،الزمـۀ کار هر مفرسی اسـت؛ اما در روش تفسـیر ادبـی ،گوهر اولیه و
وجـه ادبـی آن تلقـی میشـود .در دورۀ معـارص ،برخـی از ادبـا و مفسران ،ازمجلـه امیـن
اخلولـی ،عایشـه عبدالرمحـن بنـت الشـاطی ،نرصحامـد ابوزیـد ،حممـد امحـد خلفالله،
شـکری حممـد عیاد ،سـید قطـب و برخی دیگـر از مفرسان ،به تبییـن دیدگاههـای خود در
زمینـۀ تفسـیر ادبی و بالغی قـرآن پرداختند .امین اخلولـی که او را بنیانگـذار مکتب ادبی
در تفسـیر قرآن میدانند ،مبنای تفسـیر قرآن را تفسـیر ادبی آن دانسته اسـت و روش خود
را براسـاس تفسـیر موضوعـی قـرآن کـه بـه منزلۀ اثـری ادبـی اسـت ،تبیین میکنـد و آن
شـامل دو مرحلـه اسـت :پژوهش پیرامـون قرآن و پژوهـش در درون قرآن که شـامل بحث
مفردات قرآن ،سـاختار نحوی و سـاختار بالغی اسـت (اخلولی .)307 :1961 ،وی روش
بالغـت سـنتی در تفسـیر قـرآن را کـه به اعتقـاد وی برپایۀ عقـل و منطق اسـت ،منیپذیرد
و روش خـود را بـر مبنـای شـناخت جنبههای زیباییشناسـی قـرآن قرار میدهـد (مهان:
 .)324معیـار او در شـناخت مباحـث نحوی و بالغی ،آیات قرآن اسـت؛ نـه اینکه معیار،
مباحـث نحـو و بالغـت باشـد .وی ایـن روش تفسـیری را در آیـات و سـور قـرآن بـه کار
نگرفته اسـت .عایشـه عبدالرمحن بنت الشـاطیء نیز در التفسـیر البیانی للقـرآن الکریم،
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روش امیناخلولـی ،اسـتاد خـود ،را پیـش گرفته اسـت؛ اما بنت الشـاطیء با تفسـیر برخی
سـورههای کوتـاه قـرآن بـه تبییـن روش اخلولی در تفسـیر قـرآن پرداخته اسـت .نرصحامد
ابوزیـد ،دیگـر شـاگرد امیـن اخلولـی ،بـه تبعیـت از روش تفسـیری وی ،به قـرآن بهعنوان
متنی ادبی نگریسـته اسـت که با توجه به مقتضیات ادبی جدید ،تفسـیر میشـود (ابوزید،
 .)9 :2014از دیگـر شـاگردان امیـن اخلولـی ،حممـد امحـد خلفالله و شـکری حممد عیاد
نیـز روش اسـتاد خـود را در تفسـیر پیـش گرفتهانـد .سـید قطـب نیـز از مجله مفسران با
رویکـردی ادبـی اسـت کـه در تفسـیر يف ظلال القـرآن ،ضمـن تفسـیر موضوعـی آیات و
سـورهها ،نـکات ادبی نـو و بدیعی را از منظر جنبههای زیباییشناسـی آیات آشـکار کرده
است.
متـام مـواردی که بیان شـد ،تفسـیر ادبـی قرآن در ضمن تفسـیر موضوعی آن اسـت؛
امـا حممـود بسـتانی ا ز مجلـه مفسران ادیبـی اسـت کـه تفسـیر ادبـی در ضمـن روش
سـاختاری را مبتنـی بر تفسـیر هریک از سـور قرآنی با سـاختار و پیکـرهای واحد ،در
پیـش گرفتـه اسـت .مهچنانکـه او در مقدمـۀ جلـد اول کتاب التفسـیر البنائـی للقرآن
الکریـم بیـان میکنـد« :وقتی جمموعـهای از آیات در سـورهای خاص چینش شـدهاند،
بـدون شـک ایـن آیـات دارای ویژگـی خاصـی بودهانـد ،در غیـر این صـورت رضورتی
نداشـت پیامربخـدا ] بـه کاتبـان وحی امر کند کـه این آیـه را در فالن سـوره و در کنار
فلان آیـه قـرار دهنـد؛ بنابراین قـرار دادن آیـات در سـورهای خاص و مشـخص کردن
مـکان آیـه در سـوره و در کنـار دیگـر آیـات ،بدیـن معنا سـت که هر سـوره سـاختار و
سـاختامنی دارد کـه بـه دقـت تنظیم شـده و ایـن تنظیـم و نظـم دارای فلسـفه و نکات
فکـری اسـت» (بسـتانی1422 ،ق :ج ،1ص  .)7حممـود بسـتانی در روش تفسـیری
سـاختارگرایانه کـه از ابتـکارات او حمسـوب میشـود ،از دو منظـر و رویکـرد معنایی و
هنری ،بـه عبارتـی دیگـر از دو ُبعـد معناشناسـی و زیباییشناسـی ،بـه تفسـیر آیات و
سـورههای قـرآن پرداخته اسـت و در این زمینه از هشـت عنرص بالغی :پیـام ،موضوع،
معنایـی ،صـوری ،لفظی ،موسـیقایی ،ادبی و سـاختار کـه در کتاب القواعـد البالغیة يف
ضـوء املنهج االسلامی به ترشیح آنها پرداخته ،یاری جسـته اسـت .هـدف وی در این
روش تفسـیری ،تببیـن ارتباط بین شـکل و مضمـون یا فرم و حمتوای آیـات در هریک از
سـورههای قرآنـی اسـت؛ چـرا کـه الزمـه دریافت پیامهـا و مفاهیـم آیات و سـور قرآن،
بررسـی ویژگیهـای هرنی آن اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت کـه در این پژوهش ،در ترمجۀ آیات به زبان فارسـی از ترمجۀ اسـتاد
حممدمهدی فوالدوند اسـتفاده شده است.
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پرسشهای پژوهش

مبانی رویکردهای ادبی و بالغی حممود بستانی در تفسیر قرآن چیست؟
روش ابداعی حممود بستانی در تفسیر قرآن ،چه دستاوردهایی به مهراه داشته است؟
فرضیههایپژوهش
رویکردهـای ادبـی و بالغـی بسـتانی ضمن اینکه مبتنـی بر دیدگاههای بالغت سـنتی
بوده اسـت ،متناسـب با حتوالت ادبی دوره معارص تغییر یافته اسـت و هشـت عنرص ادبی
پیام ،موضوع ،معنایی ،صوری ،لفظی ،موسـیقایی ،ادبی و سـاختاری را شـامل میشـود.
روش سـاختارگرایی بسـتانی کـه بـر مبنـای آن هریـک از سـورههای قـرآن را مهانند
پیکـری واحـد مورد بررسـی قـرار داده اسـت ،در یافنت ارتباط میـان فرم و حمتـوای آیات و
سـور قـرآن یا به عبارتی انسـجام سـاختاری آن و مهچنیـن در فهم مفهوم و پیام هر سـوره،
بسـیار حائز امهیت اسـت.
روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـا روش توصیفـی ـ حتلیلـی و برمبنای مبانی مطرحشـده توسـط حممود
بسـتانی در کتاب القواعد البالغیة يف ضوء املنهج اإلسلامي به حتلیل و بررسی رویکردهای
بالغـی او در کتاب التفسـیر البیاين للقرآن الکریـم میپردازد.
پیشینه پژوهش
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دربـارۀ حتلیـل و معرفـی دیدگاههـا و رویکردهـای ادبی و بالغی حممود بسـتانی در تفسـیر
قـرآن ،پژوهشهایـی صـورت گرفتـه اسـت که میتـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد:
اثـر اصـول و قواعد کشـف اسـتداللی غرض سـورههای قـرآن (نرش پژوهشـگاه علوم
وفرهنـگ اسلامی ،قـم ،چـاپ اول 1396 ،ش ،اثـر حممـد خامهگرکه به تبییـن روشهای
سـاختاری در تفسـیر قـرآن ،ازمجلـه روش سـاختارگرایی بسـتانی در اثـر تفسـیری وی،
التفسـیر البنـايئ للقـرآن الکریم میپـردازد .نویسـنده در این کتـاب ،روش سـاختارگرایی
بسـتانی را بهعنـوان یکـی از  15شـیوۀ تفسـیر سـاختاری معرفی کرده اسـت و سـپس در
فصـل سـوم کتاب ،بـه تبیین شـیوههای سـاختاری مذکـور میپـردازد.
مقالۀ «آسـیب شناسی التفسیر البنايئ با تکیه بر سـوره بقره» (دوفصلنامه روششناسی
تفسـیر قرآن ،سـال اول ،شامره اول ،هبار و تابسـتان  ،)1399اثر حمدثه مقیمینژاد داورانی.
نویسـنده در ایـن مقاله ،ضمـن ذکر دالیل موافقان و خمالفان تفسـیر سـاختاری قرآن و نیز
ذکر حمورهای مورد بررسـی در تفسـیر سـاختاری از دیدگاه بستانی ،به آسیبشناسی روش
سـاختاری وی در تفسیر قرآن (سـورۀ بقره) پرداخته است.

مقالۀ«حتلیـل عنـارص زیباشناسـی و معناشناسـی در سـوره قارعـه براسـاس روش
سـاختارگرایی» (فصلنامـه زیباییشناسـی ادبـی ،سـال پانزدهم ،شماره  ،31هبـار  )96اثر
حممدحسـن معصومـی و فاطمـه رشیفـی تشـنیزی .نویسـندگان در ایـن مقاله بـا توجه به
رویکردهـای بالغی بسـتانی به بررسـی برخی از عنـارص بالغی در سـورۀ قارعه پرداختند؛
امـا به تبییـن دیدگاههـای وی و جنبههای نوآوری آن نسـبت به دیدگاههای بالغت سـنتی
نپرداختند.
مقالۀ «منهج التفسـیر البنائی عند الدکتور حممود بسـتانی»( ،جملة املصباح ،شماره،17
 1435ق) از امحد حنون العتايب .نویسـنده در این مقاله ضمن معرفی روشهای تفسـیری
پیش از بسـتانی ،به تببین برخی از دیدگاههای وی در التفسـیر البنايئ پرداخته اسـت.
مقالـۀ دیگـر «إطاللـة جدیدة علـی البالغـة القرآنیـة من خلال منهج إقرتحـه املفکر
اإلسلامي الراحـل الدکتـور حممود البسـتاين» (أبحاث املؤمتـر الثاين للقـرآن الکریم و اللغة
العربیة ،سـنندج ،دانشـگاه کردسـتان ،جلد ،2ص )417-395از حممدحسـن معصومی و
سـید اکبر غضنفری .نویسـندگان در این مقاله بـه معرفی دیدگاههای ادبی حممود بسـتانی
در کتـاب «القواعدالبالغیة يف ضوء املنهج اإلسلامي» در قالب هشـت عنرص ادبی معرفی
شـده توسـط وی ،منونههـای کاربـردی آن در تفسـیر  5جلـدی «التفسـیر البنـايئ للقـرآن
الکریـم» و نیـز برجستهسـازی برخـی نقطـه نظـرات نقـدی و مباحـث نظـری او در باب
بالغت سـنتی پرداختهاسـت.
در هیـچ یک از پژوهشهـای مذکور ،رویکردهای بالغی بسـتانی و جنبههای نوآوری
آن در تفسـیر ،در مقایسـه با دیدگاههای بالغت سـنتی و دیدگاههای جدید مطابق با روش
سـاختارگرایی وی ،مورد بررسـی قرار نگرفته است.
مفسر ،ناقـد و شـاعر بـزرگ در  1937م مطابـق بـا  1366ق در
حممـود بسـتانی ،ادیـبّ ،
نجـف ارشف چشـم به جهان گشـود (امینـی .)68 :1964 ،وی پس از پشـت رسگذاشتن
مراحل ابتدایی و متوسـطه ،حتصیالت خود را در مقطع کارشناسـی در دانشکدۀ فقه نجف
ارشف ادامـه داد؛ سـپس در دانشـگاه االزهـر مرص مشـغول به حتصیل شـد و در موضوع
نقـد ادبـی بـه حتقیـق و پژوهـش پرداخـت و در  1969م از پایاننامۀ خود با عنـوان «النقد
األديب يف العـراق يف القـرن العرشیـن» دفـاع کـرد (السـاعدي .)74 :2000 ،بعـد از اخـذ
مـدرک کارشناسـی ارشـد ،توانسـت در  ۱۹۷۳م از رسـالۀ دکرتای خود با عنـوان «املناهج
النقدیة يف نقد املعارصین» دفاع کرد .او پس از بازگشـت از مرص در دانشـکدۀ فقه نجف
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بـه تدریـس ادبیـات عـرب ،نقد ادبـی و علوم دیگـر پرداخت و بـا حتصیل در فقـه و اصول
تـا درجـه اجتهاد پیـش رفت (مهـان .)218 :بسـتانی تالش بسـیاری برای اسلامی کردن
علوم انسـانی انجام داد و آثار با ارزشـی را در ادبیات ،روانشناسـی ،جامعهشناسـی ،فقه،
تفسـیر و  ...از خود برجای گذاشـت .ازمجله آثار او میتوان به :اإلسلام و الفن ،اإلسلام
و علم النفس ،االسلام و علم اإلجتامع ،التفسـیر البنايئ للقرآن الکریم ،القواعد البالغیة يف
ضوء املنهج اإلسلامي و دراسـات فنیة يف قصص القرآن اشـاره کرد .بسـتانی در اسـفندماه
1389ش در شـهر مقـدس قم دار فانـی را وداع گفت.
کتـاب التفسـیر البنـايئ للقرآن الکریم نخسـتین تفسـیری اسـت که براسـاس شـیوه
سـاختارگرایی نگاشـته شـده اسـت .ایـن شـیوه ابتـکار بسـتانی اسـت و بهطـور کلـی به
روش ترتیبـی یـا جتزیـهای (تفسـیر آیـات بـه ترتیبی کـه در قـرآن آمده اسـت یا بـه عبارتی
بـه ترتیـب نـزول بـه صـورت جتزیه آیـه به چند مجله و سـپس تفسـیر کلمـه به کلمـه مهراه
بـا بیـان معانـی لغـوی و نکات ادبـی ،بالغـی ،اخالقـی ،اجتهـادی و  ) ...انجام میشـود.
در دهههـای اخیـر نیـز روش دیگـری بـه نـام تفسـیر موضوعی (تفسـیر مهه آیـات مربوط
به یک موضوع) در تفسـیر قرآن بهکار گرفته شـده اسـت؛ اما نوآوری بسـتانی در تفسـیر
قرآنـی از ایـن جهت اسـت که وی یک سـوره از قـرآن را از حیث سـاختار کلیاش یعنی
ارتبـاط آیـات ،مهاهنگی موضوعـات و عنارص ادبی آن مورد بررسـی قرار میدهد .تفسـیر
وی که در پنج جلد تألیف شـده اسـت ،با تفسـیر سـوره محد آغاز میشـود و با سـورۀ ناس
بـه پایـان میرسـد .بسـتانی در مقالـهای کـه در جملۀ قضایا اسلامیة معارصة منترش شـده
اسـت ،در مـورد امهیت روش سـاختارگرایی در تفسـیر قـرآن اینگونـه رشح میدهد« :منت
قـرآن ،بیانگـر جنبـه اعجازآمیـز آن بـوده و در کنـار ایـن اعجاز ،نشـاندهنده متام مسـائل
مربـوط بـه جنبههـای هنری و ادبی مانند موسـیقی ،زبـان و تصاویـر هرنی میباشـد ...
چـه ایـن جنبهها و ویژگیها معمـول و مأنوس بـوده ،مانند مواردی که ذکر شـد ،چه جدید
باشـند (بـه عنـوان مثـال عنصر داسـتانی)  ...امـا یک جنبـه و ویژگـی هنری و ادبی که
بدان پرداخته نشـده ،عنرص سـاختاری اسـت  ...حتی پژوهشهای تفسـیری جدید نیز به
عللـی در مـورد این روش امهـال و کوتاهی کردهاند که شـاید مهمرتین علت آن ،بیامهیتی
پژوهشـگر به تفسیر ساختاری باشـد( ».بسـتانی.)17-16 :1416 ،
هدف بسـتانی در تفسـیر بر مبنای شیوۀ سـاختارگرایی ،آنچنانکه در مقدمه بیان شد،
بررسـی آیـات و سـور قرآنی از دو ُبعد زیباشناسـی و معناشناسـی و تبیین ارتبـاط این دو
ُبعـد و رویکـرد میباشـد .برایناسـاس وی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف ،دو روش و بـه
عبارتـی دو مرحلـه را در پیش گرفته اسـت:

بررسـی ویژگیهـای فکـری و موضوعـی در سـوره کـه ارتباطدهنـدۀ آیات بـا یکدیگر
است.
بررسـی ویژگیهـای هرنی یعنی بررسـی سـوره قرآنـی از جنبـه ابتدا ،میانـه و انتهای
آن از یـک سـو و رابطـه هـر آیه با آیـات قبل و بعد از آن از سـویی دیگر؛ مهچنین بررسـی
عنارص بالغی و زیباییشناسـی آن (عنارص داسـتانی ،صوری ،موسـیقایی و  ) ...و تبیین و
بررسـی تأثیـر این عنارص در ایجاد ارتباط میان اجزای سـوره و چگونگی کارکـرد آنها در
جهت تبیین مفاهیـم و موضوعات.
بـه عقیـده وی هر سـوره از قـرآن بهعنوان سـاختار و پیکری واحد ،وحـدت موضوعی
دارد کـه در یـک یـا چنـد موضـوع ،متجلی میشـود و بـا وجود تعـدد موضوعـات و پیامها
(افـکار) ،سـاختاری منسـجم دارد ،بهگونـهای کـه اگـر کلمـ ه و مجلـه و یا یک آیـهای در
سـورهای تغییـر داده شـود ،نظـم سـاختاری آن دچار خلل میشـود.
مبانی رویکردهای بالغی بستانی در تفسیر قرآن

متن قرآن کریم بهعنوان متنی ادبی ،متشـکل از عنارصی اسـت که بـا مهه جزئیات ،پیکره
اصلـی آن را تشـکیل میدهنـد و هر کـدام از این جزئیـات در عین پیونـد تنگاتنگ با هم،
در تبییـن درومنایـه متن قـرآن و پیامهـای آن ،جایـگاه ویـژهای دارنـد .حممود بسـتانی این
عنـارص را بـه هشـت عنصر تقسـیم کـرده اسـت و بر مبنـای این عنـارص که تابـع روش
سـاختارگرایی اسـت ،به تفسـیر سـور قرآنـی پرداخته اسـت؛ از ایـنرو در ایـن بخش ،به
معرفـی و بررسـی هریـک از ایـن عنـارص و برخـی از مهمتریـن عناویـن اصلـی و فرعی
آنهـا ،بهگونـهای خالصـه مهراه بـا ذکر مصادیـق و منونههایـی از قـرآن کریـم میپردازیم:
پیام چیزی اسـت که در فرآیند ارتباطات منتقل میشـود و فرسـتنده به کمک آن بر گیرنده
تأثیـر میگـذارد (قامئینیـا .)68 :1393 ،پیـش از اینکه نویسـنده رشوع به نـگارش کند،
بایـد پیامـی را در ذهن داشـته باشـد کـه آن را به خماطـب و گیرنده منتقل کنـد (ابورشیفه
و دیگـران .)123 :2008 ،از دیـدگاه بسـتانی ،منظـور از پیـام ،مهـان آرمانها یـا اغراض
بنیادینـی اسـت کـه در متن ادبی گنجانـده میشـود .عنرص پیـام ،مهمترین عنصر ادبی
اسـت؛ زیـرا تـا زمانیکـه ادبیات ،تعبیـر و بیان زیبـا از حقایق هسـتی دارد ،کارکـرد دیگر
عنـارص ،بـه تصویرکشـیدن و توضیح پیام منت ،بهگونهای زیبا و دلنشـین اسـت (بسـتانی،
 1414ق)36-35 :؛ امـا عنصر پیـام را نبایـد بـا «مضمـون» و «درومنایـه» اشـتباه گرفت.
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درومنایـۀ هـر اثر ممکن اسـت پیام آن اثر تعبیر شـود؛ اما هر درومنایهای پیام آن اثر نیسـت.
پیام عنرص مشـخص اخالقی اسـت و جنبۀ مثبت و آموزنده دارد و درومنایهها ممکن اسـت
این کیفیت را داشـته باشـند یا نباشـند (میرصادقی .)231 :1394 ،برای منونه ،با خواندن
سـوره «زلزله» درمییابیم که پیام بنیادین این سـوره این اسـت که :عمل انسـان ،حتی اگر
بـه انـدازه ذرهای باشـد ،مادامـی که این عمل در رسنوشـت اخـروی او مؤثر اسـت ،نباید
آن را اندک بشمارد (بسـتانی 1422 ،ق )382/5 :یا سـورۀ «ماعون» که پیامهای متعددی
ماننـد :ایمان به روز قیامت ،مسـاعدت دیگـران ،امهیت به منـاز و پرهیز از ریـا دارد (مهان:
.)428/5
«پیامهـای میانپـردهای» نوعـی از پیامهایـی اسـت کـه در بالغت سـنتی حتـت عنوان
«مجله معرتضه» بررسـی شـده اسـت .بسـتانی ضمن نقد دیدگاه بالغت سنتی ،معتقد است
کـه در بالغـت سـنتی مجلۀ معرتضه را یـک واژه یا مجلـه میدانند؛ اما بالغـت جدید به این
شـیوه ادبـی ،اهتامم ویژهای داشـته اسـت و از حد یـک واژه یا مجله فراتر مـیرود و مجالت
و عبـارات و مقطعهـا را نیـز دربرگرفتـه اسـت (بسـتانی 1414 ،ق .)38 :بسـتانی معتقد
اسـت منظور از «الفکرة املعرتضة» یا «پیامهای میان پردهای» آن اسـت که گاهی آفریننده
اثـر ،رشـتۀ موضوعـی را که به نحو یکنواخت دنبال میشـود ،قطـع کند؛ اما جمـددا ً پس از
آنکـه بـه موضـوع دیگـری پرداخـت ،به مهـان موضوع نخسـت یا اصلـی باز گـردد (مهان:
َـوات و الص ِ
ِ
الة ال ُْو ْسـط ي َو
الصل ِ َ َّ
 ،)38ماننـد آیـۀ رشیفهای کـه میفرمایـد« :حافظُوا َع َلي َّ
قُومـوا ِلل َِّـه ِ
ال أَ ْو ُر ْکبانا ً» (بقـره« )239 -238 /بـر منازها و مناز میانه
قانتي َن .فَ ِـإ ْن ِخ ْف ُت ْم فَ ِرجـا ً
ُ
مواظبـت کنیـد و خاضعانـه بـرای خدا به پـا خیزید .پـس اگر بیم داشـتید پیاده یا سـواره
منـاز کنیـد» .ایـن دو آیـه در بیـن جمموعـه آیاتـی ذکر شـده اسـت کـه از موضـوع «طالق»
سـخن میگویـد؛ ولـی متن قـرآن کریم بـه یکباره سـخن دربـارۀ طلاق را قطـع میکند و
بـه ایـن دو آیـهای میپـردازد کـه بـه موضوع «منـاز» مربوط اسـت و جمـددا ً باز میگـردد تا
موضـوع طلاق را دنبـال کنـد .آرمان این شـیوه گفتـاری از نـگاه زیباییشـناختی بالغی،
تأکیـد بر امهیـت مناز اسـت (بسـتانی .)109 /1 :1422 ،بنابراین دیدگاه بسـتانی در مورد
پیامهـای میانپـردهای یا مجلـه معرتضه در قرآن دیدگاهی تازه اسـت؛ زیـرا برخالف بالغت
سـنتی ،آن را در سـطحی فراتـر از یک کلمه ومجله بررسـی کرده اسـت.
بسـتانی مهچنیـن دو هـدف و غـرض بالغـی را بـرای پیامهای میـان پـردهای در قرآن
برمیشـمرد :تأکیـد بـر امهیت موضـوع و توضیح بیشتر موضـوع (بسـتانی)38 :1394 ،؛
امـا دیـدگاه او در اینباره ،دیدگاهی دقیق نیسـت؛ زیرا سـاختار و بافت هـر کالم ،هدف و
غرضـی از اغـراض مجلـۀ معرتضـه را میطلبد و بالغتشناسـان برای مجلات معرتضه در

قـرآن ،اغـراض بسـیاری ذکر کردنـد و اغراض مجله معرتضـه به تعداد و تنـوع اغراضی که
گوینـده و نویسـنده باتوجـه به بافـت کالم در نظـر میگیرند ،متنوع و متعدد اسـت.
عنصر موضوع
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بدیهی اسـت که هر منت و اثری ،موضوعی دارد که نویسـنده در قالب آن مفاهیم گوناگونی
را بـه خواننـده القـا میکنـد .موضـوع ،اولیـن علـت تفاوت اسـلوبها سـت و مقصـود از
موضوع ،فنی اسـت که نویسـنده بـرای تعبیر و بیان آنچـه در درونش اسـت آن را انتخاب
میکند ،خواه علم باشـد یا ادبیات ،شـعر باشـد یا نرث  ،مقاله باشـد یا قصه و( ...الشـایب،
 .)54 :1999موضـوع قضیـهای اسـت کـه متن ادبـی با سـاختار هنری و دیگر عنارص
هنری آن را عرضـه میکنـد و در رویکرد اسلامی و ادبیات متعهد اسلامی ،گسترۀ آن به
اندازه زندگی و هسـتی اسـت (النحوی .)249 :1999 ،بستانی عنرص موضوع را بهعنوان
دومیـن عنصر حتلیل متن ادبی ،اینگونـه تبیین میکند« :هـر منت ادبی موضوعـی دارد که
بستر پیـام به شمار مـیرود .به عبارت دیگـر ،موضوع ،پیامـی را مطرح میکند کـه منت در
صـدد رسـاندن آن بـه خماطـب اسـت .در حقیقـت ،موضـوع مهان مـادۀ اولیهای اسـت که
متن ادبی را تشـکیل میدهـد» (بسـتانی 1414 ،ق .)49 :بهعنوان منونه ،سـورۀ «زلزله» در
بردارنـدۀ موضوعاتـی چـون :برپایی قیامت ،وقوع زلزله ،برخاستن مردگان از قربها ،سـخن
گفنت زمین و  ...اسـت که برای «اندک نشماردن اعامل» ذکر شـده اسـت (بسـتانی1422 ،
ال موضوع در راسـتای پیام و متناسـب با آن گزینش میشـود و ارتباط با
ق .)382/5 :اصو ً
این دو ،اشـکال زیر سـاخته میشـود:
 .2-1وحـدت پیـام و وحـدت موضـوع :یعنـی اینکه سـورۀ قرآنـی دارای پیـام و هدف
باشـد و موضوع نیز آن پیام آن را به تصویر بکشـد (بسـتانی 1414 ،ق ،)54 :مانند سـورۀ
«کافـرون» کـه پیـام« :هر کـس دیدگاه عبـادی خـود را دارد» و موضـوع «رابطـۀ مؤمنان با
منحرفان از جنبۀ عبادی» را دنبال میکند (بسـتانی 1422 ،ق .)438 /5 :به نظر میرسـد
ایـن شـکل از ارتبـاط بین موضوع و پیـام در سـورههای کوچک قرآن کریـم صورت گرفته
است.
 .2-2وحـدت پیـام و تعدد موضوع :یعنـی اینکه برای به تصویر کشـیدن پیامی قرآنی،
موضوعـات متعـددی گزینش شـوند .این تعـدد موضوعات ،برای رسـاندن یـک پیام بدین
خاطـر اسـت کـه ماهیت پیام از جهت گستردگی ،عمـق و جزئیات ،موضوعـات متعددی
را بـرای تبییـن میطلبـد (بسـتانی 1414 ،ق ،)55 :ماننـد سـورۀ «زلزلـه» کـه موضوعـات
متعـددی ماننـد :برپایی قیامـت ،وقوع زلزله ،برخاستن مردگان از قربها ،سـخنگفنت زمین
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و  ...در جهـت تبییـن پیـام واحـد آن« :اندک نشـمردن اعمال» را دنبال میکند.
 .2-3تعـدد پیـام و وحـدت موضـوع :یعنـی بـرای بیان پیامهـای متعدد ،یـک موضوع
گزینـش شـود .از جنبـه هنری میتـوان گفـت کـه موضـوع واحـد بـرای طـرح مفاهیـم
و پیامهـای متعـدد از چنـان ذخایـر معنایـی برخـوردار اسـت که تـوان به تصویر کشـیدن
مفاهیـم متعـدد را دارا سـت؛ چنانچه نیـاز به اسـتفاده از موضوعات متعدد نیسـت ،مانند
داسـتان حرضت یوسـف کـه موضوع آن« :پاسـخ ندادن به خواسـته مهرس عزیـز مرص» و
پیامهـای متعـددی آن :پاکدامنی حرضت یوسـف ،صبر و پایداری او ،وجود سـختیها در
اطاعـت پروردگار و  ...اسـت (مهـان.)56 :
 .2-4تعـدد پیـام و تعـدد موضـوع :سـورۀ قرآنـی دربردارنـدۀ پیامهـای متعدد اسـت و
متناسـب با آن موضوعات متعددی نیز دارد .بیشتر سـورههای بلند و متوسـط قرآن ،مانند:
بقـره ،آل عمـران ،نسـاء ،مائده ،انعـام ،اعـراف و  ...از این ویژگـی برخوردارند؛ حتی برخی
سـورههای کوچـک قـرآن نیز مانند سـورۀ «مطففین» ایـن ویژگـی را دارد (مهان).
بنابرایـن دیدگاه بسـتانی در مـورد عنرص موضوع و رابطـه آن با پیام آیـات میتواند در
سـمتوسـو دادن به موضوعات و پیامها مؤثر باشـد.
عنصر معنایی
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آنچـه بسـتانی در این بخـش بدان میپـردازد ،مهمترین مباحثی اسـت کـه در علم معانی
بالغت سـنتی مـورد بحث میباشـد .مهچنانکه وی در بحـث از وحـدت و تنوع ،مباحثی
چون مراعات نظیر ،تقسـیم و تقابل را بررسـی کرده اسـت که در بخـش آرایههای معنوی
علـم بدیـع نیـز مورد بحـث و حتلیل قـرار میگیـرد .دانش معانی عبـارت اسـت از :اصول
و قواعـدی کـه بهوسـیلۀ آن حـاالت لفـظ عربی برای مهاهنگـی با اقتضای حال شـناخته
میشـود؛ بهگونهای که سـخن با هدف ایراد آن متناسـب میگردد (اهلاشـمی ،بیتا .)46 :از
آنجایی که مباحث بالغت سـنتی در چارچوب مسـند و مسـندالیه بررسـی میشود ،بستانی
ت شناسـان سـنتی در بررسـی هریک از شـیوههای دانش معانی را تنها در قالب
روش بالغ 
ایـن بحـث ،مورد نقد قرار داده اسـت .بـه اعتقاد وی ،نظم و چینش مفاهیـم ،تنها حمدود به
واژه و مجلـه نیسـت ،بلکـه در سـطح باالتـری ،مجلات ،پاراگرافها و بخشهـای یک منت
را نیـز شـامل میشود(بسـتانی .)54 :1394 ،وی در ایـن بخـش به مباحثی چـون تقدیم و
تأخیـر ،ذکـر و حـذف ،امجـال و تفصیـل ،ایجاز و اطنـاب ،نفی و اثبـات و وحـدت و تنوع
میپردازد که بهسـبب گستردگی مباحـث آن ،تنها به ترشیح دو مبحـث مهم تقدیم و تأخیر
و ذکـر و حـذف ،مهـراه با ذکر مصادیق آنها در التفسـیر البنايئ للقرآن الکریـم میپردازیم.

 .3-1تقدیم و تأخیر
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روشـن اسـت کـه هـر سـخنی از کلمات و اجزائـی تشـکیل شـده اسـت و ایـن امـکان
وجـود نـدارد کـه آن اجـزاء بـه یکبـاره و بـا هم گفتـه شـوند؛ به مهین علـت الزم اسـت که
حـق تقـدم بر دیگـری را
برخـی مقـدم و برخـی مؤ ّخـر شـوند و هیـچ یـک به خـودی خود ّ
ندارنـد؛ زیـرا الفـاظ از حیـث لفـظ (نـه از حیث معنـا و مقصـود) درجۀ اعتبار یکسـانی
دارنـد ،بهجـزء الفاظی کـه صـدارت طلبنـد (عتیـق .)136 :2009 ،عبدالقاهـر جرجانی
(متوفـی 471ق) علـت تقـدم یک کلمـه را اهتمام و توجه نویسـنده یا گوینده بـه آن کلمه
ذکـر میکنـد (جرجانـی ،بیتـا .)107 :زرکشـی (متوفـی 794ق) معتقد اسـت کـه تقدیم
و تأخیـر ،یکـی از اسـلوبهای بالغی اسـت که نشـان دهنـدۀ توانایی ،چیرهدسـتی ادیب
در فصاحت و سـخنوری و مهچنین مهارت وی در کالم اسـت (زرکشـی ،بیتا.)233/3 :
جرجانـی و دیگـر بالغتشناسـان سـنتی ،بحـث تقدیـم و تأخیـر را در مبحـث مربوط به
احـوال مسـند و مسـندالیه مورد بررسـی قـرار دادند.
بسـتانی تقدیـم و تأخیر را نه تنها در سـطح کلامت ،بلکه در سـطح عبـارات ،مجالت و
حتـی بندهـا و بخشهـای یـک منت نیز مورد بررسـی قـرار میدهـد .به اعتقـاد وی گاهی
چینـش خـاص معانـی در ذهن ایجـاب میکند کـه پـارهای از آن معانی ،بنـا به مقتضای
حـال ،مقـدم و پـارهای از آهنـا مؤخر شـوند .ایـن تقدیم و تأخیـر گاهـی در چارچوب یک
واژه ،گاهـی در مجلـه و گاهـی در یک بخش از کالم اتفـاق میافتد؛ به عنوان منونه هنگامی
کـه موضـوع ،یکنواخـت و زنجیـروار اسـت ،رضوری اسـت کـه جزئیـات آن بـر حسـب
تسلسـل زمانـی ارائـه شـود .گاهـی نیـز پرداخـت معانی بـه گونهای اسـت که الزم اسـت
تـا بخشهایـی از موضـوع بـر بخشهـای دیگـر مقدم شـود کـه در این صورت ،تسلسـل
زمانـی متن ،شـکل متعارفی نـدارد؛ لـذا واژههـا و بخشهایـی کـه از منظر آفریننـده اثر،
امهیت بیشتری دارند ،مقدم میشـوند (بسـتانی .)69 :1394 ،در حقیقت تقدیم و تأخیر
روش هنری ادیب بسـتگی دارد که با احسـاس خودآگاه یـا ناخـودآگاه او دارای ارتباطی
مسـتقیم اسـت و ایـن مهارت هنری تعیینکنندۀ ترتیـب و چینش کلامت در ترکیب اسـت
و میتوانـد مطابـق گفتـۀ بالغتشناسـان باشـد و یـا میتواند باریکتـر و پنهانتـر از آن
صـورت بگیـرد و ایـن باید از سـاختار کلـی کالم دریافت شـود (عید ،بیتـا.)79 :
منونـه تقدیـم و تأخیر بندها ،در آیات  67تا  74سـوره بقره مشـاهده میشـود که مربوط
بـه داسـتان قتـل جوانی از بنی ارسائیل اسـت که این داسـتان داسـتان ،حـوادث را طبق
تسلسـل زمانـی دنبال منیکند؛ زیـرا حوادث و رویدادها از حیث زمان باید با کشـته شـدن
«و ِإ ْذ قَ َتلْ ُت ْم نَ ْف ًسـا» (بقره)72/
(جـوان) آغاز شـود؛ اما ایـن رویداد در پایان داسـتان با آیـهَ :
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«و وقتی که نفسـی را کشـتید» ذکر شـده اسـت و داسـتان از میانه آن ،یعنی فرمان موسـی
ـال ُم َ ِ ِ ِ ِ
ذْب ُحوا
«و ِإ ْذ قَ َ
(ع) بـا ذبـح ماده گاو آغاز شـده اسـتَ :
ٰ
ـم أَ ْن تَ َ
وس ل َق ْومـه إ َّن اللَّـ َه َيأْ ُم ُر ُك ْ
َب َق َـر ًة» (بقـره« )67/و (بـه یـاد آریـد) وقتـی کـه موسـی بـه قوم خـود فرمـود که به امـر خدا
گاوی را ذبـح کنید»؛ سـپس داسـتان به عقـب باز میگـردد (بسـتانی 1422 ،ق.)49 /1 :
در حقیقـت هـر رویـدادی در ظرف زمانـی خاصی رخ میدهد و روندی طبیعی از گذشـته
بـه حـال و آینـده دارد؛ امـا گاهی نیز داسـتان نکته و پیـام ویـژهای دارد که الزم اسـت این
زمـان خطـی یا تقویمی ،شکسـته شـود و ترتیـب طبیعی آغـاز ،میانـه و پایان برهـم بخورد
(بسـتانی .)74 :1394 ،نکتـۀ هنری ایـن داسـتان آن اسـت که چـون اعامل یهودیـان در
مراسـم عبادی ،ذبح حیوان اسـت؛ به مهین سـبب ،ذبح بقره در ابتدای داسـتان ،ذکر شده
اسـت کـه پیـام ویـژۀ خـود را دارد؛ ازمجلـه اینکه فرمان بـه ذبح گاو از سـویی متناسـب با
اعتقـاد آنهـا در مقدس شـمردن قربانی اسـت و از سـویی دیگر یادآور تقدس گاو اسـت
(بسـتانی 1422 ،ق.)49 /1 :
بنابرایـن آنچـه در رابطـه بـا جواز تقدیـم وتأخیر امهیت دارد ،نخسـت مقـدم و مؤخر
کـردن مجلات ،عبـارات و بخشهای یک منت اسـت و دوم مقـدم ومؤخر کـردن هریک از
ایـن اجـزا و بخشها ،با توجه به سـاختار و بافت کالم اسـت و میتواند در بالغت سـنتی
ذکـر شـود و یا مـواردی غیر از آن باشـد؛ به عنوان منونه بالغتشناسـان سـنتی معتقدند که
مفعـول بـا هدف تأکیـد و اختصاص بر فاعل و فعل خود مقدم میشـود؛ امـا در نقد جدید
معتقدنـد کـه یـک مجلـه براسـاس هـدف و غـرض گوینـده میتواند بـر مجلۀ دیگـر مقدم
شود.
 .3-2ذکر و حذف
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در بحـث احـوال مسـند و مسـندالیه ،مبحـث ذکـر و حذف نیـز بهعنوان یکـی از مباحث
مهـم در علـم معانی مطرح شـده اسـت .مبحث ذکر اصلیتریـن بخش کالم اسـت و ذکر
زمانـی اسـت کـه زمینهای بـرای حذف پیدا نشـود ،یعنـی قرینهای کـه در هنـگام حذف،
حمـذوف را بیـان میکنـد ،موجـود نباشـد .حذف برخلاف اصل اسـت و برای کوتاه شـدن
سـخن و گریـز از بیهودگـی بـه کار مـیرود و این حذف باید بـا تکیه بر وجود قرینه باشـد
کـه بـر حمـذوف داللـت میکنـد (تفتازانـی)212-211 :2013 ،؛ اما حممود بسـتانی طرح
مبحـث ذکـر و حـذف درچارچـوب مسـند و مسـندالیه را بـه دو دلیـل نادرسـت میداند:
نخسـت اینکـه شـیوایی و رسـایی ذکر و حـذف به اجزای یـک مجله حمدود منی شـود ،بلکه
از آن فراتـر مـیرود ،موضوعـات ،درونمایههـا و مجلههـا را شـامل میشـود؛ دوم اینکـه
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نبایـد مصادیـق ذکـر و حـذف را حمـدود به چارچوب مشـخصی دانسـت که بایـد پردازندۀ
متن را آزاد گذاشـت تـا مطابـق ذوق و سـلیقه خود موارد بیشماری را حـذف و یا ذکر کند
(بسـتانی ۱۴۱۴ ،ق)۱۰۰-۹۹ :؛ بنابرایـن بـه اعتقـاد بسـتانی ،حذف ،تنها شـامل یک یا
چنـد واژه منیشـود ،بلکـه میتوانـد مجلات و حتی بخشهایی از یک منت را شـامل شـود.
بالغتشناسـان در مـورد ارسار یـا اغـراض بالغـی حـذف ،موارد بسـیاری را ذکـر کردند؛
ازمجلـه :آشـکار بودن به علـت وجود قرینه ،پنهان کـردن امر از غیر خماطـب ،امکان انکار
در صـورت نیـاز ،تـرس از فـوت فرصـت ،اهبام ،تنگنـای موقعیت بـرای اطالـه کالم ،حفظ
سـجع ،قافیه و وزن شـعری ،پرهیز از بیهودگی و برخی از اغراض دیگر (سـکاکی:1987 ،
)176؛ امـا از نظـر هنری منیتـوان کارکردهای بالغـی حذف را بـه این موارد حمـدود کرد؛
چـرا کـه این مـوارد از سـاختار کلی کالم حاصل میشـود و شـاید برای حـذف ،اغراضی
عمیقتـر و باریکتـر از آنچـه بالغتشناسـان مشـخص کردند ،وجـود دارد (عیـد ،بیتا:
 .)81بسـتانی ارسار بالغی یا به عبارتی بالغت حذف را در سـه مورد کلی تقسـیم میکند
که اغراض بسـیاری را شـامل شـود:
الـف .پرهیـز از زیادهگویـی :بدیـن معنی که توجیه اساسـی بـرای حذف آن اسـت که
در متن بایـد بـر مـواردی مترکـز کـرد که ذکـر آنهـا رضوری اسـت .از نگاه شـارع اسلام
نیـز سـخن حشـو و زایـد حتـی در گفتگوهای روزمره هم بایسـته نیسـت چه رسـد به کالم
بلیـغ و گفتـار شـیوا (بسـتانی .)79 :1394 ،ایـن غرض بالغی مهمترین غرضی اسـت که
بالغتشناسـان در مـورد آن اتفـاق نظـر دارنـد (سـکاکی)176 :1987 ،؛ اما بسـتانی دو
هـدف وغرض دیگـر را برای حذف برشـمرده اسـت:
ب .معنـا آفرینـی :یعنی اینکـه رشایطی ایجـاب میکند که خواننده در کشـف حقایق
متن و نیـز در آفرینـش معانـی جدیـد سـهیم باشـد؛ زیرا اگـر فقـط بخواهیم خواننـده را
رصفـا ً خماطبـی ایسـتا قلمـداد کنیم که پیوسـته منتظـر دریافت پیامهـای از پیش آمـاده و
دسـتهبندی شـده اسـت ،در واقع این امر به هیچ انگاشتن توامنندیهای فکری و عاطفی
او سـت .مضاف بر اینکه ذهن وی را از جوشـش و بالندگی باز میدارد (بسـتانی:1394 ،
 .)79بـه اعتقـاد زرکشـی (متوفـی  794ق) هرچـه احسـاس کشـف و دریافـت حمـذوف،
سـخت تر باشـد ،لـذت از این تلاش بـرای دریافت نیز دلنشـینتر خواه د بود (زرکشـی،
بیتـا )105/3 :و امـکان حـذف این فرصـت را به خواننده میدهد که حمذوف را اسـتنباط
و دریافـت کند (ابوشـادی.)152 :1412 ،
ج .برداشـت هرنی (برداشـت آزاد) :از آنجایی که آزمودهها و جتربیات خماطبان ،متنوع
اسـت؛ لذا حذف پـارهای اتفاقـات ،صحنهها ،واژهها و ترکیبها ،سـبب میشـود خواننده

133

پژوهشنامه نقد ادب عربی • شماره 20

134

آگاه براسـاس پیـش زمینههای فکـری ،فرهنگی و اجتامعـی خود ،برداشـتهای گوناگونی
از متن داشـته باشـد (بسـتانی)100 :1414 ،؛ به ایـن معنا که گاهی سـاختار کالم گویای
حـذف نیسـت ،در نتیجـه خماطـب میتوانـد برداشـتی آزاد از متن داشـته باشـد و در ایـن
صـورت اسـت که منت ادبی میتواند تأثیرات هرنی خود را داشـته باشـد (عیـد ،بیتا.)88 :
اکنـون بـا ایـن توضیـح ،بـه رویکرد بالغی بسـتانی در تفسـیر این آیـه رشیفـه از قرآن
ير أُ ّم ٍة أُ ْخ ِرج ْت ِللنَّ ِ
ـاس تَأْ ُمرو َن بِالْم ْعـر ِ
وف َوتَنْ َه ْو َن َع ِ
ـن ال ُْمنْ َك ِر» (آل
َ
میپردازیـمُ « :كنْ ُت ْم َخ ْ َ َ
َ ُ
ُ
عمـران« )110/شما هبرتيـن امتى هسـتيد كه بـراى مردم پديدار شـدهايد به كار پسـنديده
فرمان مىدهيد و از كار ناپسـند بازمىداريد» .مشـخص اسـت ،در زبان ادبیات داستانی،
حـذف ،مرشوعیـت خود را از یکی از این سـه هدف کسـب میکند :پرهیـز از زیادهگویی،
معنـا آفرینـی ،برداشـت هنری .در اینجـا متن ،بخشـی را حـذف و بخشـی دیگـر را ذکر
کـرده اسـت تـا خواننـده امهیـت آنچـه را که ذکرشـده را احسـاس کنـد و جزئیـات آنچه
را کـه حذفشـده (بـا توجـه بـه یکـی از اهـداف سـه گانه که متن در ِ
پـی آن اسـت) خود
دریافـت کنـد .بـدون شـک آنچه کـه در ایـن آیه ذکر شـده اسـت ،امـر به معـروف و هنی
از منکـر اسـت و هـدف آن جلـب توجـه خماطب به ایـن موضوع اسـت؛ اما در ایـن میان،
برخـی رویدادهـا و نیـز عنصر زمان کـه ایـن رویدادها (مراحل شـکل گیری شـخصیت
مؤمنیـن تـا مرحلـه عملـی) در آن رشـدیافته ،حـذف شـده اسـت .یعنـی فراگرفتن امر به
معـروف و هنـی از منکـر ،خوگرفتن بـا آن و نیز انجـام برخی امـور مربوط به آن تا رسـیدن
بـه مرحلـه عملی در آیه ذکر نشـده اسـت .به عبـارت دیگـر ،در آیه ،فاصله زمانـی و روانی
از خواستن امـر بـه معـروف و هنـی از منکر تـا انجام عملـی آن ،حذف شـده اسـت؛ چرا
کـه هـدف ،تنها ذکـر مرحلۀ عملی بـوده اسـت .این بـازۀ زمانی حمـذوف ،هدف ثانـوی آیه
اسـت (پرهیـز از زیادهگویـی) و خواننـده میتوانـد از طریق عنرص ختیل کـه دارای جنبه
زیباییشناسـی و معناشناسـی اسـت ،بدان دسـت یابد و آن را جتسـم مناید (معنا آفرینی و
برداشـت هنری) (بسـتانی 1422 ،ق)230/1 :؛ زیـرا عنصر ختیـل و صور خیـال عالوه
جتسـم و تصویـر مفاهیمی که دریافـت آنها بـرای خواننده
بـر کارکـرد زیباییبخشـی ،در ّ
دشـوار اسـت نیز مؤثـر دارند.
امـا نکتـهای کـه الزم اسـت بـدان اشـاره شـود این اسـت کـه از نظـر هنری منیتوان
کارکردهـای بالغـی حـذف را بـه ایـن مـوارد حمـدود کرد؛ چـرا که سـبب حذف ،سـاختار
کلی و بافت کالم اسـت و شـاید برای حذف ،اغراضی دیگر غیر از آنچه بالغتشناسـان
مشـخص کردنـد ،وجود داشـته باشـد و این پدیده مهراه بـا حتوالت فکـری و ادبی ،تغییر و
حتـول پیـدا میکند.

عنصر صوری

آنچـه بسـتانی در بحـث از عنرص صـوری بـدان میپـردازد ،پـارهای از مهمترین مباحث
علم بیان اسـت .موضوع علم بیان ،بررسـی صورخیال و جنبۀ زیباییشناسـی گفتار است؛
ال عنرص صـوری را بـه موارد معینـی حمصور
امـا بـه اعتقـاد بسـتانی ،بالغت سـنتی معمـو ً
میکنـد؛ حـال آنکـه عنصر مذکـور فراتـر مـیرود و شـکلها و گونههای متنـوع دیگری
را نیـز دربرمیگیـرد و این امر به دو مسـأله بسـتگی دارد :نخسـت ،بـه تفاوتهای ظریف
میـان انـواع صـور خیـال و دوم ،به ماهیت برداشـت مـا از کارکـرد آنها (بسـتانی1414 ،
ق .)172 :برمبنـای دیـدگاه بسـتانی ،عنصر صـوری ،مهان صور خیال اسـت کـه طی آن
میـان دو پدیـده که بـا یکدیگر ارتبـاط حقیقی ندارنـد ،ارتبـاط برقرار میشـود .هبرهجویی
ال حقایـق را ژرفتر و عمیقتر در جان مینشـاند و در
از ایـن عنصر ،در آثـار ادبی معمو ً
کنـار دیگـر عنـارص بالغـی ،بهویژه عنرص موسـیقایی یـا آهنگ ،تعبیـر هنری را از تعبیر
غیرهرنی متامیز میکند (مهان .)171 :او صور خیال را شـامل :تشـبیه ،اسـتعاره ،تقریب،
متثیـل ،رمـز ،اسـتدالل ،تضمین ،توریـه ،فرضیه ،مبالغـه و احاله میداند کـه در این بخش
بـه جهـت حجم حمـدود مقاله ،تنها به بررسـی دو مقولۀ اسـتعاره و رمز از دیـدگاه وی و نیز
بررسـی منونههای آن در التفسـیر البنائـی میپردازیم.
 .4-1استعاره
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بالغتشناسـان در تعریف اسـتعاره دیدگاه یکسـانی دارند؛ به عنوان منونه سـکاکی (متوفی
 626ق) معتقـد اسـت« :اسـتعاره ایـن اسـت کـه یکـی از طرفیـن تشـبیه را ذکـر کنـی و
طـرف دیگـر را اراده کنـی بـا ایـن ادعـا کـه مشـبه ،داخـل در جنـس مشـبهبه شـده و به
ایـن طریـق آنچه را خمصوص مشـبهبه اسـت برای مشـبه اثبـات کنی( ».سـکاکی1987،
 .)369:ابناثیـر (متوفـی  632ق) اسـتعاره را ذکر نکردن «مسـتعارله» که ِ
لفظ نقل اسـت
و اکتفـا بـه ذکـر «مسـتعار» کـه ِ
لفـظ منقـول اسـت ،میدانـد (ابناثیـر ،بیتـا )74/2 :و
خطیـب قزوینـی (متوفـی  739ق) میگویـد« :اسـتعاره ،جمازی اسـت که عالقۀ آن تشـبیه
معنایش به چیزی اسـت که برای آن وضع شـده اسـت» (قزوینی .)212 :2003 ،اسـتعاره
در اصطلاح بهکاربـردن لفظـی اسـت ،در غیـر آنچه بـرای آن وضع شـده اسـت (در غیر
معنـای حقیقیاش) ،بهسـبب عالقه (پیوند) مشـاهبتی کـه بین معنـای منقولعنه (معنای
حقیقـی) و معنای مسـتعملفیه (معنای جمـازی) وجـود دارد ،به مهـراه قرینـه بازدارنده از
اراده معنای اصلی آن (اهلاشـمی ،بیتا .)258 :بالغتشناسـان مهچنین اسـتعاره را به دو
«مکنیه» یا بالکنایه تقسـیم کردند .در اسـتعاره مرصحه به
«مرصحـه» یا ترصیحیـه و
نـوع
ّ
ّ
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لفظـی که داللت بر «مشـبهبه» میکند و مقصود از آن «مشـبه» اسـت ،ترصیح میشـود و
مکنیه« ،مشـبهبه» یا «مسـتعارله» حذف میشـود و به چیزی از لوازم آن اشـاره
در اسـتعاره ّ
میشـود (عتیـق.)176 :1985 ،
بسـتانی معتقـد اسـت کـه اسـتعاره ایجاد رابطـهای ختیلـی میان دو یـا چند پدیـده از
الص ْبـ ِح ِإذا َت َن َّف َس»
«و ُّ
طریـق انتقـال صفـات یکـی از آنها بـه دیگری اسـت ،ماننـد آیـۀَ :
(تکویر« )18 /سـوگند به صبح چون دمیدن گیرد( ».بسـتانی 1414 ،ق)191 :؛ اما باتوجه
بـه مصادیقـی کـه بسـتانی در تبییـن مفهـوم اسـتعاره ذکر کـرده اسـت ،میتـوان گفت که
تفـاوت دیـدگاه وی با دیدگاه بالغت سـنتی در این اسـت کـه تعریف وی از اسـتعاره ،تنها
مکنیـه یـا بالکنایه تطبیق داده میشـود کـه مهچنانکه بیـان کردیم ،مشـبه در
بـر اسـتعاره ّ
آن ذکـر و مشـبهبه در آن حـذف شـده اسـت و بـه چیزی از لـوازم آن اشـاره میشـود .وی
مرصحـه را حتـت عنـوان «رمز» بررسـی میکنـد که در بخـش بعد بـدان خواهیم
اسـتعاره ّ
پرداخت.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بسـتانی در تفسـیر ایـن آیه رشیفه« :قُ ْـل إ َّن ال َْم ْـو َت الَّـذي َتف ُّرو َن م ْنـ ُه فَإ َّنـ ُه ُم َلقي ُكم»
(مجعـه« )8/بگـو :عاقبت مرگی که از آن میگریزید شما را البته مالقـات خواهد کرد» ،بیان
میکنـد کـه منت ،تصویـری اسـتعاری از «املـوت» (مـرگ) ارائه کـرده اسـت و زیبایی این
اسـتعاره در ایـن اسـت کـه مرگ به ماننـد دشـمنی در میدان نربد به تصویر کشـیده شـده
اسـت کـه یهودیـان از آن میگریزنـد و صفـت رویـارو شـدن که از صفات دشـمن اسـت،
برای مرگ اسـتعاره شـده اسـت و بدان منتقل گشـته اسـت (بسـتانی 1422 ،ق.)16/5 :
در بالغـت سـنتی ایـن نـوع تصویـر را اسـتعاره مکنیـه میگویند که مشـبه (مـرگ) در آن
ذکر شـده و مشـبهبه (دشـمن) در آن حذف شـده اسـت و به چیـزی از لـوازم آن (گریخنت
از آن و در هنایت رویارویی با آن) اشـاره شـده اسـت؛ اما بسـتانی این تصویر را اسـتعاره
مینامد؛ بنابراین مفهوم اسـتعاره از دیدگاه بسـتانی تنها دربرگیرندۀ مفهوم اسـتعاره مکنیه
در بالغت سـنتی است.
 .4-2رمز

مهچنانکـه در بحـث از اسـتعاره بیان شـد ،تعریفـی که بسـتانی از اسـتعاره ارائه میکند،
مرصحـه را بهعنـوان یکـی از صور
تنهـا اسـتعارۀ مکنیـه را شـامل میشـود و او اسـتعارۀ ّ
خیـال حتـت عنـوان «رمـز» بررسـی میکنـد؛ برایناسـاس از دیـدگاه وی« :رمـز یـا منـاد
عبـارت اسـت از برقـراری رابطـه میـان دو پدیـده از طریـق حـذف یکـی از آن دو طرف و
باقـی گذاشتن طـرف دیگر با هدف اشـاره به ماهیت طرف نخسـت» (بسـتانی 1414 ،ق:
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 .)205رمز وسـیلهای اسـت برای بیان احساسـات خودآگاه یا ناخودآگاه و هبرتین روشـی
بـرای ایـراد کالمی اسـت که معادل لفظـی بـرای آن وجود نـدارد؛ اما حقیقت رمز ،اشـاره
چیـزی حسـی یـا یک حادثـه یا یـک کلمه به مـورد عقلـی و باطنی اسـت که بـرای تأثیر
در روح و جـان خماطـب بـهکار میرود .از اشـکال رمز در بالغت عربی ،اسـتعاره و جماز را
میتـوان نام بـرد (ابورشیفـه و دیگـران.)63 :2008 ،
بـه عقیدۀ بسـتانی رمز بـر دو نوع اسـت :مفـرد و مرکـب (بسـتانی 1414 ،ق.)207 :
در گونـۀ مفـرد ،رمـز از یک واژه یا عبارت تشـکیل شـده اسـت کـه در بالغت سـنتی از آن
مرصحـه» (کـه در آن مشـبه حمذوف و مشـبهبه ذکر میشـود) تعبیر میشـود؛
بـه «اسـتعاره ّ
اما در گونه مرکب ،از دو عبارت یا بیشتر تشـکیل شـده اسـت که در بالغت سـنتی حتت
عنـوان «اسـتعاره متثیلیـه» (که برگرفته از چند چیز اسـت) بررسـی میشـود .به عنـوان منونه
ّور الَّ ِ
در آیـۀ« :فَ ِآم ُنـوا بِاللَّ ِه َو َر ُسـو ِل ِه َوال ُن ِ
ـذي أَ ْن َزلْ َنا» (تغابن« )8 /پس به خـدا ایامن آرید و به
رسـول او و نـوری که فرسـتادهایم بگرویـد» .واژۀ «نـور» را رمز برای قرآن یا مبادی اسلام
ذکـر میکنـد که رمز در اینجا مفـرد اسـت (بسـتانی 1422 ،ق )31/5 :و از دیدگاه بالغت
سـنتی در واژۀ «نور» ،اسـتعارۀ مرصحه وجـود دارد.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صاط ُم ْسـ َتق ٍيم»
امـا در آیـه« :أَفَ َم ْن َيْش ُمك ًّبا َع َ ٰ
لى َو ْج ِهه أَ ْه َد ٰى أَ َّم ْن َيْش َس ِـو ًّيا َع َ ٰل َ
(ملـک« )22/آیـا آن کـس کـه رسنگـون بـه رو افتـاده یـا آن کـه بـا قامـت راسـت بـه راه
مکبا ً
راسـت اسـت ،کـدام هبتر هدایـت یافتهانـد؟» بیان میکنـد که مجلـه «أفمن یمشـی ّ
علـی وجهـه» کـه متشـکل از چنـد عبارت اسـت ،رمـز بـرای کافری اسـت که بـه وظیفۀ
عبـادیاش در زندگـی آگاه نیسـت و بـدان امهیت منیدهـد (بسـتانی 1422 ،ق )74/5 :و
بـر مبنـای دیدگاه بالغت سـنتی آنکـه رسنگون بـه رو افتاده ،اسـتعاره از کافری اسـت که
بـه وظیفـه عبـادیاش در زندگـی آگاه نیسـت .در اینجا به روش اسـتعاره متثیلیه ،مشـبه و
ف و مشـبهبه ذکر شـده اسـت.
مشـبهبه هیئـت برگرفتـه از چنـد چیز اسـت و مشـبه حذ 
بنابرایـن دیـدگاه بسـتانی در مـورد اسـتعاره و رمـز مهـان دیـدگاه بالغـت سـنتی در
مـورد اسـتعاره در انـواع گوناگـون آن (مرصحـه ،مکنیـه و متثیلیـه) اسـت کـه آنهـا رادر
تقسـیمبندیهای متفاوتـی ارائه کرده اسـت و دیـدگاه جدیدی در این حـوزه معرفی منیکند.
عنصر لفظی

فصاحـت کلمـه و کالم و بحث جماز در بالغت سـنتی بحثی اسـت که بسـتانی حتت عنوان
عنصر لفظـی بـدان میپـردازد .اما شـیوۀ بیان کلمات و عبارتهـا ،بحث جدیـد و مهمی
اسـت کـه بسـتانی در ایـن بخش حتت عنـوان «اسـلوب لفظـی» آن را مـورد بررسـی قرار
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داده اسـت و آن را بـر دوگونـه روایـت و گفتگـو تقسـیم میکند کـه دو عنرص مهـم در فن
داسـتان به شمار میرود؛ اما از دیدگاه بسـتانی اساسـا ً بیان حقایق با این دو شـیوه صورت
میپذیـرد؛ یعنـی یـا گزارشگونـه اسـت و یـا در قالـب گفتگو صـورت میگیرد کـه طی آن
حقایـق نـه از سـوی راوی که از طـرف دیگران گزارش میشـود (بسـتانی.)168 :1394 ،
در ادامـه بـه توضیح هریـک میپردازیم:
 .5-1سرد یا روایت
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رسد در لغـت بـه معنای سـخن را دنبال کـردن و آن را بهطور پیوسـته و پیدرپی بیان کردن،
معنـا میدهد( .ابنمنظـور 1414 ،ق )211/3 :و بهعنوان اصطالحی نقدی عبارت اسـت
از :نقـل رویـداد از صـورت واقعی آن به صورت گفتاری (یوسـف )38 :2015 ،و رشـتهای
از حـوادث دارای نظـم کـه در جریان قرائت آشـکار میشـود( .قامئینیـا.)380 :1393 ،
برای بیان هر داسـتان روشـی وجـود دارد که از اساسـیترین این روشهـا ،روایت یا زاویه
دیـد راوی اسـت .گاهـی راوی ،شـخصی غیـر از شـخصیتهای داسـتان اسـت و گاهی
یکـی از شـخصیتها سـت (ابورشیفـه و دیگـران .)126 :2008 ،روایـت ،منایشدهنـدۀ
شـیوهای اسـت که نویسـنده با آن مصالح و مواد داسـتان خود را به خواننده ارائه میکند
و در واقـع رابطـۀ نویسـنده با داسـتان را نشـان میدهـد (میرصادقـی)353 :1394 ،؛ اما
بـه اعتقـاد بسـتانی ،روایت بهعنـوان یکی از دو شـیوۀ بیـان حقایق برای خماطبـان عبارت
اسـت از اینکـه حقایـق در قالب خبر به خماطبان گـزارش میشـود .از دیـدگاه وی در هر
شـیوۀ گفتـاری ،اصل بـر روایـت اسـت (بسـتانی 1414 ،ق)233 :؛ منونه روایـت در آیات
ـت ِل َر ِّبـا َو ُح َّق ْت َو
ماء انْ َشـ َّق ْت َو أَ ِذنَ ْ
قـرآن کریـم فراوان اسـت؛ مانند ایـن آیات«ِ :إذَا َّ
الس ُ
ـت ِل َر ِّبا َو ُح َّق ْت» (انشـقاق« )4-1/آنگاه
ـت مـا فيهـا َو َ َ
تل َّْت َو أَ ِذ َن ْ
ِإذَا ْالَ ْر ُض ُم َّـد ْت َو أَلْ َق ْ
که آسمان زهم بشـکافدو پروردگارش را فرمان برد و (چنین) ِسـزدو آنگاه که زمین کشـیده
شـودو آنچـه را که در آن اسـت بیـرون افکند و هتی شـود» (بسـتانی 1422 ،ق.)312/5 :
 .5-2حوار یا گفتگو

در اصطلاح عبـارت اسـت از :گفتگـو میـان دو طـرف یا بیشتر کـه هریک اندیشـهها و
دیدگاههـای خـود را بیان میکنند و شـواهدی را برای تبیین دیدگاههای خود و رسـیدن به
نتیجه مشترک ذکر میکننـد (نحالوی .)39 :2001 ،بسـتانی معتقد اسـت که گفتگو ،رد
و بـدل شـدن سـخن میـان دو یا چند نفر اسـت کـه بر دو نوع اسـت:
الف) گفتگوی بیرونی :از دیدگاه بسـتانی سـخنانی اسـت که بهطـور معمولی میان دو
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نفر رد و بدل میشـود (بسـتانی 1414،ق.)238 :
ب) گفتگـوی درونـی :که به آن مونولوگ داخلی (تک گویـی درونی) میگویند ،عبارت
اسـت از سـخنی که شـنیده شده اسـت ،اما گفته منیشـود و شخصیت بهوسـیلۀ آن افکار
و اندیشـههای خـود را بیـان میکنـد ،بـدون اینکـه مقیـد بـه چینـش منطقـی آنها باشـد
(یقطیـن )67 :1989 ،و بـه اعتقاد بسـتانی سـخنی اسـت که یک شـخص یا اشـخاصی
خطـاب بـه خود بیـان میکنند .این گفتگوهـا میتواند بهصـورت یکجانبـه ،چندجانبه و
مجعی باشـد (بسـتانی 1414 ،ق.)238 :
بهعقیـدۀ بسـتانی با اینکه گفتگو ،شـیوه بالغی مهمی به شمار مـیرود و در قرآن کریم
فـراوان بـهکا رفتـه اسـت؛ امـا مـورد بیتوجهی بالغتشناسـان سـنتی قـرار گرفته اسـت
(بسـتانی )171 :1394 ،بهعنـوان منونـۀ تکـرار مـاده «قـال» در  527مورد در آیـات قرآن،
یکـی از دالیـل کثرت اسـتفاده از شـیوه گفتگو در قـرآن اسـت (زمزمـی .)33:مهچنانکه
تأثیـر مثبـت گفتگو در قـرآن ،نشـان از امهیـت واالی آن دارد که در آیات قـرآن میخوانیم
کافرانـی کـه با گفتگو به اسلام گرویدنـد و گمراهانی که هدایت شـدند و گناهکارانی که
به سـوی پروردگار خویش بازگشـتند (مهـان.)34 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال لَبِيه َوقَ ْومه َما َت ْع ُب ُـدو َن قَالُوا
منونـه گفتگـوی بیرونی در این آیات کریمه اسـت« :إ ْذ قَ َ
َـل لَها َع ِ
اك ِف َني» (شـعراء« )71-70/آنگاه که به پـدر خود و قومش گفت:
نَ ْع ُب ُـد أَ ْصنَ ًامـا فَنَظ ُّ َ
چـه میپرسـتید؟ گفتنـد :بتانی را میپرسـتیم و مهـواره ملازم آهناییم» کـه بیانگر گفتگوی
ابراهیـم (ع) با پدر و قومش اسـت (بسـتانی.)172 :1394 ،
ِ
منونۀ گفتگوی درونی را در این آیه میبینیمَ « :هل ََك َع ِ ّن ُسلْطَان َي ْه» (حاقه )29 /که دروغگو
با خودش میگوید« :مهه قدرت و حشمتم نابود گردید» (بستانی 1422 ،ق.)111/5 :
در مـورد امهیـت دوشـیوه روایت وگفتگـو در حتلیل و تفسـیر آیات قرآن کریـم میتوان
گفت مهانگونه که حتلیل روایت وگفتگو در داستان به معناشناسی آن و تبیین ساختارهای
گوناگـون آن ازمجلـه سـاختار زبانـی کمک میکند ،بر مبنـای دو عنرص مذکـور در حتلیل
آیـات قـرآن میتوان به معناشناسـی و بـه نقش روایـت در بیان موضوعـات و نقش گفتگو
در پویایـی و فاعلیـت متن مقدس قرآن دسـت یافـت و مهچنین میتوان نسـبت هریک را
در سـوره و ارتبـاط آنهـا را با دیگر اجزا و عنارص سـوره بررسـی کرد.
عنصر موسیقایی

موسـیقی ،وحـدت آواهـای حاصـل از مهاهنگـی صداها سـت کـه در کالم یا بیت شـعری
تکرار میشـود (ابورشیفه .)77-76 :2008 ،به اعتقاد بسـتانی ،موسـیقی (آهنگ) رشـته
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یـا جمموعـهای از آواها سـت که در یک بافت همنوا سـاماندهی میشـود و ایـن همنوایی
ممکن اسـت از تکرار آواها و یا تناسـب خمارج آنها صورت گیرد (بسـتانی.)186 :1394 ،
ناقدان ادبی ،موسـیقی را به دو بخش بیرونی و درونی تقسـیم کردند و موسـیقی بیرونی
کـه منـود آن در وزن و وحـدت بیـن تفعیلههـای بحـور عربـی اسـت را خمصـوص شـعر و
موسـیقی درونـی را که منـود آن در مهاهنگی بین اصوات درونی اسـت ،خمصوص شـعر ونرث
دانسـتند (هالل436-435 :1997 ،؛ ابورشیفه .)77-76 :2008 ،بسـتانی نیز موسیقی را
بـه دو نـوع بیرونی و درونی تقسـیم میکند:
 .6-1موسیقی بیرونی
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بـه اعتقاد بسـتانی ،موسـیقی بیرونی هم در شـعر و هم در نرث وجـود دارد و منـود آن در وزن
و قافیـه و در مهاهنگـی صوتی و آوایی در کلامت و مجالت و بندها سـت (بسـتانی:1414 ،
 .)271وی موسـیقی بیرونی را در دو سـطح مورد بررسـی قرار میدهد:
 .6-1-1سـاختار :نظام آوایی به حلاظ سـاختار کلی آوا ،برپایه دو عنرص اصلی شـکل
پیدا میکند:
 .6-1-1-1آوا :مقصود حروف هسـتند (بسـتانی ،)186 :1394 ،مانند مهاهنگی آوایی
ابدون،
تعب ُـدونَ ،ع ُ
«أعب ُدُ ،
میـان حـروف «ع»« ،ن»« ،م» و «ل» در سـورۀ کافـرون در الفـاظ ُ
َعابـد و َع َبد ُتـم» کـه تکـرار این حـروف باعث ایجاد موسـیقی و زیبایی آیات شـده اسـت
(بسـتانی 1422 ،ق .)440/5 :تکـرار بـا انـواع خمتلـف خـود ،نـوع خاصی از موسـیقی را
ایجـاد میکنـد کـه عبارتـی بهسـبب اهـداف هنری ،روانـی ،اجتامعـی و یـا دینـی آن را
ایجـاب میکنـد (رشرش )88 :1988 ،و وقتی صوت حروف تکرار شـود ،مانند این اسـت
کـه یـک نغمـه مکـررا ً بر سـاز نواخته شـود و ایـن باعث متایـز آن نغمـه میشـود و در پی
آن ،تأثیرگـذاری بیشتر دارد و وقتـی دو حـرف و چنـد حـرف تکرار شـود ،نغمههایی تولید
میشـود کـه تأثیر بیشتر و عجیبتری برجـای میگـذارد (مهـان.)91 ،
مـد ،قصر،
 .6-1-1-2دامنـه :مقصـود از آن حـرکات و سـکنات حـروف ،بـه حلـاظ ّ
لا
فخامـت و ظرافـت اسـت (بسـتانی .)187: 1394 ،مصـوت «او» یـا «آ» یـا «ای» و مث ً
صامـت سـین ،شـین یـا میـم اگر بـه تناسـب خاصی تکـرار شـود ،خود جلـوۀ دیگـری از
موسـیقی شـعر اسـت و عاملـی در رسـتاخیز کلمههـا به شمار مـیرود (شـفیعی کدکنی،
 ،)10: 1384ماننـد آیـات نخسـتین سـوره تکویـر که دارای مهاهنگی موسـیقایی اسـت:
ِ
َـت َو ِإذَا
ِ«إذَا َّ
ـار ُع ِ ّطل ْ
ـوم ا ْن َك َـد َر ْت َو ِإذَا الْ ِ َب ُال ُس ِّ َ
ـم ُس ُك ِّـو َر ْت َو ِإذَا ال ُن ُّج ُ
ير ْت َو ِإذَا الْع َش ُ
الش ْ
ِ
شر ْت» (تکویـر« )5-1/آنگاه که خورشـید به هم درپیچدو آنگاه که سـتارگان
ال ُْو ُح ُ
ـوش ُح َ

 .6-2موسیقی درونی

مقصـود بسـتانی از موسـیقی درونـی ،جتانـس ومهاهنگی بین موسـیقی بیرونـی با مضمون
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مهـی تیـره شـوندو آنگاه که کوهها بـه رفتار آیند ،وقتی شتران ماده واهناده شـوندو آنگاه که
وحـوش را مهیگـرد آرنـد» .در ایـن آیات ،مد و کشـیدگی صـوت در «الف» در کلمـه «إذَا»
در ابتـدای متـام آیـات ،مهچنین در حـروف مـدی «الـف» و «واو» در «النجـوم»« ،اجلبال»،
«العشـار» و «الوحوش» که سـبب کشـیدگی صوت شـده اسـت و نیز تشـدید در « ُک ِّورت»،
«س ِّـیرت» و « ُعطِّلَت» و نیز در فتحه و سـکون در انتهای آیات ،سـبب موسیقی شده است.
ُ
 .6-1-2شـکل :نظام آوایی بهحلاظ شـکل آواها ،تابع سـامانۀ ویژهای اسـت و به طور
خـاص در جناس و توازن منود پیدا میکند (بسـتانی.)187 :1394 ،
 .6-1-2-1جنـاس :یعنـی همگونـی دو آوا یـا بیـش از آن (بسـتانی 1414 ،ق.)272 :
ال برای ادای معنا سـت و ثانیـا ً برای زیبایی لفظی ذکر میشـود
جنـاس در قـرآن کریـم او ً
(رشرش .)96 :1988 ،مهانگونـه کـه عبدالقاهـر جرجانـی نیـز میگویـد« :التجنیـس ال
یستحسـن ّإل مـع املعنـی» (جرجانی ،بیتـا ،)7 :ماننـد جنـاس بیـن دو واژه «الر ِ
اج َفة» و
َّ
«الر ِادفَـة» در ابتـدا و انتهـای کلمات و نیـز قریـب املخـرج بـودن دو حـرف «ج» و «د» در
َّ
ِ
الر ِادفَ ُة» (نازعـات« )7-6/آن روز که لرزنـده بلرزدو از
ـا
ه
ع
ب
ت
ت
ة
ف
اج
الر
ف
ج
ر
ت
م
ـو
«ي
آیـات:
ُ
ُ
َ
َ ْ َ َْ ُ
َ ْ َ ُ َ َّ
َّ
پـی آن لـرزهای [دگـر] افتـد» (بسـتانی 1422 ،ق )271/5 :کـه ایجاد مهاهنگـی صوتی و
موسـیقایی کرده است.
 .6-1-2-2تـوازن :یعنـی مهاهنگـی و هموزنـی میـان واحدهـای آوایـی ،نـه آواهـا
بهتنهایـی ،کـه در یک جمموعه شـکل یافتنـد (بسـتانی 1414 ،ق .)275 :مجلات متوازن،
مجالتـی هسـتند که ادیـب به تقطیـع متسـاوی آنها بهگونـهای میپـردازد که در سـاختار
لا بـا هم مهاهنگ باشـد و چـه این مجلات در داللـت و معنا با هـم مهاهنگ
نحـوی کام ً
باشـند و چـه نباشـند ،آنچـه مهـم اسـت مطابقـت کامـل آهنـا در سـاختار نحوی اسـت
السـم ِاء ذ ِ
الر ْج ِع َو ْالَ ْر ِض
َات َّ
(عبداجلواد ابراهیم ،)67 :2003 ،مانند آیات سـوره طارقَ :
«و َّ َ
ذ ِ
الص ْدعِ» (طارق« )12-11/سـوگند به آسمان بارشانگیز ،سـوگند به زمین شکافدار
َات َّ
«و
[آمـاده کشـت] » .آیـۀ اول و آیه دوم هموزن هسـتند و مانند توازن در ایـن آیات رشیفهَ :
ال تُ ِطـع ُك َّل حال ٍّٰف م ِه ٍني َه ٍاز م ّٰش ٍ
ـاء بِنَ ِم ٍيم َمنّٰا ٍع ِللْ َخ ْ ِي ُم ْع َت ٍد أَ ِث ٍيم» (قلـم« )12-10/و از هر
ٰ ْ
َ
ّٰ َ
َ
قسـم خورنده فرومایـهای فرمان مرب [که] عیبجو سـت و برای خربچینـی گام برمیدارد،
«منَّـاع» و مهچنین
مانـع خیر متجاوز گناهپیشـه» که کلمات َ
«م َّشـاء»َ ،
«مهاز»َ ،
«ح َّلاف»َّ ،
کلامت «م ِهین»َ « ،نیم» و ِ
«أثیم» هموزن هسـتند و باعث ایجاد موسـیقی در آیات میشـوند.
َ
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و اندیشـۀ اثـر اسـت؛ بهگونـهای که به نسـبت هـر موضوع و مضمونی ،شـاد یـا غمگین و
یـا غیـر ازاینها نوعی موسـیقی متناسـب آن گزینش شـود(مهان .)279 :برخـی از ناقدان
ایـن نـوع موسـیقی را موسـیقی معنـوی میداننـد .ایـن نامگـذاری از آن جهت اسـت که
موسـیقی بـا سـطح معنایی اثـر ،پیونـدی مسـتحکم دارد؛ زیرا که موسـیقی مرتبـط با معنا
اسـت و تناسـبات معنوی در شـعر عالوه بر القا و فهم مطالب ،به غنای موسـیقایی شـعر
نیـز کمک میکنـد .میان دو شـعری که عالوه بر تناسـبات لفظی ،رابطه معنایی نیـز دارد،
شـعری را میپسـندیم کـه ارتبـاط معنایی در آن مشـاهده میشـود؛ زیـرا ایـن ویژگی خود
عاملـی در موسـیقایی کردن واژگان اسـت (فیاضمنـش.)166: ،
شـفیعی کدکنـی در مورد موسـیقی معنوی میگویـد :مهانگونـه که تقارنهـا ،تضادها
و تشـاهبات در حـوزۀ آواهـای زبـان ،موسـیقی اصـوات را پدید مـیآورد ،مهیـن تقارنها،
تشـاهبات و تضادهـا در حـوزه امور معنایی ذهنی ،موسـیقی معنوی را سـامان میبخشـد؛
بنابرایـن مهـۀ ارتباطهـای پنهانـی عنـارص یک بیت یـا یک مصرع و ازسـوی دیگر مهۀ
لا یک غزل یـا یک قصیده یـا یک منظومـه ،خواه
عنـارص معنـوی یـک واحـد هرنی (مث ً
کالسـیک وخـواه مـدرن) ،اجـزای موسـیقی معنـوی آن اثر میباشـند( .شـفیعی کدکنی،
)393 :1391؛ بنابرایـن میتـوان گفـت موسـیقی معنوی چیـزی فراتر از ارتباط موسـیقی
بـا مضمـون و موضـوع اثر اسـت و متام ارتباطـات معنایی میـان عنارص لفظی یـک اثر از
تناسـبات ،تقارنها ،تضادها و  ...و مهچنین ارتباط ختیل و عاطفه و احسـاس در یک اثر
با موسـیقی آن ،ایجادکننده موسـیقی معنوی اسـت.
عنصر ادبی
پژوهشنامه نقد ادب عربی • شماره 20

142

مقصـود از عنصر ادبـی یـا شـکلی ،انـواع ادبی اسـت که شـامل سـوره (قـرآن) ،خطبه،
داسـتان ،خاطره ،شـعر ،منایشـنامه و مانند آنها میشـود (بسـتانی .)196 :1394 ،حممود
بسـتانی بـر انـواع ادبی اسلامی مترکز میکنـد .انواع ادبی اسلامی شـامل :سـوره ،که در
آن بـا دو گونـه نثر برخـورد میکنیـم؛ نرث داسـتانی و نرث عادی؛ بخشـی از نرث سـورههای
قـرآن؛ نثر داسـتانی کـه در این میـان برخی سـورهها مانند :نوح ،یوسـف و تبـت؛ برخی با
نثر غالـب ،مانند :دهر ،شـعراء و جن و سـورههایی بـا نرث عادی یـا بهعبارتی فاقد عنرص
داسـتان اسـت (مهان.)201 :
در ادامۀ این بخش به بررسـی داسـتان و عنارص آن از دیدگاه بسـتانی و دیگر ناقدان
ادبی و ذکر مصادیق آن در التفسـیر البنایي للقـرآن الکریم میپردازیم:
 .7-1داسـتان :بهعنـوان یکـی از انـواع ادبـی عبـارت اسـت از انتخـاب یکـی یـا
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جمموعهای از شـخصیتها ،رویدادها ،فضاها و اندیشـهها سـت که ممکن اسـت به شـکل
گفتگـو یـا روایـت یا هـردو پرداختـه شـود (بسـتانی 1414 ،ق.)297 :
 .7-1-1عناصـر داسـتان :ناقـدان ادبـی بـرای داسـتان عنارص گوناگونـی را ذکر کردند
کـه در یـک مجعبنـدی کلی میتـوان گفت شـامل :شـخصیت ،رویـداد ،پیرنـگ (الگوی
حادثـه) درومنایـه ،صحنـه و صحنهپـردازی (فضـا) ،زاویـه دیـد (روایت) ،گفتگـو و برخی
عنـارص اصلـی و فرعـی دیگـر اسـت (میرصادقـی1394 ،ب356-345 :؛ ابورشیفـه و
دیگران126-124 :2008 ،؛ یوسـف نجم .)112 :1955 ،بسـتانی عنارص کلی داستان را
بـه زبـان و سـازهها تقسـیم میکند:
 .7-1-1-1زبـان داسـتان :کـه در بخـش قبـل بدان پرداخته شـده اسـت و عبارتند از:
روایـت و گفتگو.
 .7-1-1-2سـازههای داسـتان کـه عبارتند از :شـخصیت ،فضا ،حادثـه ،ارزش و ُکنش
کـه در این قسـمت به تبیین مفهـوم هریک از ایـن سـازهها میپردازیم:
شـخصیت :اشـخاص ساختهشـدهای (خملوقـی) را کـه در داسـتان (قصـه ،رمانـس،
داسـتان کوتـاه و رمان) و منایشـنامه و  ...ظاهر میشـود ،شـخصیت مینامنـد (میرصادقی،
 1394ب .)122 :در سـاخت داسـتان ،حـوادث بـدون شـخصیتهایی کـه در آن دخیـل
هستند ،قابل تصور نیست .شخصیت داستانی دارای ویژگیهای عقلی و اخالقی انسانی
عادی میباشـد و از دیگر شـخصیتها متامیز اسـت (ابورشیفه و دیگران.)132 :2008 ،
بـه اعتقاد بسـتانی شـخصیت هـر موجود زنـده و آگاهی اسـت کـه جنبـش دارد ،فعالیت
میکنـد ،سـخن میگویـد و  ...؛ خـواه این موجود انسـان باشـد و خـواه آفریدههایی مانند
فرشـتگان ،پریـان ،پرنـدگان و دیگر آفریدههـای دارای هـوش و ادراک (بسـتانی:1394 ،
.)46
فضـا :جمموعـه نیروهـا و عوامـل ثابـت و گـذرا سـت کـه شـخص را احاطـه کـرده و
در عملکردهایـش در زندگـی تأثیرگذار اسـت و او را به سـمت و سـوی مشـخصی سـوق
میدهـد (یوسـف نجـم )19 :1955 ،و بیانگـر زمـان و مـکان و حمیطـی اسـت کـه «عمل
داسـتانی» در آن بـه وقـوع میپیونـدد (میرصادقـی 1394 ،ب .)575 :بـه اعتقاد بسـتانی
فضـا ،ترسـیم پدیدههـای متحـرک یا جامدی اسـت که زمـان و مکان مشـخصی را به خود
اختصـاص داد ه است(بسـتانی.)47 :1394 ،
حادثـه :هـر رویـدادی اسـت کـه در بیـرون اتفـاق میافتـد (بسـتانی.)46 :1394 ،
حادثـه ،حمـور اساسـی اسـت که دیگـر عنـارص داسـتان ،رابطهای تنگاتنـگ بـا آن دارند
(ابورشیفـه و دیگـران.)124 :2008 ،
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ارزش :مقصود پدیده فکری یا معنوی است.
ُ
کنـش :جهتگیـری خاصـی اسـت که فـرد یا قهرمان داسـتان هنـگام روبرو شـدن با
ارزش فکـری دارد (بسـتانی 1414 ،ق.)29 -28 :
بسـتانی در بررسـی و حتلیـل داسـتانهای قـرآن ،بـرای پـی بردن بـه مفاهیم آیـات ،به
تبییـن هریـک از عنـارص داسـتانی و ارتباط آنهـا با مفاهیـم و اندیشـههای موردنظر در
سـورههای قـرآن میپـردازد .هدف وی در این روش ،نشـان دادن ارتبـاط این عنارص با هم
برای رسـاندن پیام منت و نیز بیان انسـجام سـاختاری هر سـوره از قرآن کریم میباشد؛ اما
بـرای تبییـن هبرت عنارص داسـتان در تفسـیر قرآن ،به بررسـی داسـتان طالـوت میپردازیم
کـه بخـش قابل مالحظـهای از سـورۀ بقره را بـه خود اختصاص داده اسـت:
شـخصیتها :سـاختار داسـتان از حیـث شـخصیتها مبتنیبـر جتانـس و مهاهنگـی
ویژگیهـای آنهـا بـا مفاهیـم و اندیشـههای داسـتان اسـت؛ بـه عنـوان منونـه در توصیف
«و ٰزا َد ُه َب ْسـطَ ًة ِف اَل ِْعل ِْم َو ا َلْ ِ ْس ِـم» (بقره)247/؛ اما در مورد شـخصیت
طالوت آمده اسـتَ :
پیامربی که نام آن در داسـتان ذکر نشـده اسـت و تنها بدین نکته اکتفا کردند که پیامربی
بعـد از موسـی (ع) اسـت ،بایـد گفت که این اهبام ،با سـاختار داسـتان مرتبط اسـت؛ چرا
کـه هدف داسـتان تنهـا پردهبرداشتن از رفتار منفی بن ی ارسائیل (ترس ،رسکشـی ،سـطح
فکـری پاییـن ،دشـمنی و  ) ...اسـت .بـه مهیـن جهت ،ذکـر نام پیامبر رضورتی نداشـته
اسـت و تنهـا انتخاب شـخصیتی خـاص که از سـویی با خداوند و از سـوی دیگـر با بنی
ارسائیـل ارتبـاط دارد ،مهم بوده اسـت (مهـان.)117-116 :
فضا :تنوع فضا در داستان از حلاظ جغرافیایی (وجود هنر) و صنعتی (تابوت) متناسب
با سـاختار داسـتان اسـت؛ زیرا تا زمانیکه داسـتان در ِ
پی نشـان دادن رفتار نادرسـت بنی
ارسائیـل و شکسـت خـوردن آنها در امتحانات اهلی اسـت ،وجود این دو فضـا را ایجاب
میکنـد؛ بنابرایـن ترسـیم حوادث ،شـخصیتها و فضـای داسـتان ،مهچنانکه بیان شـد،
متناسـب با مفاهیم ،ارزشها و اندیشـههای داستان اسـت (مهان.)118 :
حوادث :سـاختار داسـتان از وسـط حوادث و رویدادها آغاز میشـود ،آنجاییکه بنی
ارسائیـل از پیامبر خود درخواسـت کردند خداوند برایشـان رهرب و فرماندهای بفرسـتد تا
در راه خـدا جهـاد کنند و وقتی وی در گفته آنها شـک کرد ،پاسـخ دادند که حتت سـلطۀ
زورگویـان قـرار گرفتند؛ یعنی داسـتان از میانۀ رویدادها آغاز میشـود و سـپس به ابتدای
داسـتان کـه سـلطهگری جبـاران و زورگویـان بـر بنـی ارسائیـل بـود ،بـاز میگـردد .ایـن
آغـاز ،معنـا و مفهـوم خاصـی دارد و هدف آن مـورد توجه قـرار دادن جهـاد و عدم جدیت
بنـی ارسائیـل در ایـن امر اسـت؛ چراکـه در مهان ابتدای داسـتان ،پیامربشـان در پاسـخ

ِ ِ
ال ُت ٰق ِاتلُـوا» (بقره)246/
ـب َعل َْي ُك ُم اَل ِْق ٰت ُ
ـال أَ ّٰ
بـه خواسـتۀ آنها میگوید َ «:ه ْل َع َس ْـي ُت ْم إ ْن ُكت َ
«اگـر جهـاد فرض شـود مبـادا به جنگ قیـام نکرده ،نافرمانـی کنید!» و این تشـکیک وی
بر سـاختار داسـتان ،سـایه میافکند؛ زیرا در میانۀ داسـتان ،دو رویداد نشـاندهندۀ عدم
جدیت بنی ارسائیل اسـت :یکی عدم فرمانربداری آنها از طالوت در ننوشـیدن از آب رود
و دیگـری گریختن از میدان پیـش از رشوع جنگ (مهـان.)116-115 :
کنـش :موضعگیـری بنـی ارسائیل در قبال جنگ و رفتار رسکشـانه آنها سـت (مهان:
.)114
 .8عنصر ساختار
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مفهـوم عنرص سـاختار تقریبا ً نزدیـک به مفهوم وحدت در اثر ادبی اسـت که حتت عناوین
«وحـدت موضوعـی»« ،وحـدت ارگانیـک» (وحـدت عضـوی) و «وحـدت منطقـی» مورد
بحث ناقدان قرار گرفته اسـت .مفهوم عنرص سـاختار مهچنین با مفهوم نقدسـاختارگرایی
قرابت دارد .یکی از نظریات جدید سـاختارگرایی ،نظریه انسـجام متنی اسـت که یکی از
شـیوههای حتلیل منت یا حتلیل گفتامن اسـت .براسـاس این نظریه ،منت تنها از یک یا چند
مجلـه کـه معنا یـا پیام معینی را دارد ،تشـکیل منیشـود؛ بلکـه در داخل متن ،روابط معینی
بیـن مجلههـا برقرار اسـت .در مطالعات سـخنکاوی ،جمموعـه این روابط بیـن مجلهای که
آفریننده منت اسـت ،انسـجام متنی نامیده شده اسـت (لطفی پور سـاعدی.)10 :1385 ،
حتلیـل متن بر مبنای عنارص موجـود در آن ،یافنت ارتباط و پیوسـتگی میـان آنها برای
دریافـت معنا و کارکرد عنرص سـاختار از دیدگاههای حممود بسـتانی اسـت .بـه اعتقاد او،
ال متن ادبـی از جمموعهای از پیامها و موضوعهایی تشـکیل میشـود که در سـاختار
اصـو ً
خـود از یـک نقشـه خـاص و یـا یک طـرح ویژه پیـروی میکننـد؛ بدیـن ترتیب کـه آغاز،
میانـه و پایـان آن بـا یکدیگـر و نیز هریـک از موضوعهـای آن با موضوعهـای قبل یا بعد
از خـود ارتبـاط منطقـی دارد .افـزون بـر این ،عنارص لفظی ،موسـیقایی و صـور خیال نیز
بـا موضوعهـا و پیامهـای منت در پیونـد و مهاهنگی قرار دارند و این نشـانگر آن اسـت که
متن ادبـی واحد هنری یکپارچـهای متشـکل از موضوعها و شـیوههای گفتـاری خمتلف
اسـت کـه از یـک سـاختار ِ
کلـی قانومنند پیـروی میکننـد و پیکـرهای واحـد دارد و مهان
چیـزی اسـت که بـه آن اندامـواری منت گفته میشـود (بسـتانی.)226 :1394 ،
ِ
اهـداف منت ادبی براسـاس آن سـامان ،پیوسـتگی و
امـا سـازوکاری کـه موضوعهـا و
اندامـواری پیـدا میکننـد عبارتند از:
ال مجلههـای مسـتقل در یـک گفتـار یـا یک منت ،با هم پیوسـتگی
 .8-1سـببیت :اصـو ً
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دارنـد و ایـن پیوند یا لفظی اسـت یا معنوی .در پیوند لفظی ،چند مجله مسـتقل به واسـطۀ
کلمـهای بـه هـم میپیوندنـد و پیوند معنـوی وقتی اسـت که چند مجلـۀ مسـتقل ،پیدر ِ
پی
هـم بیاینـد و بیواسـطه حرفی ،بـه یکدیگر بپیوندنـد که خود بـه دو وجه حاصل میشـود:
ترتیـب زمانـی کـه در آن فعلهای چند مجلۀ مسـتقل از حیـث زمان در پی هم واقع باشـند
و ترتیـب منطقـی کـه در آن ،میان دو یا چند مجلـه ،رابطۀ علت و معلـول یا مقدمه و نتیجه
وجـود دارد (ناتـل خانلـری )247-246 :1351 ،و ناقـدان ادبـی معتقدنـد کـه برداشـت
امروزیـن از «متن» ،تلویحـا ً بـه نظام منسـجمی از مناسـبات علـت ومعلولی اشـاره دارد.
(مکاریک .)274 :1385 ،به اعتقاد بسـتانی یکی از شـیوههای انسـجام و پیوستگی میان
موضوعـات ،سـببیت اسـت کـه عبـارت اسـت از پیونـد و مهسـازی موضوعات یـک منت،
براسـاس رابطـه علّی آنها با یکدیگـر (بسـتانی ،)321 :1414 ،مانند این آیات از سـوره
توبـه« :قُ ْـل ل َْن ُي ِص َيب َنـا ِإ َّل َما َك َت َب اللَّـ ُه لَ َنا ُه َو َم ْو َل َنا ۚ َو َع َ
لى اللَّ ِه فَل َْي َت َـو َك ِّل ال ُْم ْؤ ِم ُنو َن قُ ْل َه ْل
ت َّب ُص بِ ُك ْم أَ ْن ُي ِص َيب ُك ُم اللَّ ُه بِ َع ٍ
ـذَاب ِم ْن ِعنْ ِد ِه أَ ْو
ـن نَ َ َ
تَ َر َّب ُصـو َن بِنَا ِإ َّل ِإ ْح َدى الْ ُ ْسـنَ َي ْ ِي ۖ َونَ ْح ُ
ِ
ت ّبِ ُصو َن» (توبـه« )52-51/بگو :هرگز جز آنچـه خدا برای ما
ـم ُم َ َ
بِأَ ْي ِدي َنـا فَ َ َ
ت َّب ُصـوا إ َّنا َم َع ُك ْ
خواسـته بـه ما نخواهد رسـید او سـت موالی مـا و البته اهل ایمان در هر حـال باید برخدا
تـوکل کننـد ،بگـو که آیا شما منافقـان جـز یکـی از دو نیکویی (هبشـت و یا فتـح) چیزی
میتوانیـد بـر مـا انتظـار برید؟ ولـی ما درباره شما منتظریـم کـه از جانب خدا بـه عذابی
سـخت گرفتـار شـوید یا به دسـت ما هلاک شـوید ،بنابراین شما در انتظار باشـید که ما
هم مرتصد و منتظر هسـتیم» .در این آیات هر نتیجهای تابع مقدمه آن اسـت و بیان شـده
کـه یکـی از دو نیکویـی (هبشـت یا فتح) ،نصیب مسـلامنان اسـت سـپس آن دو نیکوی را
بـا دو عـذاب منافقـان مقایسـه میکنـد و نیجـه هنایی (کشـته شـدن با عـذاب اهلـی یا به
دسـت مسـلامنان) را بـر آن مرتبت کرده اسـت که در هنایـت نتیجه برای مسـلامنان خواهد
سـببیت
بـود (مهان)156/2 :؛ بنابراین آنچه ارتباطدهندۀ بین موضوعات و مفاهیم اسـتّ ،
مسببیت است.
و
ّ
 .8-2رشـدیافتگی :حممود بسـتانی یکی دیگر از عومل انسـجام سـاختاری سـورههای
قـرآن و بهطـور کلی یـک منت را رشـدیافتگی موضوعـات ومفاهیـم آن قلمـداد میکند .به
اعتقـاد وی اصـوال موضوعـات در متن ،خاصیـت رشـد و بالندگـی پیدا میکنند؛ درسـت
مهاننـد رشـد و منـو نباتـات (بسـتانی ،)242 :1394 ،بـه عنـوان منونه در سـورۀ زمـر ،آیه«:
ـد ا َللّـ َٰه ْ ُ ِ
فَا ْعب ِ
ين» (زمـر« )2/پس خدای را پرسـتش کن ،در حالیکـه دین را
ملصـا ً لَـ ُه ا َِّلد َ
ُ
ِ
فکـری رابط بیـن اجزای سـوره و مقدمـه ،ارائه
بـرای او خالـص گردانیـده باشـی» ،حمور
موضوعـات اسـت و آیـات بعـدی بهگونـهای رشـدیافته ،بعـد از این آیـه عنوان میشـوند؛

زیـرا سـوره ،مفهـوم «دیـن خالص» را مطرح کرده اسـت تـا در آیات بعـدی به نقطه مقابل
و متضـاد آن کـه رشک اسـت و نیز به جزای اخروی مرتبت بر رشک اشـاره کند (بسـتانی،
 1422ق.)136/4 :

پژوهشنامه نقد ادب عربی • شماره 20

 .8-3تجانس :که بر دو گونه است:
 .8-3-1جتانـس میـان موضوعـات :از نظـر ناقدان ادبـی یکی ازعوامل انسـجام منت،
وحـدت موضوعـی آن اسـت؛ بدین معنا که یک اثـر یا منت یک موضـوع دارد یا اینکه میان
موضوعـات گوناگـون ومتنوع آن انسـجام ،مهاهنگـی و ارتباط وجـود دارد .بسـتانی به این
نوع انسـجام ،حتت عنوان جتانس میان موضوعات میپردازد( .بسـتانی 1414 ،ق،)322 :
ماننـد جتانـس و مهاهنگـی بین موضوعات و بخشهای سـوره غاشـیه .این سـوره به سـه
بخش تقسـیم میشـود :سـخن از روز قیامـت ،پدیدههـای آفرینش و روش تبلیغ رسـالت
ِ ِ
اسلام .بیـن بخش اول سـوره (آیـات  1تـا َ « : )16ه ْل أَتٰ َ
ـوه َي ْو َم ِئ ٍذ
ـاك َح ِد ُ
يث اَلْ ٰغاش َـيةُ ،و ُج ٌ
ٰخ ِ
اشـ َع ٌة» و بخـش پایانی سـوره (آیات  21تـا « :)26فَذَ ِّك ْر ِإ َّن ٰـا أَ ْن َت ُمذَ ِّك ٌـر» ارتباط معنایی
ذِّب ُه ا َللّ ُه
وجـود دارد؛ زیـرا در آیـات آخر بخش پایانی نیز سـخن از روز قیامت اسـت« :فَ ُي َع ُ
ال َي ْنظ ُُـرو َن ِإ َل ا ْ َِلبِ ِل َك ْي َف
ب»؛ اما مقطع میانی سـوره (آیات  17تـا « :)20أَ فَ ٰ
ـذٰاب ا َْلَ ْك َ َ
اَلْ َع َ
ـت» کـه سـخن از پدیدههـای آفرینـش اسـت ،با مقطـع پایانی سـوره که تذکـر دادن
ُخ ِل َق ْ
وحدانیت
اسـت ،ارتبـاط دارد؛ زیـرا تذکـر دادن و یـادآوری کـردن ،مهـراه با اسـتدالل بـه
ّ
خداونـد از طریـق بیـان خلقـت پدیدههـای موجود در هسـتی صـورت میگیرد (بسـتانی،
 1422ق .)332/5 :از ایـن جهـت میبینیـم کـه بیـن موضوعـات و پیامهـای این سـوره،
جتانس و مهاهنگی وجـود دارد.
 .8-3-2جتانـس در عنـارص یـا سـازهها :بـر مبنای نظریه انسـجام متنی ،بـرای فهم و
حتلیـل متن ،تنها دانستن معنـای کلامت و مجلات آن کافی نیسـت؛ بلکه این امر مسـتلزم
آگاهـی از عنـارص متن و ارتبـاط آنها با یکدیگر اسـت .حممود بسـتانی نیز معتقد اسـت
کـه یـک منت منسـجم و دارای وحدت سـاختاری متنی اسـت که عنـارص گوناگون لفظی
و معنایـی آن بـا یکدیگـر مرتبط باشـند یـا به تعبیری مهه عنـارص آن با یکدیگـر جتانس و
همسـازواری داشـته باشـند کـه منـاد آن در جتانـس میـان موضوعهـا و پیامهـا بـا عنارص
ِ
هنری متن ،مهچـون عنارص لفظـی ،موسـیقایی ،تصویـری و مانند آنها سـت (بسـتانی،
 1414ق ،)323 :بـه عنـوان منونـه سـورۀ «عبـس» دارای ایـن نـوع از جتانـس اسـت .این
مـى * َو مـا ُي ْد ِر َيك
سـوره بـا عنرص داسـتانی آغاز شـدهَ « :ع َب َ
ـس َو َت َولـی * أَ ْن َ
جـاء ُه ا َ َلْ ْع ٰ
ِ
ـت لَ ُه تَ َص ّٰـدى» (عبس-1/
ـرى * أَ ّمـا َم ِن ا ْسـ َت ْغ ٰىن * فَأَنْ َ
لَ َعلَّـ ُه َي َّزكـی* أَ ْو َيذَّ َّك ُـر فَ َتنْ َف َعـ ُه ا َلذِّ ْك ٰ
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« )6چهـره در هـم کشـید و روی گردانید*کـه آن مـرد نابینـا پیـش او آمـد*و تو چـه دانی
شـاید او بـه پاکـی گراید*یـا پنـد پذیـرد و انـدرز سـودش دهد*امـا آن کـس کـه خـود را
بینیـاز میپندارد*تـو بـدو میپـردازی» مبهم آمدن سـه شـخصیت داسـتان ،علتی هرنی
دارد؛ اینکـه تعریـف شـخصیتها مهم نیسـت ،بلکه رسـاندن ایـن پیام کـه مأموریت مبلغ
اسلامی تنهـا ابلاغ اسـت ،امهیـت دارد .مهچنانکـه میبینیـم این داسـتان مبتنـی بر دو
ـس َو تَ َولی» و بـه یکباره
عنصر روایـت و گفتگو اسـت؛ زیـرا با روایـت آغاز شـدهَ « :ع َب َ
«و ما ُي ْد ِر َ
يـك لَ َعلَّ ُه َي َّزكی» تا شـخص اعراضکننـده را مورد
از روایـت بـه گفتگو گراییـدهَ :
عتـاب و رسزنـش قـرار دهد .مهچنین آیات این سـوره دارای مهاهنگی و تنوع موسـیقایی
خاصـی در بخشهـای کوتـاه و پیدر ِ
پی آن اسـت که متناسـب با تنـوع موضوعات مطرح
شـده در آن میباشـد .بخـش اول کـه بـدان پرداخته شـد در مورد مأموریت مبلغ اسلامی
اسـت .آیـات ایـن بخـش از یـک ریتـم و انسـجام موسـیقایی پیـروی کرده اسـت؛ بخش
دوم کـه در مـورد قـرآن کریـم بهعنوان تذکره و پند برای شـخصیت دینی اسـت نیـز دارای
ِ
یـک ریتم موسـیقایی اسـتَ « :ك ّٰ ِ
شـاء َذ َك َـر ُه ِف ُص ُح ٍف ُم َك َّر َم ٍـة َم ْرفُو َع ٍة
ال إ َّنا َتذْك َـر ٌة * فَ َم ْن َ
ُمط ََّه َـر ٍة» (عبـس« )14-11/زهنـار [چنیـن مکـن] ایـن [آیـات] پنـدی اسـت تـا هـر که
خواهـد از آن پنـد گیـرد .در صحیفههایـی ارمجنـد ،واال و پاک شـده» .در بخش بعدی که
موضوع در مورد رفتار منحرفان از مبادی اسلام و قرآن اسـت ،ریتم موسـیقایی به تناسـب
ِ
ِ
ش ٍء َخلَ َقـ ُه ِم ْن ُنطْ َف ٍة َخلَ َقـ ُه فَ َق َّد َر ُه»
موضـوع تغییـر میکند« :قُت َـل ا ْ َِل ْن ٰسـا ُنا أَ ْك َف َر ُه م ْ
ـن أَ ِّي َ ْ
(عبس .)19 -17/در مقطع پایانی سـوره که بیانگر عکسالعمل انسـان در صحنه قیامت
ِ
صوری رمـز عالوه بر جنبه موسـیقایی و زیبابخشـی برای تبییـن مفاهیم و
اسـت ،عنصر
تر ٌة» (عبس-40/
بر ٌة تَ ْر َه ُقها قَ َ َ
ـوه َي ْو َم ِئ ٍذ َعل َْي ٰهـا َغ َ َ
«و ُو ُج ٌ
موضوعـات ،نقـش مؤثـری دارنـدَ :
« )41در آن روز چهرههایـی اسـت کـه بـر آنهـا غبار نشسـته ،آنهـا را تاریکی پوشـانده
اسـت» کـه بـه روش اسـتعاره صفـات درخشـندگی ،خنـدان و شـادی کـه از ویژگیهـای
انسـانی اسـت ،بـه چهرهها داده شـده اسـت .مهچنین « َغ َبرة» (غبـار) در این آیـات ،رمز
ترة» (دود) رمـزی بـرای تاریکـی چهرههـا سـت کـه از
بـرای ّ
مکـدر بـودن چهرههـا و «قَ َ َ
جنبه روانشناسـی ،نشـانگر شـدت عکسالعمل چهرۀ منحرفان در صحنه قیامت اسـت.
اینجاسـت کـه زیبایـی این اسـتعاره و رمز کـه متجانس با مفاهیم آیات اسـت ،مشـخص
میشـود( .بسـتانی 1422 ،ق)288 -282/5 :؛ بنابرایـن مالحظـه میکنیـم کـه عنـارص
داسـتانی ،موسـیقایی و صوری در این سـوره متجانس با هم و نیز متجانس و مهاهنگ با
موضوعـات و پیامهـای سـوره و مبیـن ایـن پیامها و مفاهیم اسـت.
بـر مبنـای عنصر سـاختار در حتلیـل و بررسـی آیـات ،میتـوان گفـت کـه هریـک

از سـورههای قـرآن کریـم ،بهعنـوان پیکـرهای واحـد متشـکل از عنـارص زیباشناسـی و
معناشناسـی کـه جزئیـات آن در ارتبـاط تنگاتنگ با هـم هسـتند ،از اندمـواری برخوردار
است.
نتیجهگیری
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حممود بسـتانی بر مبنای روش ساختارگرایی که مبتنی بر تفسیر قرآن از دو بعد زیباشناسی
و معناشناسـی اسـت ،به تفسیر سـور قرآنی پرداخته اسـت .این روش که از ابتکارات وی
میباشـد 8 ،عنصر بالغـی :پیـام ،موضـوع  ،معنایـی ،صوری ،لفظـی ،موسـیقایی ،ادبی و
سـاختار را اسـاس کار تفسـیر قـرار میدهد .برخـی از این عنارص ماننـد :صوری ،لفظی
و موسـیقایی کاربـرد زیباشناسـی در تفسـیر دارند و برخی ماننـد :پیام ،موضـوع ،معنایی،
ادبـی و سـاختار ،از ُبعـد معناشناسـی ،آیات و سـور قـرآن را مورد بررسـی قـرار میدهند.
مهچنانکـه مهـۀ ایـن عنارص در جهـت تبیین پیـام و مفهوم آیـات به کار گرفته میشـوند.
از مهمترین دیدگاههای جدید بسـتانی در تفسـیر آیات و سـور قـرآن ،بحث از عنرص
پیـام ،موضـوع ،تقدیـم وتأخیـر ،ذکر و حذف ،داسـتان و دو اسـلوب روایـت و گفتگو و نیز
عنرص سـاختار است.
عنصر سـاختار بهعنـوان یکـی از مهمتریـن عنـارص ،سـاختار کلـی سـوره را مـورد
بررسـی قـرار میدهـد و ضمن بررسـی ارتباط هر عبارت یـا بخش با ماقبـل و مابعد خود،
مبین این مسـأله اسـت کـه جمموعه این
جایـگاه عنـارص هفتگانـه را در متن مییابـد و ّ
عنارص ،چگونه سـاختار هندسـی سـوره را تشـکیل میدهند.
روش سـاختارگرایی حممود بسـتانی بهعنوان روشـی نو در تفسـیر قرآن بـا رویکردهای
جدیـد ادبـی و بالغـی ،بیانگـر ارتبـاط بیـن شـکل و مضمون آیـات قرآنـی در یک سـوره
اسـت؛ چراکـه بـا بهکارگیـری عنـارص حتلیـل شـکلی و حمتوایـی ،انـدامواری و سـاختار
منسـجم و یکپارچه سـور قرآنی ،نشـانگر ارتباط میان شـکل و مضمون آیات در هر سـوره
قرآن میباشـد.
هرچند روش سـاختارگرایی بسـتانی در تفسـیر قرآن کریم در بهکارگیری عنارص ادبی
در مهـۀ مـوارد آن نـوآوری ندارد؛ امـا وی دیدگاههای جدیدی را در ایـن حوزه مطرح کرده
اسـت که میتواند در تفسـیر سـاختاری قرآن کریم کارآمد باشـد.
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Study of New Rhetorical Approaches in Quranic
Interpretation
(Case Study: Al-Tafsir Al-Banai for the Holy Quran)

Abstract
In the contemporary period, the rhetorical interpretation of the Qur’an
has been done with new approaches and methods by commentators such
as Seyyed Qutb, Amin Al-Khouli, Aisha Abdul Rahman Bint Al-Shati, Nasr
Hamid Abu Zayd and some other commentators. Another of these new
and innovative approaches in this field is the structuralist method of
Mahmoud Bostani in “Al-Tafsir Al-Banai for the Holy Quran”.In this work,
with two semantic and artistic approaches, he has studied and interpreted
the Qur’anic verse as a single structure and collection, and in this regard
has been used, eight rhetorical elements: message, subject, semantic,
formal, verbal, musical, literary and structure to explain the coherent
relationship between the form and content of the verses and chapters
of the Holy Quran.. The purpose of this study, while introducing the
structuralist method of Bostani in the interpretation of the Qur’an based
on the principles presented in the book “Al-Qawa’d al-Balaghah in the light
of the Islamic method”, was to study and analyze his interpretive approach
in the five-volume commentary “Al-Tafsir al-Banai for the Holy Qur’an”.
And it was obtained that Bostani’s views in the discussion of message
element, subject, presentation and delay, mention and deletion, literary
element and structural element of new views in the field of rhetorical
interpretation of the Qur’an and his method as one of the methods of
structural interpretation despite some Disadvantages can be effective.
Key words: Holy Quran، Rhetorical Interpretation،Structural interpretation،
Al-Tafsir Al-Banai for the Holy Quran، Mahmoud Bostani.
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