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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  -مجلة علمی 

 2015هـ.ش  1394 پاییز، 36ادبیات عربی، شماره 

 53-74م، صص 

های در سورهبرانگیزی مخاطب های بدیعی در تعجبنقش هنرسازه

 یه بر نقد فرمالیسم روسیتک با مکی
 («غاشیه»و « بروج»های سوره: موردی مطالعة)

 2الیاس مخمی، 1حسین ابویسانی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی .1

 دانشگاه خوارزمیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  .2
 23/02/1394 تاریخ پذیرش:    26/08/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
که  هستندعلم بالغت ویژه به، نقد ادبی مباحث مطرح در حوزة ترینمهم های ادبی ازهنرسازه

 بالغی به مجموعه فنون «هنرسازه» لفظِ. اندزیادی داشتهتوجه  نیز به آنها روسهای فرمالیست

فرمالیسم  مطالعاتدر  شود وشناخته می «لفنون األدبیةا» در عربی با اصطالح ود کهشمی اطالق

فرمالیسم . این مقاله با رویکرد رودبه کار میانگلیسی  "device"روسی و  "priem"به جای 

موضوع سبک و ، نخست مرتبةهنر در روس معتقدند  گرایانصورت است.شده نوشتهروسی 

 «آنچه»موضوع هنر نیز هست؛ بنابراین ، استه بر اینکه شیوه تکنیک است؛ تکنیک عالو

 گوید اهمیت دارد. همچنین آنچهمی «چگونه»بلکه اینکه ، وید مهم نیستگمی نویسنده

است ههنرسازه فقط حوزة، دانندمی و بررسی مطالعهقابلروس در ادبیات و هنر  گرایانصورت

 و نه چیز دیگر.

و  «بروج» ةدر دو سور هاهنرسازهمفید بودن میزان مفید یا غیر استشدهدر این مقاله سعی 

تحلیلی به بیان نقش این سپس با استفاده از روش توصیفی ـ ، بررسی شود «غاشیه»

روسی  فرمالیسمگانه چهاربا تکیه بر مقوالت ، برانگیزی مخاطببدیعی در تعجبهای هنرسازه

 پرداخته شود.

از نوع  ادشده،یکاررفته در دو سورة به یهاهنرسازه نیشتریب دهدیمقاله نشان م جةینت نیترمهم

: یعنی یروس سمیچهارگانه فرمال یهاآنها، در حوزه یهایژگیهستند که با توجه به و دیمف

                                                                                                                   
 ل ئونویسنده مس                               emokhemmi@yahoo.com 
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و  شوندیم انینما یزیانگمجاورت، و ساختار ساختارها، به شکل شگفت یفرم، جادو ت،یادب

 .شوندیشنونده و خواننده م یزیبرانگباعث جذب و تعجب جهیتدرن

 

 غاشیه. مکی؛ بروج؛های سوره بدیعی؛های هنرسازه فرمالیسم روسی؛: هاکلیدواژه

 

 مقدمه. 1

که در علم بالغت مورد بحث است جمله مباحثی ادبی یا به عبارتی صنایع ادبی ازهای هنرسازه

توجه زیادی به آن روسی های نقد ادبی فرمالیستة در حوزنیز و در قرن اخیر  گرفتهقرار 

همان  حقیقتاست که درانگلیسی  deviceروسی و  priem برگردان «هنرسازه»ة واژ اند.کرده

 و ،جناس ،ایجاز، تشبیه، کنایه، استعاره: ازجمله، صنایع بدیعی و اصطالحات فنون بالغی

 ماهیتیآنها که همگی  استو بدیع ، بیان، معانیمباحث مطرح در حوزة  طورکلیبه

 .(149-150: 1391، کدکنی) دارندشناسیک زبان

 ،دانستندمی که اثر ادبی را بازتاب حقیقت زندگیِ صاحب اثر ماننظر متقد برخالف

تا جایی که ، آن نداردة نویسندزندگی  با ارتباطیهیچ  مدعی بودند که متن ادبی هافرمالیست

، وندیسپه) «حقیقت نیستة دکننازگومرده است و سخن ادبی بمؤلف »: گفتمی رامان سلدن

1391 :56). 

رفته در قرآن کریم کارهای گوناگون زبانی و موسیقایی بهزیبای ادبی و ساختارهای تکنیک

ای متفاوت به آن توان از زاویهمی آور است که هر زمانمسحورکننده و شگفت چنانآن

 بر اساس مقالهدر این . (97: 1392، ناظمیان) مند شدبهرهآن های از شگفتی اندکی نگریست و

 وافزایش موسیقی کالم ة که مایآنها ) مفیدهای هنرسازه، دکتر شفیعی کدکنیبندی تقسیم

ة از دو فاید کدامهیچها که آن)مفید غیرهای سازههنر در کنار (شوندمی «موسیقی معنوی»تداعی 

تا  اندسی و تحلیل شدهبرر «هغاشی»و  «بروج» مکیة دو سور در (موسیقی و تداعی را ندارند

در  هااز هنرسازهیک کدام روسیهای فرمالیست ةگانچهار هایبر اساس مقوله مشخص شود

بیشترین  آنها شنیدنو یا  خواندنبرانگیزی مخاطب به هنگام تعجبو ها نشان دادن سوره زیبا

 است.داشته بر عهدهنقش را 
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 ت پژوهشسؤاال .1-1 
های سازهبه هنر، بروج و غاشیههای سوره ه دررفتکاربدیعی بهی هاچه میزان از هنرسازه. 1

 مفید تعلق دارد؟غیرهای مفید و چه میزان به هنرسازه

ی خواننده برانگیزتعجببدیعی منجر به های که این نوع از هنرسازه شدهچه عواملی باعث . 2

 ؟استشدهق حقتا چه اندازه ماین هدف و  دنشو

 

 فرضیات پژوهش .2-1

مفید های سازههنر از نوع در این دو سورهکاررفته بههای هنرسازهترین بیشرسد می به نظر. 1

 .ندکمترغیرمفید بسیار های سازههنر واست 

در ، ساختار ساختارها و جادوی مجاورت، ادبیت، فرم: عواملی چونتوان گفت می .2

 است.ق بودهو موف مؤثرتا حد زیادی ، مخاطب انگیزیبرتعجبگذاری و تأثیر

 

 پژوهشة پیشین. 2
مستقل بحث  یدر قالب پژوهش مقالهموضوع این  تاکنون ،گرفتهوجوهای انجامجستبر اساس 

بررسی آیات قرآن کریم بر ة هایی که در زمینآن دسته از پژوهش اما، استشدهو بررسی ن

 : شرح است دینیی صورت گرفته بساختارگرافرمالیستی و های مبنای نظریه

الهام از  الحاقةة بر سور تأکیدیی با ساختارگراهای آیات قیامت از منظر نظریهة نامپایان. 1

 .استشدهدر دانشگاه الزهرا از آن دفاع  1389سال  پور که درعارفی

ة هومن ناظمیان که در مجل از «تکویرة مبارکة پیوند فرم و ساختار با محتوا در سور»ة مقال. 2

 است.به چاپ رسیده 1392تابستان ، 27ة شمار، ایرانی زبان و ادبیات عربی پژوهشی انجمن ی ـعلم

 

 ادبیات نظری .3
 تعریف هنرسازه .1-3

با اینکه ما در فرهنگ خودمان مفاهیم و »: گویدمی در تعریف هنرسازه دکتر شفیعی کدکنی

های و ابزارها دکه بتواند تمام شگرای علوم بالغی داریم اما کلمهة اصطالحات بسیاری در حوز
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روسی و  priemبه همین دلیل در برابرِ  ؛هنریِ شاعر و نویسنده را زیر چتر خود بگیرد نداریم

device (149: 1391، کدکنی) «بریممی را به کار «هنرسازه»، انگلیسی. 

 

 بدیعی و انواع آنهای هنرسازه. 2-3
خلّاق در های جلوه»با عنوان  رستاخیز کلمات در آخرین مبحث از کتاب دکتر شفیعی کدکنی

: نویسدکند و میمیتقسیم  «غیرمفید»و « مفید»ة را به دو دست های بدیعیهنرسازه« فارسیبدیع 

یکی آنچه مربوط به موسیقی : هر نوع زیبایی در سخن از دو سرچشمه جاری است اصوالً»

توان موسیقی می آنچه مربوط به نیروی تداعی است و این را هم یو دیگر، کلمات است
 ع لذت را به لذت موسیقایی بازگرداند که شاملهر دو نو توانمی در حقیقت معنوی خواند.

ایهام و...  مراعات نظیر،) موسیقی معنوی (2؛ جناس و...() موسیقی اصوات (1: این موارد است

نیم توامی بر اساس همین دو اصل است کهو  کند(. بنابراینمیرا ایجاد  که احساس توازن
 .(445-447: همان) «فایده بدانیمرا بی قدماة گانبسیاری از آن صنایع دویست

 

 مفیدهای هنرسازه .1-2-3
آنهایی که  ؛ ب(شوندمی افزایش موسیقی کالمة آنهایی که مای الف(: دارددو قسمت  این بخش

 : افکنیممی نظری به آنها اینک .شوندمی موسیقیِ معنوی()ها تداعیة مای
  

 دهندمی هایی که به موسیقی کالم یاریهنرسازه .1-1-2-3
 ش را از موسیقی نهفته در آن به وامتأثیربخشی از زیبایی و ، در حد متعالی، هر اثر ادبی

، صنعت ترصیع، صنعت تسجیع: ازند عبارت را دارندها که این ویژگیهایی هنرسازه .گیردمی

 (.447-450: همان) اعناتیلزم یا لزوم ماال صنعت و (1)تجنیس صنعت

 

 است موسیقی معنوی() که زیبایی آنها از رهگذر تداعیهایی هنرسازه .2-1-2-3

برد؛ یعنی می و ذهن از نفس تداعی لذت سبب تداعی هستند تعدادی، در میان صنایع بدیعی

و ، خورندمی معنوی که در یک اثر ادبی به صورت نامرئی به هم پیوندهای آن دسته از زنجیره

این صنایع عبارتند  .توان به ارزیابی آنها پرداختمی تداعی دارند مسئلةبه میزان پیوندی که با 

 .(443-452: همان) و تلمیح، (5)التفات، (4)مراعات نظیر، (3)مطابقه، (2)ایهام: از
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 مفیدغیرهای هنرسازه .2-2-3

آنچه از صنایع بدیعی »: دگویچنین می موسیقی شعرباره در کتاب دراین دکتر شفیعی کدکنی
از همین هایی یا صورت: است تقسیمقابلماند به دو گروه می گانه باقیوبیستدویست

ی صوتی یا معنوی باشد و تواند برخوردار از نوعی موسیقمی حالهرصنایع است که به
 هگوناینموسیقی صوتی و معنوی نیست و  گشاید؛ یا از مقولةمشکلی را نمی هاتعدد نام

تواند توجیه کند مگر عامل صنایع را جز دیوانگی و جنون و حماقت عاملی دیگر نمی
 «وجودی ادبیات و نقش خالقیت در هنرهاة بیکاری و تنبلی ذهنی و غفلت از فلسف

 .(312-313: 1376، کدکنی)
موسیقی و تداعی را ة کدام از دو فایدها را که هیچآن دسته از این هنرسازه، بنابراین

غیرمفید های هنرسازه، نیستند چیز دیگری ،تِ بیانسادگی و صمیمیراه  سدِارند و جز ند
و  نشر مرتبولف»، حاصلی و تفنن قدماستکه حاصل بی این صنایعة جملزا گویند.
از صنایع  . برخیاست «خیتارماده»، و «تقسیم ،تفریق، جمع»، نقطه(شعر بی) «رقطا»، «مشوش

، کدکنی) نیز وجود دارد که اصالً طرح آنها بیهوده است «ن مقطعحس»یا « حسن مطلع» قبیل

1391 :456-447.) 
  

 هاتطبیق پژوهش بر هنرسازه .4

 «غاشیه»و « بروج»ة بدیعی در دو سورهای انواع هنرسازه .1-4

که از این تعداد رسد می مورد 220بدیعی به های تعداد هنرسازه، تر اشاره شدکه پیشچنان
گیرد. در می شمرد که زیبایی سخن از آنها سرچشمهتوان برمی شماری راانگشت فقط موارد

با  به ترتیب، که مربوط به محسنات لفظی و محسنات معنوی است() یهایولادامه طی جد
ا خواهیم شد و در نهایت به آشن بروج و غاشیههای در سورهکاررفته بههای هنرسازه

 خواهیم پرداخت.غیرمفید مفید و های سازهبندی آنها به دو قسمت هنرتقسیم
 

 هغاشیة سور .1-1-4
 «غاشیهة سور»محسنات لفظی 

 هنرسازه عدد
نوع 

 هنرسازه
 آنها هنرسازه و توضیح دارای کلمات آیات

 و مفید

 مفیدغیر

 مفید حامیة، ناصبة، خاشعة، الغاشیة 4، 3، 2، 1 متوازن سجع 1
 مفید حامیة و ءانیة 5، 4 متوازی سجع 2
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 مفید حامیة و ءانیة 5، 4  یلزممااللزوم  3
 مفید در فواصل آیات «ـــَ ة» تکرار هجای 5الی  1  تکرار 4
 مفید یغنیالیسمن و ال 7 متوازن سجع 5
 مفید حامیة و ءانیة 5، 4 متوازی سجع 6
 مفید یغنیالیسمن و ال 7 متوازن سجع 7
 مفید ناعمة و راضیة 9، 8 متوازن سجع 8

، 11، 10، 9 متوازی سجع 9
12 

 مفید جاریة، الغیة، عالیة، راضیة

 مفید مرفوعة و موضوعة 14، 13 متوازی سجع 10
 مفید مرفوعة و موضوعة 14، 13  ماالیلزملزوم  11
 مفید مبثوثة، مصفوفة، مرفوعة 16، 15، 13 متوازن سجع 12
 مفید در فواصل آیات« ـــَ ة»تکرار هجای  16الی  8  تکرار 13
 مفید وزن یکدیگرنداین دو آیه هم 19و15  موازنة 14
 مفید یکدیگرند وزنهماین دو آیه  19، 18  ةموازن 15
 مفید سطحت، نصبت، رفعت، خلقت 20الی  17 متوازن سجع 16
 مفید در فواصل آیات« ـــَ ة»تکرار هجای  20الی  17  تکرار 17
 دمفی السماء و اجلبال 19، 18 متوازن سجع 18
 مفید ذّکر و مذّکر 21 اشتقاق جناس 19
 مفید ذّکر و مذّکر 21  الصدرعلیرّدالعجز  20
 مفید ذّکر و مذّکر 21 مطّرف سجع 21
 مفید أکرب، کفر،  مصیطر 24، 23، 22 مطّرف سجع 22
 مفید العذاب، یعّذبُهُ  24 اشتقاق جناس 23
 مفید إلینا و علینا 26، 25 مضارع جناس 24
 مفید دو آیه در وزن و روّی برابرند 26، 25  ترصیع 25
 مفید إیاهبم و حساهبم 26، 25 متوازی سجع 26
 مفید إیاهبم و حساهبم 26، 25  ماالیلزملزوم  27
 مفید إلینا و علینا 26، 25 متوازی سجع 28

سهولت معناست که در  سالمت لفظ و   سهولهالنسجام و إلا 29
 غریمفید .خوردمی بیشرت آیات به چشم

 

 «سورة غاشیه» سنات معنویمح

 هنرسازه عدد
نوع 

 هنرسازه
 کلمات دارای هنرسازه و توضیح آنها آیات

و مفید 

 مفیدغیر

 مفیدغری  هل أتاک حدیث الغاشیة؟ 1 برای توبیخ جتاهل العارف 1
 مفید استتغیری کرده غایباز خماطب به  روی سخن 2، 1  التفات 2
 مفید لذت( دارای نعمت و) ناعمة، ذلیل( خوار و) ةخاشع 8، 2 اجیاب طباق 3
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 مفید ضریع، طعام، عنی، تسقی 6، 5  نظریمراعات  4
 غریمفید از طعام() ضریعجترید  6  جترید 5

6 
الذم مبایشبه  تأکید

 غریمفید لیس هلم طعاٌم إال من ضریع 6  املدح

 مفید جوع، یغنیال، یسمنال 7  مراعات نظری 7

برگشت ضمری در لسعیها به )هایی چهره: وجوه 9، 8  استخدام 8
 غریمفید است(هایی به معنِی انسان، وجوه

 مفید چشم(: نزدیک)، چشمه(: معنای دور) عنی 12  توریه() ایهام 9
 غریمفید تقسیم بنی وجوه 8الی  2  تقسیم 10
 مفید شتیپردازِی افراد جهنمی و هبمقابله در تصویر  16الی8و7الی2بنی  مقابله 11
 مفید زرابیّ ، منارق، اکواب، سرر 16الی  13  مراعات نظری 12
 مفید مبثوثة، مصفوفة، موضوعة، مرفوعة 16الی  13  مراعات نظری 13
 مفید مرفوعة و موضوعة 14، 13 اجیاب طباق 14
 غریمفید .نداز نظر عقل و عادت ممکنها وصف 16الی  13 تبلیغ مبالغه 15
 غریمفید دارند.اغراض بالغی ها سؤال 20الی  17 ببرای تعج فجتاهل العار  16

و  شودمینظر آهنا صرفپاسخ  ازکه هایی  سؤال 20الی  17  اسلوب حکیم 17
 .کندمی تغیریحبث 

 غریمفید

 مفید األرض، اجلبال، أمساء 20، 19، 18  مراعات نظری 18
 مفید رفعت و نصبت 19، 18 اجیاب طباق 19
 مفید .آیات در مقابل یکدیگرند کلماتِ  20، 19، 18  مقابله 20

21 
 معلفظ ال ائتالف
 غریمفید األرض، اجلبال، أمساء 20، 19، 18  عنیامل

22 
الذم مبایشبه  تأکید

 غریمفید إال من توّلی و کفر، لْسَت علیهم مُبَصیطر 23، 22  املدح

 غریمفید ـ علینا حساهبم کفر  ،من تولی ـ إلینا إیاهبم 26الی  23 مرتب ونشرلف 23
 مفید .استتغیری کرده غایباز خماطب به روی سخن  24، 21  التفات 24
 غریمفید اندچند صنعت بدیعیشامل بعضی از آیاتی که    ابداع 25

 از عامه مردم جدا شده و صفات پسندیده 11  سلب و اجیاب 26
 غریمفید .اندشده با آهنا وصفن مؤمنا

 : از بین محسنات لفظی، غاشیةة شود در سورمی باال مشاهده هایولجدکه در چنان

 .استدادهین نوعِ هنرسازه را به خود اختصاص بیشتر، بار تکرار 15الف( صنعت سجع با 

 1مفید و تنها  مورد 28 مربوط به محسنات لفظی بدیعیهای سازهمورد هنر 29ب( از میان 

 است.غیرمفید  مورد

 : عنویو از بین محسنات م
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 است. ین نوع هنرسازه از جهت کثرت در کاربردبیشتر، مورد 5با  مراعات نظیرالف( صنعت 

 13مفید و  مورد 13، مربوط به محسنات معنوی بدیعیهای مورد هنرسازه 26میان  ب( از

 است.غیرمفید مورد 

 

 «بروج»ة سور .2-1-4
 «سوره بروج»محسنات لفظی 

 هنرسازه عدد
نوع 

 هنرسازه
 کلمات دارای هنرسازه و توضیح آنها آیات

مفید و 

 مفیدغیر

 مفید أخدود، مشهود، موعود 4، 3، 2 متوازی سجع 1

 مفید أخدود و وقود 5، 4 مطّرف سجع 2

 مفید شاهد و مشهود 3 اشتقاق جناس 3

با این دو کلمه شروع  آیه) شاهد و مشهود 3  الصدرردالعجزعلی 4
 یدمف (.رسدمی و به پایانشود می

 مفید شهید، شهود، مشهود، شاهد 9، 7، 3 اشتقاق جناس 5
 مفید زیادت در آغاز کلمه است() مشهود و شهود 7، 3 مردوف جناس 6
 مفید شهود، قعود، وقود 7، 6، 5 متوازی سجع 7
 مفید شهود، قعود، وقود، أخدود، مشهود، موعود 6الی  2  ماالیلزملزوم  8
 مفید محیدشهود و  8، 7 متوازن سجع 9
 مفید محید و شهید 9، 8 متوازی سجع 10
 مفید العزیز و احلمید 8 متوازن سجع 11
 مفید شهید و شهود 9، 7 مضارع جناس 12
 مفید در فواصل آیات «ید»و « ود»تکرار هجای  9الی  2  تکرار 13
 مفید در فواصل آیات «م» صامتتکرار  11، 10  تکرار 14
 مفید ؤمننی و املؤمناتامل 10 متوازن سجع 15
 مفید شدید، کبری،  حریق، شهید 12الی  9 متوازن سجع 16
 مفید مثود، جنود، یرید، جمید، ودود، یعید، شدید 18الی  12 متوازی سجع 17
 مفید در فواصل آیات« ید»و « ود»تکرار هجای  18الی  12  تکرار 18
 مفید الغفور و الودود 14 متوازن سجع 19
 مفید حمیط و جمید 21، 20 توازنم سجع 20

معناست که در بیشرت  و سهولتسالمت لفظ    سهولهالنسجام و إلا 21
 غریمفید خوردمی آیات به چشم

 «سوره بروج» محسنات معنوی
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نوع  هنرسازه عدد

 هنرسازه

مفید و  آنها هنرسازه و توضیحدارای کلمات  آیات

 مفیدغیر

 مفید السماء و الربوج 1  مراعات نظری 1
 مفید مشهود، شاهد، املوعود، یوم 3، 2  مراعات نظری 2
 مفید مشهود، شاهد 3 اجیاب طباق 3
 مفید انسان(: نزدیک)، اعمال انسان(: معنای دور) مشهود 3  توریه() ایهام 4
 مفید تارخییهای اشارتی به خبش دانسته 4  تلمیح 5
 غریمفید ممکن عقالً نه عادةً  6 اغراق مبالغه 6
زمنی بودن دلیلی بر شاهد بودن خدا بر متام  مالک آمسان و 9  مذهب کالمی 7

 اشیاء است.
 غریمفید

الفاِظ سخت ) فلهم عذاُب جهّنم وهلم عذاب احلریق: 10آیه 11، 10  ائتالف اللفظ با معنی 8
هلم جّناٌت جتری من حتتها : 11انگیزان(. آیهدر ذّم فتنه

 الفاِظ نرم در مدح نیکوکاران(.) ذلک الفوز الکبری، األهنار

 غریمفید

 مفید حریق، جهنم، عذاب 10  مراعات نظری 9
 مفید گری کردن(فتنه: نزدیک)، شکنجه دادن(: دور) فتنوا 10  ایهام 10
 مفید تناسب و تقابل معانی دو آیه با یکدیگر 11، 10  مقابله 11
 مفید هّنم = جّناتفتنوا = عملوا الصاحلات و ج 11، 10 اجیاب طباق 12
 مفید حتتها األهنار، فوز الکبری، جّنات، عملوا الصاحلات، آمنوا 11  مراعات نظری 13
 مفید .استکردهتغیری   غایباز خماطب به روی سخن  13، 12  التفات 14
 غریمفید فتنوا و عذاب احلریق ـ آمنوا و فوز الکبری 11، 10 معنوی تشابه االطراف 15
للفظ مع ائتالف ا 16

 املعنی
 غریمفید شدید، رّبک، بطش 12 

 مفید یبدئ و یعید 13 اجیاب طباق 17
 غریمفید داللت اول آیه بر آخر آن 13  تسهیم() ارصاد 18
ائتالف اللفظ مع  19

 املعنی
 غریمفید الغفور و الودود 14 

 غریمفید هل أتاک حدیُث اجلنود 17 توبیخ جتاهل العارف 20
 غریمفید الذین کفروا() جنود( یا از) جترید فرعون و مثود از 18  جترید 21
 مفید تارخییهای اشاراتی به خبش دانسته: فرعون و مثود 18  تلمیح 22
 غریمفید الذین کفروا فی تکذیب: فرعون و مثود 19، 18  مجع 23
 مفید کفروا فی تکذیب،  مثود، فرعون 19، 18  مراعات نظری 24
لی ا 16  استطراد 25

20 
اول حالت مدح عظمت خداست سپس هجو کافران و 

 دوباره مدح عظمت خدا.
 غریمفید

 مفید پشت آنان(: نزدیک)، ها(جهت هاز مه: دور) وراء 20  ایهام 26
 مفید است.تغیری کرده غایباز خماطب به روی سخن  19، 17  التفات 27
 غریمفید باشد.رفته  کار  بههم  با یعآن دسته از آیاتی که در آهنا چند صنعت بد   ابداع 28
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 :از بین محسنات لفظی، بروجة در سور 

 .استدادهین نوع هنرسازه را به خود اختصاص بیشتر، مورد 11الف( صنعت سجع با 

مورد  1 تنها مفید وهای مورد جزء هنرسازه 20، محسنات لفظی مورد از 21ب( از میان 

 است.غیرمفید 

  :از بین محسنات معنوی

 ین کاربرد هنرسازه را دارد.بیشتر، بار 5با  مراعات نظیرالف( صنعت 

مفید و های جزء هنرسازه مورد 16، مورد صنایعِ مربوط به محسنات معنوی 28ب( از میان 

  .استغیرمفید  مورد 12

 متوجه، با جمع تعدادِ صنایع معنوی و صنایع لفظی در دو سوره، باال هایولتوجه به جدبا 

مورد(  50با ) لفظیهای از هنرسازه بیشتر، مورد( 54با ) معنویهای یم که تعداد هنرسازهشومی

از هنر  بیشتر، (مورد 77با ) مفید است کههای هنرسازه، در این میان ذکرانیشااست؛ اما 

 .کار رفته است بهمورد(  27با )غیرمفید های سازه

ین بیشتربحث مبنی بر اینکه  ة شمارة یکِرضیف تاکنون بیان شد، آنچهبه  توجهبنابراین با 

ولی ، دشومی تأیید، در این دو سوره مربوط به محسنات معنوی استکاررفته بههای هنرسازه

، در این دو سورهکاررفته بههای که از بین تعداد هنرسازهشود، چراپذیرفته نمیدو ة شمار فرضیة

یکی از عوامل : توان گفتمی . به همین علتتاسمفید های به هنرسازهمربوط ین موارد بیشتر

چراکه  ؛استغیرمفید های مفید نسبت به هنرسازههای زیباییِ متون قرآنی به دلیل کثرتِ هنرسازه

 ،هم به آن اشاره شدکه قبالً چنان، بدیع(ة صنایع زنده و زایند) مفیدهای هنرسازههای از ویژگی

ز و منظور ا است هاو دوم لذت ذهن از تداعی ،تیصوهای ایجادِ موسیقی و هماهنگی نخست

 لیو یادشده را نداشته باشدتنها دو شرط  یک هنرسازه که این استغیرمفید های هنرسازه

 اجمال و تفصیل و...، تصویرآفرینی، تأکیدکارکردهای دیگری همچون تواند میحال درعین

باعث چگونه مفید های هنرسازه اما اینکهباشد. قرآن  هنری اعجازگویای  باشد و داشته

 بررسی خواهد شد. در ادامه، دشومی شنیدنیا  خواندنخاطب به هنگام یِ مبرانگیزتعجب

 

 «غاشیه»و  «بروج»مکّی های سورهگرایانة نقد صورت. 5
اثبات ، آنة بودیم که در نتیجغیرمفید اعم از مفید و ها شاهد انواع هنرسازه بیان شددر آنچه 

ین کاربرد را داشتند که مفید بیشترآنهایی ، بدیعیهای از بین هنرسازه، دو سوره شد در این
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مفید هایی هنرسازه ،رستاخیز کلماتدر کتاب  دکتر شفیعی کدکنیبودند. نیز بر طبق دیدگاه 

 باعث زیبایی متون ادبی، هستند که به علت افزایش موسیقی کالم و ایجاد تداعی در ذهن

، ش با توجه به تعاریفی که از نقد فرمالیستی و مقوالت آن خواهیم داشتشوند. در این بخمی

یِ متون ادبی و برانگیزتعجبخواهیم پرداخت تا عامل  مفید()ها به بررسیِ این نوع از هنرسازه

 آیات قرآنی مشخص گردد.

. دکتر کنیم مرور و بررسی نظران در این حوزه راهای صاحبالزم است دیدگاه ترپیش

مطرح در این زمینه نظریاتی  تاخیز کلماترسو  موسیقی شعرهای در کتاب عی کدکنیشفی

توان یافت که ارتباط نزدیکی به این می آرای مشترکی را گاه و در آثار دیگران نیز اندکرده

التصویر الفنی فی ) از آثار سید قطب که یکتابة مقدم در زاهد ویسی برای نمونه بحث دارد.

بودنِ آن  یچندبعدتصویر در قرآن را  مهمهای از ویژگییکی ، استکرده ( ترجمهالقرآن

را بدون هیچ رنگ و آنها  ایایابعاد و زو، توان به وضوح تماممی کهطوری؛ بهکندمی معرفی

 این ابزار .حس و لمس نمود، متعارف هنرة یک از ابزار مطرح در حوزو حتی بدون هیچ، نگار

 : آیدمی مواردی است که در پی

 ؛لغویهای الف( الفاظ و داللت

 ؛در سیاقی معینآنها  یافتگیِوی ناشی از اجتماع الفاظ و ترتیبب( داللت معن

 ؛ساز با یکدیگرالفاظ همهای نواختة ( نواخت موسیقایی ناشی از مجموعپ

 ؛تابانندمی در عبارت آهنگمکه الفاظ ههایی و سایهها ( صورتت

 .(18: 1389، سید قطب) وضوع و سیر در آن یا سَبْک( روشِ پرداختن به مث

واقع بیانگر اهمیت الفاظ در در، شده در این پنج مورد بیان داشتهکتاب یاد آنچه مترجم

 دکتر شفیعی کدکنینقاط مشترک آن با دیدگاه  جملهاز آنهاست. ایجاد موسیقی و نظم و ترتیب

 :این دو مورد اشاره کرد توان بهمی

 معنوی آنها؛های اجتماع آنها با یکدیگر و داللت، الفاظ صورتِالف( 

 ساز.الفاظ همهای نواختآهنگی و نواختِ موسیقاییِ برآمده از مجموعهب( هم

قرآن از »: گویدمی التصویر الفنی فی القرآندر کتابِ « القرآن سحر»سید قطب در مبحثِ 

روی اسالم گشود و دلشان را به  ،وندرا افسون کرد؛ چه آنان که خداها عرب، اولة همان لحظ

 شماری بگذریم که از همان ابتداکشید. اگر از چند نفر انگشتپرده بر چشمانشان  چه آنان که
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بینیم که قرآن عاملِ اصلی یا می شد،آنها  ایمان آوردنة تنهایی انگیزبه، ص() شخصیت محمد

: ایمان آوردند روزهای دعوت یکی از عوامل قطعی ایمان آوردن کسانی بود که در نخستین

یرویی برخوردار بود؛ و نه اسالم از قدرت و ن، روزهایی که نه محمد تاب و توانی داشت

این  به توجه . حال با(11: م2002، سید قطب) «من و کافر در اقرار به آن یکسانندافسونی که مؤ

در ، از دیدگاه فرمالیسم روسی، بدیعیهای به نقد و بررسیِ نقش هنرسازه، مقدمات

پردازیم می بروج و غاشیههای ورهدر س، یا به قولی افسونِ مخاطبو یِ مخاطب برانگیزتعجب

 شاهد باشیم.ی را از جانب قرآن تأثیرتا عوامل چنین 

  

 یروس مفرمالیس هایهمقول بر اساس نقد و تحلیل آیات .1-5

شمرد. در توان برمی مختلفی راهای حوزه، مالیستیبرای بررسی یک اثر ادبی از دیدگاه نقد فر

جادوی مجاورت و ، ادبیت، فرم»ة حوز چهار بر اساس بروجو  غاشیةدو سورة  این پژوهش

بدیعی که باعث  هایهنرسازه آن دسته ازو همچنین شوند نقد و تحلیل می «ساختار ساختارها

 شوند.، واکاوی و تحلیل میشده بر مخاطب هااین سوره، افسونگری و تأثیر زیبایی

 

 ادبیت .1-1-5
ادبی  «ةماد»است؛ همان عاملی که  (6)«ادبیت» مسئلةیکی از مسائل بنیادی در فرمالیسم روسی 

وقتی دو متن ادبی و ، یا به عبارت دیگر. (59: 1391، کدکنی) کندمی «اثر ادبی»را تبدیل به یک 
هایی آن دو فرق سنجیم در زبانِمی هم ند باکنمی دو یک موضوع را بیان که هررا غیرادبی 

ادبیت : گویدمی در تعریف ادبیت . علوی مقدم(181: 1385، شمیسا) بینیم که همان ادبیت استمی
ادبی وجود دارد و های که در متنای متن است؛ کارکردهای زبانی ویژه «ادبی بودن»ن متن هما

، علوی مقدم) اهمیت داردها ه برای فرمالیستنحوی و معنایی همان است ک، نیز ساختار آوایی

متون  1بلکه در روابطِ بینامتنی، ادبیت در متن وجود ندارد»: (7)تونی بنتة به گفت .(38: 1377
 کارکردهای ادبی در متنذکر این نکته الزم است که وجود  .(5: 1391، پورقاسمی) «مستقر است

 ونی بنت( آن را در روابط بینامتنی متون مستقرت) همان ادبیتی است که، از قول علوی مقدم()

 است که در متن وجود دارند.هایی دو همان ساختارهای نحوی و هنرسازه داند و منظور هرمی

                                                                                                                   
1. Intertextuality 
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ادبی ة ادبیت همان عاملی است که ماد، دفرمالیستی ارائه شة با توجه به تعاریفی که از مقول 

ة مفیدِ بدیعی به دو سورهای هنرسازهة خواهیم از جنباگر ب کند؛ بنابراینمی را به اثر ادبی تبدیل

کار رفته  بهمفید های هنرسازه، خواهیم دید در بیشترِ این آیات، فکنیمغاشیه و بروج نظری بی

. از استشدهها( پایان آیه) یعنی صنایعی که سببِ افزایشِ موسیقیِ متن قرآن در فواصل ؛است

ة مورد در سور 11غاشیه و ة مورد در سور 15است که با  سجع، ها(هنرسازه) این صنایعة جمل

برای دهد. می بدیعی را به خود اختصاصهای ین نوعِ هنرسازهبیشترشود و می بروج مشاهده

ُنصبت و ، رُفعت، ُخلقت»ة چهار کلم، 20تا 17های بین فواصلِ آیه، غاشیهة در سور مثال
نشینی را ایجاد ، موسیقیِ دلکنار یکدیگر که با هماهنگیِ کلمات در بینیممی را «ُسطحت

، یعید، شدید»های و در کلمه، 18تا  12های بروج بین آیهة . این صنعت در سوراستکرده
به صورت متوالی ، شود. وجود چنین صنعتیمی وضوح دیدهبه« جنود و مثود، یرید، جمید، ودود

این انسجام در صورت تنها بودن  است کههماهنگی و انسجامی بخشیده، به آیات، و کنار هم

یده تا نصّ در آیات باعث گردای این وجودِ چنین هنرسازهگرفت. بنابرشکل نمی، این کلمات

همان وجوه ادبیت نص  درواقعادبی خارج شود و ادبی تلقی گردد. این قرآنی از یک متنِ غیر

 ب شود.به آن جذ، تا خواننده یا شنونده استشدهقرآن است که باعث 

 

 فرم .2-1-5
. علت آن است که استمفهومی پرمعنا و پیچیده ، پردازان ادبیفرم( در دیدگاه نظریه) صورت

یابد عاملی در می تجلی فرمبخشد و در می ساختار و شکل، به اثر ادبی درمجموعبیان که ة شیو

ی با ساخت زیباشناختهای هماهنگی و انسجام آرایه به دلیلماندگاری اثر بوده و هست و اگر 

علوی ) یابدمی کند و معنا در آن نظاممی عینیت پیدا، فرم یا صورت، بافتی شکل گیرد، و معنا

آید و هنگامی که می همان چیزی است که از طریق صورت به وجودنیز . محتوا (43: 1377، مقدم

 .(73: 1391، کدکنی) شودمی زاده امحتو، صورت از ویژگی خالق برخوردار شد
 هاآنهای و آیهها متوجهِ کوتاهیِ این سوره، مکی هایهسورهای ری بر ویژگیبا مرو

بردن کاربه شرایط مناسبی برای، هاییچنین ویژگی کی به علت دارا بودنمهای شویم. سورهمی

. با نگاهی کلی و گذرا به ها بیشتر نمود داردموسیقاییِ آنة ؛ صنایعی که وجهدارندبدیعی  صنایع

 وفور یافتشویم که در کلمات بهمی حروف هماهنگی متوجه وجود، بحثردموة دو سور
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مواجه  إیاهبم و حساهبمة با دو کلم، غاشیهة سور 26و  25با نگاه به آیات  برای مثالشود. می

به ، 6تا  2فواصلِ آیاتِ ، بروجة حرف مشترک دارند؛ یا در سور 4، حرف6خواهیم شد که از 

است. تکرار این حروف در پایان آیاتِ  «ود»شان وف پایانیشود که حرمی کلماتی ختم

که در نهایت به این دسته از  استشده های منجر به افزایش ریتم موسیقاییِ آنمکهای سوره

دلنشین شدن آیات و احساس آرامشی ، آنة فرم و صورتی هماهنگ بخشیده و نتیجها سوره

شکل  «ماالیلزملزوم »صنعتِ  که به کمکچنین ساختاری  دهد.می است که به شنونده دست

را  ساختار ادبی، دهندهانسجام و هماهنگیِ عناصر تشکیلة همان فرمی است که در نتیج، گرفته

باعث کند و می ن ساده متمایزاست؛ ساختاری که آن را از متودر متون قرآنی به وجود آورده

تنها ، باین میان خوبی و بدی کالمت، توان گفتمی شود. پسمی قرآنیة ایجاد شعف در شنوند

معنا ة افاد، منظم نشوند یخاص نظم با ترکیب و مادام کهالفاظ چراکه  ،تلفظ نیس به دلیل

 .(4: م1991، جرجانی) دنکننمی
که میان عناصر ادبی وجود دارد. پس به  ددانمی شکلوفسکی شکل را نظام جامعِ مناسباتی

از  .گویندمی فرم() شکل ،دنآورمی دبی را به وجودکه بافت ساختار ا را عناصریة مجموع

، دیدة زاویو ، صنایع بدیعی، خیال صور، هجا، مصوت، صامت، قالب، قافیه، وزن همین رو

یک از اجزا در ساخت یا بافت آن اثر  که هراین رمشروط ب ،یک اثر ادبی هستند همه جزء شکلِ

 .(171: 1385، شمیسا) نقشی داشته باشند

 

 جادوی مجاورت .3-1-5
بالغی های ات زبانی و شیوهتأثیرکننده در ترین عوامل تعیینجادوی مجاورت یکی از مهم

در ، آنهای یا معادل «جناس»انواعِ آن را در بالغت با عنوان همان چیزی که بعضی از  ؛است

در ، ورتمجا هنری جادوی تأثیراند. بندی انواع آن پرداختهو به ردهاند زبان فرنگی شناخته

امری است که ، آنها قرآن کریمة هم و در صدر، های مقدس جهانشاهکارهای ادبی و کتاب

جادوی مجاورت این است که سخن های در آن تردیدی ندارد. از ویژگی مطلعانکس از هیچ

 اختیار تسلیم آنبی، دهد که شنوندهمی هتیحرمتی و اب، ستیزانه باشدمعنی و خردهر قدر بی، را

و آن را از »: صوتی قرآن گفتههای . ابن قتیبه نیز در بیان زیبایی(417-418: 1391، کدکنی) شودمی

شنیداری است ، تنگی نیست و آندل، بر طول تالوت، چه ،پی به وجود آورددرتالوت شدنِ پی
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، لزغلو) «کهنه نخواهد شد، به همراه طراوتی که از زیادیِ تکرار، از آن آزرده نشودها که گوش

1389 :313.) 
توان به این نتیجه دست یافت که درصد می بروج و غاشیه نیزهای با نگاهی به سوره

بسیار زیاد است. به عنوان نمونه به  مؤثرمکی از این ویژگیِ بارز و های برخورداری سوره

 : آید دقت کنیدمی آیاتی که از این دو سوره در پی

 التفات است.ة که شامل هنرساز، 21غاشیه/ ﴾فذّکر إمنا أنت مذّکر﴿. 1

 التفات است.ة که شامل هنرساز، 24غاشیه/ ﴾فیعّذبه اهلل العذاب االکرب﴿. 2

 ایهام است.ة که شامل هنرساز، 3بروج/ ﴾و مشهود و شاهد﴿. 3

ة سور 18 تا 12 در فواصل آیات« مثود، جنود، یرید، جمید، ودود، یعید، شدید». کلمات 4

بروج شامل ة همین آیات از سور، عالوه بر آن کهاند تشکیل داده عی راواژگان مسج، بروج

، 18ة در آی «تلمیح»، 13ة در آی «طباق»: مفیدی از محسنات معنوی همچون بدیعیهای هنرسازه

 .است 19تا  17و ، 13، 12در آیات  «صنعت التفات»و ، 18و  11در آیات  «مراعات نظیر»

اشاره  توان به وجود صنعت جناس و سجعمی شدهدر بررسی محسنات لفظیِ آیات یاد

ی و وزنهمحروف مشترک موجود در آیات و ، هاییکرد. از وجود چنین هنرسازه

انسجامی را ، شویم؛ این حروف با قرار گرفتن در کنار یکدیگرمی آهنگیِ آنان را یادآورهم

ی همین جادواز »گردد. می زیبایی آن مسحورای که هر شنوندهاند به آیات بخشیده

، را به گفتن سخنیای گوینده، «جناس»یا یک « سجع»مجاورت در زبان عربی داریم که 

را بر آن گفته ، جادوی مجاورت تأثیرواداشته و او تحت ، خواه سنجیده و خواه نسنجیده

جادوی مجاورت و  استشدهاندک تبدیل به مَثلَی یا حکمتی زبان رانده و آن گفته اندک

و به عنوان اند ل یا حکمت را پذیرفتهثَآن مَ، نسلاندراست که نسلند بودهچندان نیروم

گی خود را در طول فکری و فرهنة منظوم و بر اساس آناند یکی از حقایق عالم تلقی کرده

 .(410: 1391، کدکنی) «اندتاریخ شکل داده

 «ر»و  «ک» ،«ز»متوجه حروف مشترکی چون حروف ، بحث بنگریمحال اگر به آیات مورد

و  «ه» ،«ش»و حروف ، در مثال دوم «ب»و  «ذ» ،«ع»سخت و استوارِ  حروف و، در مثال اول

 «و»و  «ی»در تمامی آنان و  «د»با حروف مشترکِ  وزنهمو کلمات ، در شاهد مثال سوم «د»

 : خواهیم شد. بنابراین در بیشتر موارد در مثال چهارم
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که این ویژگی در  دارندخاصی  نیرومندی، مشترک ی. الفاظ یادشده با داشتن عوامل صوت1

 غیر از متون ادبی وجود ندارد.

های شامل هنرسازه، لفظیِ مفیدهای که آیات مورد بحث عالوه بر این هنرسازه. ازآنجایی2

نتیجه در ؛کندمی قرآن ایجادة قدرت تداعی را برای شنونده و خوانند، معنوی مفید نیز هست

 هاست:این هنرسازهة شود. از جملمیها تداعیباعث لذت ذهن از 

 ؛بروجة صنعت ایهام در مثال سوم از سور ؛غاشیهة صنعت التفات در دو مثال اول از سور

و صنعت التفات  ؛18و  11های در آیه مراعات نظیر ؛18ة تلمیح در آی ؛13ة صنایع طباق در آی

 .19تا  17و ، 13و12های در آیه

هایی در کنار هنرسازهها نیز کثرتِ این هنرسازه و در آیاتی کوتاهایی هوجود چنین هنرسازه

تا خواننده  استشدهباعث ، گیری جادوی مجاورت(از عوامل شکل) جناس و سجع مفید مانند

چیزی که تا قبل از نزول قرآن کمتر به  آن گردد.های زیباییة زدشگفت، قرآن کریمة و شنوند

افکنده شود مشخص خواهد شد که  جاهلی عرب نثر گر نگاهی بها برای مثال خورد.می چشم

 درای موازنه و سجع گاه اگرچه ؛است دور به مبالغات وها آراستگی و صنایع از کلیبهآنها  نثر

 اندکی و ،دارد گرایش ایجاز به ،است متین و محکم، ترکیب و لفظ حیث از شود،دیده می آن

 جهت از غالباً که پراکنده عباراتی و جمالت از است مرکب، حالاما درعین، است آهنگین

 (.19: تابی، و الزیّات 201: 1387، الفاخوری) ندارند ارتباطی هم با فکری

 

 ها ساختار ساختار .4-1-5
نظام یا  همثابهر زبان را باید به که استشدهشناسی ساختارگرا بر این نظریه بنا نهاده زبان

جانبه دارند... تشکیل شده که با یکدیگر روابط دوخود از عناصری سازگانی در نظر گرفت که 

 واحدها و اجزای زبان را باید در نسبت با یکدیگر تعریف کرد و نه به طور مطلق و مستقل

 . (419: 1370، روبینز)

ة حاصل از مطالعهای پیشرفتة بر پای، نخستین تحوالت عمده در مطالعات ساختارگرایانه

. (137: 1377، سلدن و ویدوسون) صورت گرفت، ترین سطح نظام زبانناصر پایینها، یعنی عواج

هایش یک ساختار است در و آرایش واجها تمصو وها واژه به اعتبار صامت هربنابراین 

ساختار است در خدمت  و تمام بیت یک، تر استمت تمام بیت که یک ساختار گستردهخد
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و تمام آثار ِیک شاعر ، دهدمی قصیده یا منظومه را تشکیلتری که واحدِ غزل یا ساختار بزرگ

و سبک شخصی او در درون ساختار ، آوردمی ساختاری است که سبک او را به وجود

 تر سبکِ دوره را تشکیلواحدی است که ساختار بزرگ، اوستة تری که سبک دوربزرگ

تری هستند ی ساختِ بزرگاجزا، گوناگون ادوار مختلفِ شعرِ یک زبانهای و سبک، دهدمی

یعنی هر  ؛داردها ات متقابل این ساختارتأثیربر  تأکید، مقصود بودها از این یادداشتآنچه . و..

ساختارها نیز مانند امواج آب بر ة تر از خود اثر دارد و مجموعساختاری در ساختار بزرگ

یی یک شیوه و روش است و ساختگرا، . بدین ترتیب(255-256: 1391، کدکنی) یکدیگر اثر دارند

-194: 1385، شمیسا) سخن آن این است که هر جزء یا پدیده در ارتباط با یک کل بررسی شود

باید نظر کرد نه از  «دیگرِ ساختارها»ست که به «ساختارِ ساختارها»شاید بتوان گفت از و  (193

 . (258: 1391، کدکنی) «ساختارِ ساختارها»به  «ساختار کوچک»

محال است ، ساختارِ کالن یا همان ساختار ساختارها در جایگاه بلندی ایستاده باشد اگر لذا

مکی از های که ساختارهای دیگری در انحطاط باشد. با این وصف برای تحلیل و نقد سوره

 مکی استشهادهای از سورهای به عنوان نمونه، بروجة از سورای به آیه، دیدگاه ساختاری

ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َجنَّاٌت جَتْرِي  ﴿: از این سوره 11ة آی بهنگاهی  کنیم. بامی
و ها که هر یک از کلمات این آیه از صامت میابییدرم، ﴾ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبریُ 

کل گرفته و از ترکیب و توالی آیه ش، تشکیل شده که از کنار هم قرار گرفتن آنهاهایی مصوت

، و در نهایت، قرآن کریم شکل گرفته، نیزها از مجموع سورهو ، به وجود آمدهها سوره، هاآیه

  است.با مخاطبان خود سخن گفته، آن دوره «سبک»قرآن کریم نیز در خدمت 

در  م نزول قرآنبه هنگا بدیعیهای هنرسازهاز  دقیقگیری فراوان و توان بهرهمی براینبنا

گونه نمود پیدا نوین و نثر کامالًای که در شیوهطوریسبک آن دوره تلقی کرد به، را اوایل اسالم

از  مملو، بیان شد «جادوی مجاورت»آنچه در ذیل عنوان  برخالف. سبک قرآن استکرده

در قالب  بیشترتا قبل از نزول قرآن چنین نبود و صنایع ادبی  آنکهحال، صنایع بدیعی است

  رفت.می شعر به کار

ختارها تلقی نمود؛ توان ساختار کالن یا ساختارِ سامی را اسالمیة دوراین نوع سبک در 

عمل ، ایمان، معاد، با بار معناییِ توحیدهایی تک کلمات آن متشکل از واژهساختاری که تک

با در ، یان و بدیع بودندب، الفاظی که در اوج معانی، بهشت و دوزخ است؛ به بیان دیگر، صالح
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تر از خود را تشکیل دادند که بزرگهایی ساختار، کنار هم قرار گرفتن و انسجام و یکپارچگی

 در رأس آنها ساختار ساختارها شکل گرفت. 

 

 گیرینتیجه. 6
های ی در سورهبرانگیزتعجبعوامل ، با توجه به شناخت نسبت به مکتب نقدی فرمالیستی

 : توان بدین شکل تبیین کردمی را «اشیهغ»و « بروج»مکی 

 هماهنگی حروف پایانی آیات و ت برخوردار بودن از ویژگی کوتاهیمکی به علهای . سوره1

حاصلِ ، آیات ینوازشیوایی و دل و این، اندمند شدههرهنشینی باز موسیقی زیبا و دل، فواصل

 .اندداشتهقابل و هماهنگ با یکدیگر ارتباط متة بدیعی در نتیجهای انسجامی است که هنرسازه

مفید های چون هنرسازه یموادابزار و  وسیلةبه واژگان پویایی، هااین نوع از سوره . در2

ترکیب و کالم از عذوبت لفظ و سهولتِ ، هاکارکرد متقابل آنة است که در نتیجشکل گرفته

، درواقعو ، است عقید و تکلفه خالی از هر گونه تکطوریبه، استشدهحُسنِ سبک برخوردار 

حدود قرن  انسجام( را) آن که عبدالقاهر جرجانی شده انسجامی برخوردارنظم و کالم از 

ارائه کرده و  دالئل اإلعجازو  أسرار البالغةو در دو کتاب  «نظمة نظری»در قالب  چهارم و پنجم

روس به جای های تلیسحالی است که فرما این در .استشمرده برعامل زیباییِ یک اثر هنری 

جادوی مجاورت و ساختار ، بیتاد، فرم» از عناوینی چون، انسجام(نظم و ) این عنوان

 کهای زیبایی ؛اندمتن ادبی را در این موارد دانستهو عامل زیباییِ اند بهره برده «هاساختار

 ؛مفید( دانستاز نوع ) بدیعیهای حاصل برخوردِ هنرسازه، مکیهای را در سوره توان آنمی

عامل ، ال بیرون آورده و در نهایتر را از حالت مألوف و آشنا و غیرفعکه یک اثهایی هنرسازه

 .استشده یِ مخاطببرانگیزتعجب

تقابل کارکرد ة در نتیج تحوالتی را که، روسهای تاین اگر بخواهیم به زبان فرمالیسبنابر

توانیم هر مرحله از تغییر را که توسط می، یمتوضیح ده یدآمی ها( به وجودهنرسازه)ها عامل

این تغییر ة که نتیج، یک هنرسازه تعبیر کنیم شدنتر به فعال، دهدمی مفید رخهای هنرسازه

و این  مفید استهای توسط هنرسازه، مکیهای یِ مخاطب در سورهبرانگیزتعجبة همان نقط

هیچ بی: معتقد است ر شفیعی کدکنیدکت بدیعی است کههای هنرسازهة باراثبات ادعایی در

فقط ، نوع شمرده شده 220که در کتب متأخرین تا حدود ، از میان انبوه صنایع بدیعی، گمان
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اصوالً هر نوع زیبایی در سخن از دو سرچشمه جاری ، عالوهبه، ستمعدودی زنده و پویاة عد

تداعی است. تمامی  ط بهیکی آنچه مربوط به موسیقی کلمات است و دیگر آنچه مربو ؛است

 دقیقاً همان چیزی است که در طول پژوهش بدان پرداخته شد.، هااین ویژگی
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 نوشتپی
شود مگر زمانی که شود و این جناس نیکو شمرده نمیمی تجانس و مجانسه هم گفته، به آن جناس. 1

(. سید علی میر 325 :م1999، الهاشمی) معنا به کمک لفظ بیاید و آنچه ساخته شده با طبع برابری کند

زیرا تناسب الفاظ موجب ، کندمی جناس سامع را متوجه کالم»: استجناس چنین گفتهة لوحی در فاید

سپس در معنایی دیگر ، و وقتی لفظی در معنایی به کار رود، شودمی و گوش دادن، توجه به سخن

 (.96: تایب، ابن ابی االصبع) گرددمی ترنفس آدمی به آن مشتاق، استعمال شود

 .(540: التا، عتیق) شودمی توجیه و تخییر نیز گفته، . از فنون بدیع معنوی است که به آن توریه2

 (.494: همان) شودمی طباق و تضاد نیز گفته، به آن تطبیق. 3

 .(597: همان) اندگذاری کردهنیز نام ةتوفیق و مؤاخا، ائتالف، . علمای بدیع آن را تناسب4

در سخن از ، وقتی گوینده طورکلیبه: استاالصبع آمدهآن در کتاب بدیع القرآن ابن ابی ةدر فاید .5

و برای شور و حال شنونده ، نشیندمیها سخن او بیشتر به دل، شودمی اسلوبی به اسلوب دیگر منتقل

 (.103: تابی، االصبعابن ابی) گرددمی استماع اوة بهتر است و انگیز

 .literaturnist به روسی و literarinessبه انگلیسی . 6

. این کتاب یکی از معدود منابعی است که هدف خود را سیسمفرمالیسم و مارککتاب ة نویسند. 7

کند و قصد آن دارد که در چهارچوبی ای صرفاً ادبی معرفی میخارج از محدوده، برخورد با فرمالیسم

 .این مکتب را بررسی کند، های معمولفراتر از روش

 

 کتابنامه

 فارسی (الف
 ها. کتاب1

 جا. ، مترجم: سعید ساری اصالنی، بیفرمالیسم و مارکسیسمتا(، بنت، تونی )بی

 شناس، تهران: مرکز.محمد حق، مترجم: علیشناسیتاریخ مختصر زبانه.ش(، 1370روبینز، آر.اچ )

وسط ابراهیمی، چاپ دوم، دکتر علی ا: ترجمم، نقش قرآن در تکامل ادبی(، ه.ش1389) زغلول، سعد
 .سسة بوستان کتابؤم :قم

عباس مخبر، چاپ : ترجمم، راهنمای نظریة ادبی معاصره.ش(،  1377) سلدن، رامان و ویدوسون پیتر
 .طرح نو :دوم، تهران

 .آراس :زاهد ویسی، چاپ اول، سنندج: ترجمم، تصویرسازی هنری در قرآن(، ه.ش1388) قطب سید
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 .سخن :، چاپ دوم، تهرانرستاخیز کلمات(، ه.ش1391) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 آگاه. :، تهرانپنجم، چاپ موسیقی شعر(، ه.ش1376ــــــــــــــــــــــــ )

 میترا. :، تهراننقد ادبی(، ه.ش1388) شمیسا، سیروس

، چاپ و ساختارگرایی( ییگراصورتهای نقد ادبی معاصر )نظریه(، ه.ش1377) علوی مقدم، مهیار
 سمت. :تهران اول،

دانشگاه  :، چاپ اول اهوازو ساختارگرایی در ادبیات ییگراصورت(، ه.ش1391) پور، قدرتقاسمی
 شهید چمران.

میرلوحی، آستان قدس رضوی،  سید علیدکتر : ترجمم، بدیع القرآن(، تابی) االصبعالمصری، ابن ابی
 ای قائمیة اصفهان.ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه

 
 . مقاالت2

پژوهشی زبان و  ـ فصلنامة علمی، «تحلیل فرمالیستی غزلی از حافظ»ه.ش(، 1391)وندی، مسعود سپه

 .55-74دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، صص ، سال چهارم، ادب فارسی

، مجلة علمی ـ «پیوند فرم و ساختار با محتوا در سورة مبارکة تکویر»ه.ش(، 1392)ناظمیان، هومن 

 .97-115، تهران، صص انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی پژوهشی

 

 عربیب( 
 قرآن کریم

 مطبعة املدنی. :، تعلیق: حممود حممد شاکر، الط، القاهرةاسرار البالغةم(، 1991جرجانی، عبدالقاهر )

 دار هنضة مصر.: ، الط، القاهرةتاریخ األدب العربیالزیّات، امحد حسن )التا(، 

 دار الشروق.  :، القاهرة16، طالتصویر الفنی فی القرآنم(، 2002سید قطب )

 دار النهضة العربیة.: ، الط، بریوتالبالغة العربیة )علم المعانی ـ البیان ـ البدیع( یفعتیق، عبد العزیز )التا(، 

 ، چاپ پنجم، هتران: توس.تاریخ األدب العربیه.ش(، 1387الفاخوری، حنا )

 مکتبة العصریة. :، بریوت1، طالبالغة فی المعانی والبیان والبدیع جواهرم(، 1999) اهلامشی، أمحد
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یة علی ضوء لمخاطب في سور القرآن المکاإثارة دهشة  فی یةالبدیع الفنون دور
(ینأنموذج «البروج»و « غاشیةال»سورتا ) الشکالنیة الروسیة   

 2إلیاس مخمي ،1حسین أبویساني

 ربیة وآداهبا جبامعة اخلوارزمييف قسم اللغة العاألستاذ املشارک  .1
 رزمياخلواة و آداهبا جبامعة يف اللغة العربی طالب ماجستری .2

 صالملخ  
عنی هبا الشکالنیة و املوضوعات اليت تُ ، هبا يف علم البالغة مة التی هُتتمّ اهلا" من املوضوعات إن "الفنون األدبیة

" يف device Artisticاليت یعادهلا مصطلح " ة(فی العربی) و هي جمموعة من الفنون البالغیة، الروسیة
یُعترب الشکالنیة الروسیة التی تعتقد أّن الفّن  علی أساسکتبت هذه املقالة .  ةروسی" فی الpriem"و  اإلنکلیزیة

، کذلک تضّم الفّن أیضاً ،  أّن التقنیة فضاًل عن أهنا هی األسلوب و التقنیة؛ و قبل کل شیء نوعًا من األسلوب
 یهّم فی الشکالنیة "قول" الکاتب بل املهّم ِفیها "کیفّیة القول" عالوة عن هذا ما یُعنی به الشکالنیون لذلک ال

 الروس هو الفنون األدبیة و لیس غریها.
تفسری سوريت" الربوج و الغاشیة" علی ضوء املدرسة الشکالنیة الروسیة و علی مایعتقد به ، حتاول املقالة هذه 

"املفیدة" و "غری املفیدة" لیتبنّی تأثری هذه األدوات علی املخاطب إلی " م "الفنون البدیعیةسیشفیعي کدکين يف تق
املفیدة هي أکثر استعمااًل  الفنون البدیعیةأّن : ة. فأهّم نتیجة حصلت علیها املقالة هيربعمبساعدة عناصرها األ

: يو ه ربعةقد جتّلت يف عناصر الشکالنیة األ خبصوصیاهتا املتمیزة فنونو أّن هذه ال، يف السورتنی املذکورتنی
من القارئ و السامع  ملخاطبإثارة افهذه کلها أّدت إلی ، و بنیة البنیات"، و سحر التجاور، و الشکل، "األدبیة

 للقرآن عامة و السور املکیة خاصة.
 

 لغاشیة.ا ؛الربوج ؛السور املکیة ؛یةالبدیع الفنون ؛الروسیة الشکالنیة :رئیسةالکلمات ال
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