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نقش هنرسازههای بدیعی در تعجببرانگیزی مخاطب در سورههای
مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی
(مطالعة موردی :سورههای «بروج» و «غاشیه»)
حسین ابویسانی ،1الیاس

مخمی2

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
تاریخ پذیرش1394/02/23 :

تاریخ دریافت1393/08/26 :

چکیده
هنرسازههای ادبی از مهمترین مباحث مطرح در حوزة نقد ادبی ،بهویژه علم بالغت هستند که
فرمالیستهای روس نیز به آنها توجه زیادی داشتهاند .لفظِ «هنرسازه» به مجموعه فنون بالغی

اطالق میشود که در عربی با اصطالح «الفنون األدبیة» شناخته میشود و در مطالعات فرمالیسم
به جای " "priemروسی و " "deviceانگلیسی به کار میرود .این مقاله با رویکرد فرمالیسم

روسی نوشته شدهاست .صورتگرایان روس معتقدند هنر در مرتبة نخست ،موضوع سبک و
تکنیک است؛ تکنیک عالوه بر اینکه شیوه است ،موضوع هنر نیز هست؛ بنابراین «آنچه»
نویسنده میگوید مهم نیست ،بلکه اینکه «چگونه» میگوید اهمیت دارد .همچنین آنچه
صورتگرایان روس در ادبیات و هنر قابلمطالعه و بررسی میدانند ،فقط حوزة هنرسازههاست
و نه چیز دیگر.
در این مقاله سعی شدهاست میزان مفید یا غیرمفید بودن هنرسازهها در دو سورة «بروج» و
«غاشیه» بررسی شود ،سپس با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان نقش این
هنرسازههای بدیعی در تعجببرانگیزی مخاطب ،با تکیه بر مقوالت چهارگانه فرمالیسم روسی
پرداخته شود.
مهمترین نتیجة مقاله نشان میدهد بیشترین هنرسازههای بهکاررفته در دو سورة یادشده ،از نوع
مفید هستند که با توجه به ویژگیهای آنها ،در حوزههای چهارگانه فرمالیسم روسی یعنی:

 نویسنده مسئول

emokhemmi@yahoo.com
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ادبیت ،فرم ،جادوی مجاورت ،و ساختار ساختارها ،به شکل شگفتانگیزی نمایان میشوند و
درنتیجه باعث جذب و تعجببرانگیزی شنونده و خواننده میشوند.
کلیدواژهها :فرمالیسم روسی؛ هنرسازههای بدیعی؛ سورههای مکی؛ بروج؛ غاشیه.

 .1مقدمه
هنرسازههای ادبی یا به عبارتی صنایع ادبی ازجمله مباحثی است که در علم بالغت مورد بحث
قرار گرفته و در قرن اخیر نیز در حوزة نقد ادبی فرمالیستهای روسی توجه زیادی به آن
کردهاند .واژة «هنرسازه» برگردان  priemروسی و  deviceانگلیسی است که درحقیقت همان
صنایع بدیعی و اصطالحات فنون بالغی ،ازجمله :استعاره ،کنایه ،تشبیه ،ایجاز ،جناس ،و
بهطورکلی مباحث مطرح در حوزة معانی ،بیان ،و بدیع است که همگی آنها ماهیتی
زبانشناسیک دارند (کدکنی.)149-150 :1391 ،
برخالف نظر متقدمان که اثر ادبی را بازتاب حقیقت زندگیِ صاحب اثر میدانستند،
فرمالیستها مدعی بودند که متن ادبی هیچ ارتباطی با زندگی نویسندة آن ندارد ،تا جایی که
رامان سلدن میگفت« :مؤلف مرده است و سخن ادبی بازگوکنندة حقیقت نیست»

(سپهوندی،

.)56 :1391
تکنیکهای زیبای ادبی و ساختارهای گوناگون زبانی و موسیقایی بهکاررفته در قرآن کریم
آنچنان مسحورکننده و شگفتآور است که هر زمان میتوان از زاویهای متفاوت به آن
نگریست و اندکی از شگفتیهای آن بهرهمند شد (ناظمیان .)97 :1392 ،در این مقاله بر اساس
تقسیمبندی دکتر شفیعی کدکنی ،هنرسازههای مفید (آنها که مایة افزایش موسیقی کالم و
تداعی «موسیقی معنوی» میشوند) در کنار هنرسازههای غیرمفید (آنها که هیچکدام از دو فایدة
موسیقی و تداعی را ندارند) در دو سورة مکی «بروج» و «غاشیه» بررسی و تحلیل شدهاند تا
مشخص شود بر اساس مقولههای چهارگانة فرمالیستهای روسی کدامیک از هنرسازهها در
زیبا نشان دادن سورهها و تعجببرانگیزی مخاطب به هنگام خواندن و یا شنیدن آنها بیشترین
نقش را بر عهده داشتهاست.
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 .1-1سؤاالت پژوهش
 .1چه میزان از هنرسازههای بدیعی بهکاررفته در سورههای بروج و غاشیه ،به هنرسازههای
مفید و چه میزان به هنرسازههای غیرمفید تعلق دارد؟
 .2چه عواملی باعث شده که این نوع از هنرسازههای بدیعی منجر به تعجببرانگیزی خواننده
شوند و این هدف تا چه اندازه محقق شدهاست؟

 .1-2فرضیات پژوهش
 .1به نظر میرسد بیشترین هنرسازههای بهکاررفته در این دو سوره از نوع هنرسازههای مفید
است و هنرسازههای غیرمفید بسیار کمترند.
 .2میتوان گفت عواملی چون :فرم ،ادبیت ،جادوی مجاورت و ساختار ساختارها ،در
تأثیرگذاری و تعجببرانگیزی مخاطب ،تا حد زیادی مؤثر و موفق بودهاست.

 .2پیشینة پژوهش
بر اساس جستوجوهای انجامگرفته ،تاکنون موضوع این مقاله در قالب پژوهشی مستقل بحث
و بررسی نشدهاست ،اما آن دسته از پژوهشهایی که در زمینة بررسی آیات قرآن کریم بر
مبنای نظریههای فرمالیستی و ساختارگرایی صورت گرفته بدین شرح است:
 .1پایاننامة آیات قیامت از منظر نظریههای ساختارگرایی با تأکید بر سورة الحاقة از الهام
عارفیپور که در سال  1389در دانشگاه الزهرا از آن دفاع شدهاست.
 .2مقالة «پیوند فرم و ساختار با محتوا در سورة مبارکة تکویر» از هومن ناظمیان که در مجلة
علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،شمارة  ،27تابستان  1392به چاپ رسیدهاست.

 .3ادبیات نظری
 .3-1تعریف هنرسازه
دکتر شفیعی کدکنی در تعریف هنرسازه میگوید« :با اینکه ما در فرهنگ خودمان مفاهیم و
اصطالحات بسیاری در حوزة علوم بالغی داریم اما کلمهای که بتواند تمام شگردها و ابزارهای
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هنریِ شاعر و نویسنده را زیر چتر خود بگیرد نداریم؛ به همین دلیل در برابرِ  priemروسی و
 deviceانگلیسی« ،هنرسازه» را به کار میبریم» (کدکنی.)149 :1391 ،

 .3-2هنرسازههای بدیعی و انواع آن
دکتر شفیعی کدکنی در آخرین مبحث از کتاب رستاخیز کلمات با عنوان «جلوههای خلّاق در
بدیع فارسی» هنرسازههای بدیعی را به دو دستة «مفید» و «غیرمفید» تقسیم میکند و مینویسد:
«اصوالً هر نوع زیبایی در سخن از دو سرچشمه جاری است :یکی آنچه مربوط به موسیقی
کلمات است ،و دیگری آنچه مربوط به نیروی تداعی است و این را هم میتوان موسیقی
معنوی خواند .در حقیقت میتوان هر دو نوع لذت را به لذت موسیقایی بازگرداند که شامل
این موارد است )1 :موسیقی اصوات (جناس و)...؛  )2موسیقی معنوی (مراعات نظیر ،ایهام و...
که احساس توازن را ایجاد میکند) .بنابراین و بر اساس همین دو اصل است که میتوانیم
بسیاری از آن صنایع دویستگانة قدما را بیفایده بدانیم» (همان.)445-447 :

 .3-2-1هنرسازههای مفید
این بخش دو قسمت دارد :الف) آنهایی که مایة افزایش موسیقی کالم میشوند؛ ب) آنهایی که
مایة تداعیها (موسیقیِ معنوی) میشوند .اینک نظری به آنها میافکنیم:

 .3-2-1-1هنرسازههایی که به موسیقی کالم یاری میدهند
هر اثر ادبی ،در حد متعالی ،بخشی از زیبایی و تأثیرش را از موسیقی نهفته در آن به وام
میگیرد .هنرسازههایی که این ویژگیها را دارند عبارتند از :صنعت تسجیع ،صنعت
صنعت تجنیس( )1و صنعت لزوم ماالیلزم یا اعنات

ترصیع،

(همان.)447-450 :

 .3-2-1-2هنرسازههایی که زیبایی آنها از رهگذر تداعی (موسیقی معنوی) است
در میان صنایع بدیعی ،تعدادی سبب تداعی هستند و ذهن از نفس تداعی لذت میبرد؛ یعنی
آن دسته از زنجیرههای معنوی که در یک اثر ادبی به صورت نامرئی به هم پیوند میخورند ،و
به میزان پیوندی که با مسئلة تداعی دارند میتوان به ارزیابی آنها پرداخت .این صنایع عبارتند
از :ایهام( ،)2مطابقه( ،)3مراعات نظیر( ،)4التفات( ،)5و تلمیح (همان.)443-452 :
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 .3-2-2هنرسازههای غیرمفید
دکتر شفیعی کدکنی دراینباره در کتاب موسیقی شعر چنین میگوید « :آنچه از صنایع بدیعی
دویست وبیستگانه باقی می ماند به دو گروه قابل تقسیم است :یا صورت هایی از همین
صنایع است که به هرحال می تواند برخوردار از نوعی موسیق ی صوتی یا معنوی باشد و
تعدد نامها مشکلی را نمی گشاید؛ یا از مقولة موسیقی صوتی و معنوی نیست و این گونه
صنایع را جز دیوانگی و جنون و حماقت عاملی دیگر نمی تواند توجیه کند مگر عامل
بیکاری و تنبلی ذهنی و غفلت از فلسفة وجودی ادبیات و نقش خالقیت در هنرها»
(کدکنی.)312- 313 :1376 ،
بنابراین ،آن دسته از این هنرسازه ها را که هیچکدام از دو فایدة موسیقی و تداعی را
ندارند و جز سدِ راه سادگی و صمیمیتِ بیان ،چیز دیگری نیستند ،هنرسازههای غیرمفید
گویند .ازجملة این صنایع که حاصل بیحاصلی و تفنن قدماست« ،لفونشر مرتب و
مشوش»« ،رقطا» (شعر بینقطه)« ،جمع ،تفریق ،تقسیم» ،و «مادهتاریخ» است .برخی صنایع از
قبیل «حسن مطلع» یا «حسن مقطع» نیز وجود دارد که اصالً طرح آنها بیهوده است

(کدکنی،

.)447-456 :1391

 .4تطبیق پژوهش بر هنرسازهها
 .4-1انواع هنرسازههای بدیعی در دو سورة «بروج» و «غاشیه»
چنانکه پیشتر اشاره شد ،تعداد هنرسازههای بدیعی به  220مورد میرسد که از این تعداد
فقط موارد انگشتشماری را میتوان برشمرد که زیبایی سخن از آنها سرچشمه میگیرد .در
ادامه طی جدولهایی (که مربوط به محسنات لفظی و محسنات معنوی است) ،به ترتیب با
هنرسازههای بهکاررفته در سورههای بروج و غاشیه آشنا خواهیم شد و در نهایت به
تقسیمبندی آنها به دو قسمت هنرسازههای مفید و غیرمفید خواهیم پرداخت.

 .4-1-1سورة غاشیه
محسنات لفظی «سورة غاشیه»
نوع

عدد

هنرسازه

1

سجع

متوازن

2

سجع

متوازی

هنرسازه

مفید و

آیات

کلمات دارای هنرسازه و توضیح آنها

4 ،3 ،2 ،1

الغاشیة ،خاشعة ،ناصبة ،حامیة

مفید

5 ،4

حامیة و ءانیة

مفید
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لزوم ماالیلزم

4

تکرار

5

سجع
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5 ،4

حامیة و ءانیة

مفید

 1الی 5

تکرار هجای «ـ ـَ ة» در فواصل آیات

مفید

متوازن

7

الیسمن و الیغنی

مفید

6

سجع

متوازی

5 ،4

حامیة و ءانیة

مفید

7

سجع

متوازن

7

الیسمن و الیغنی

مفید

8

سجع

متوازن

9 ،8

ناعمة و راضیة

مفید

9

سجع

متوازی

،11 ،10 ،9
12

راضیة ،عالیة ،الغیة ،جاریة

مفید

10

سجع

متوازی

14 ،13

مرفوعة و موضوعة

مفید

11

لزوم ماالیلزم

14 ،13

مرفوعة و موضوعة

مفید

12

سجع

16 ،15 ،13

مرفوعة ،مصفوفة ،مبثوثة

مفید

13

تکرار

 8الی 16

تکرار هجای «ـ ـَ ة» در فواصل آیات

مفید

14

موازنة

15و19

این دو آیه هموزن یکدیگرند

مفید

15

موازنة

19 ،18

این دو آیه هموزن یکدیگرند

مفید

16

سجع

 17الی 20

خلقت ،رفعت ،نصبت ،سطحت

مفید

17

تکرار

 17الی 20

تکرار هجای «ـ ـَ ة» در فواصل آیات

مفید

18

سجع

متوازن

19 ،18

السماء و اجلبال

مفید

19

جناس

اشتقاق

21

20

ردالعجزعلیالصدر
ّ

ذ ّکر و مذ ّکر

مفید

21

سجع

22

سجع

متوازن

متوازن

مطرف
ّ
مطرف
ّ

21

ذ ّکر و مذ ّکر

21

ذ ّکر و مذ ّکر

مفید
مفید

24 ،23 ،22

مصیطر ،کفر ،أکرب

مفید

23

جناس

اشتقاق

24

24

جناس

مضارع

26 ،25

یع ّذبُهُ ،العذاب

مفید

إلینا و علینا

25

ترصیع

26 ،25

26

سجع

روی برابرند
دو آیه در وزن و ّ

27

لزوم ماالیلزم

28

سجع

29

اإلنسجام والسهوله

متوازی
متوازی

مفید
مفید
مفید

26 ،25

إیاهبم و حساهبم

26 ،25

إیاهبم و حساهبم

مفید

26 ،25

إلینا و علینا

مفید

سالمت لفظ و سهولت معناست که در
بیشرت آیات به چشم میخورد.

غریمفید

محسنات معنوی «سورة غاشیه»
عدد

هنرسازه

1

جتاهل العارف

2

التفات

3

طباق

نوع
هنرسازه

برای توبیخ
اجیاب

مفید و

آیات

کلمات دارای هنرسازه و توضیح آنها

1

هل أتاک حدیث الغاشیة؟

غریمفید

2 ،1

روی سخن از خماطب به غایب تغیری کردهاست

مفید

8 ،2

خاشعة (خوار و ذلیل) ،ناعمة (دارای نعمت و لذت)

مفید
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4

مراعات نظری

6 ،5

تسقی ،عنی ،طعام ،ضریع

مفید

5

جترید

6

جترید ضریع (از طعام)

غریمفید

6

تأکید الذم مبایشبه
املدح

6

لیس هلم طعامٌ إال من ضریع

غریمفید

7

مراعات نظری

7

الیسمن ،الیغنی ،جوع

مفید

8

استخدام

9 ،8

وجوه :چهرههایی (برگشت ضمری در لسعیها به
وجوه ،به ِ
معنی انسانهایی است)

غریمفید

9

ایهام (توریه)

12

عنی (معنای دور :چشمه)( ،نزدیک :چشم)

مفید

10

تقسیم

 2الی 8

11

مقابله

بنی2الی7و8الی16

تقسیم بنی وجوه
مقابله در تصویرپرداز ِی افراد جهنمی و هبشتی

غریمفید

12

مراعات نظری

 13الی 16

13

مراعات نظری

 13الی 16

ابی
سرر ،اکواب ،منارق ،زر ّ
مرفوعة ،موضوعة ،مصفوفة ،مبثوثة

مفید

14

طباق

14 ،13

مرفوعة و موضوعة

مفید

15

مبالغه

تبلیغ

 13الی 16

وصفها از نظر عقل و عادت ممکنند.

غریمفید

16

جتاهل العارف

برای تعجب

 17الی 20

سؤالها اغراض بالغی دارند.

غریمفید

17

اسلوب حکیم

 17الی 20

18

مراعات نظری

19

طباق

اجیاب

اجیاب

سؤالهایی که از پاسخ آهنا صرفنظر میشود و
حبث تغیری میکند.

مفید
مفید

غریمفید

20 ،19 ،18

أمساء ،اجلبال ،األرض

مفید

19 ،18

رفعت و نصبت

مفید

20

مقابله

20 ،19 ،18

ِ
کلمات آیات در مقابل یکدیگرند.

مفید

21

ائتالف اللفظ مع
املعنی

20 ،19 ،18

أمساء ،اجلبال ،األرض

غریمفید

22

تأکید الذم مبایشبه
املدح

23 ،22

صیطر ،إال من تولّی و کفر
لس َ
ت علیهم مبُ َ
ْ

غریمفید

23

لفونشر

 23الی 26

من تولی ـ إلینا إیاهبم ،کفر ـ علینا حساهبم

غریمفید

24

التفات

24 ،21

روی سخن از خماطب به غایب تغیری کردهاست.

مفید

25

ابداع

بعضی از آیاتی که شامل چند صنعت بدیعیاند

غریمفید

26

سلب و اجیاب

صفات پسندیده از عامه مردم جدا شده و
مؤمنان با آهنا وصف شدهاند.

غریمفید

مرتب

11

چنانکه در جدولهای باال مشاهده میشود در سورة غاشیة ،از بین محسنات لفظی:
الف) صنعت سجع با  15بار تکرار ،بیشترین نوعِ هنرسازه را به خود اختصاص دادهاست.
ب) از میان  29مورد هنرسازههای بدیعی مربوط به محسنات لفظی  28مورد مفید و تنها 1
مورد غیرمفید است.
و از بین محسنات معنوی:
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الف) صنعت مراعات نظیر با  5مورد ،بیشتر ین نوع هنرسازه از جهت کثرت در کاربرد است.
ب) از میان  26مورد هنرسازههای بدیعی مربوط به محسنات معنوی 13 ،مورد مفید و 13
مورد غیرمفید است.

 .4-1-2سورة «بروج»
محسنات لفظی «سوره بروج»
نوع

مفید و

عدد

هنرسازه

1

سجع

متوازی

2

سجع

مطرف
ّ

5 ،4

3

جناس

اشتقاق

3

شاهد و مشهود

4

ردالعجزعلیالصدر

3

شاهد و مشهود (آیه با این دو کلمه شروع
میشود و به پایان میرسد).

مفید

5

جناس

اشتقاق

9 ،7 ،3

شاهد ،مشهود ،شهود ،شهید

مفید

6

جناس

مردوف

7 ،3

مشهود و شهود (زیادت در آغاز کلمه است)

مفید

7

سجع

متوازی

7 ،6 ،5

وقود ،قعود ،شهود

مفید

8

لزوم ماالیلزم

 2الی 6

موعود ،مشهود ،أخدود ،وقود ،قعود ،شهود

مفید

9

سجع

متوازن

8 ،7

شهود و محید

مفید

10

سجع

متوازی

9 ،8

محید و شهید

مفید

11

سجع

متوازن

8

العزیز و احلمید

مفید

12

جناس

مضارع

9 ،7

شهید و شهود

مفید

هنرسازه

آیات

کلمات دارای هنرسازه و توضیح آنها

4 ،3 ،2

موعود ،مشهود ،أخدود

مفید

أخدود و وقود

مفید
مفید

غیرمفید

13

تکرار

 2الی 9

تکرار هجای «ود» و «ید» در فواصل آیات

مفید

14

تکرار

11 ،10

تکرار صامت «م» در فواصل آیات

مفید

15

سجع

متوازن

املؤمننی و املؤمنات

10

مفید

16

سجع

متوازن

 9الی 12

شهید ،حریق ،کبری ،شدید

مفید

17

سجع

متوازی

 12الی 18

شدید ،یعید ،ودود ،جمید ،یرید ،جنود ،مثود

مفید

18

تکرار

 12الی 18

تکرار هجای «ود» و «ید» در فواصل آیات

مفید

19

سجع

متوازن

14

الغفور و الودود

مفید

20

سجع

متوازن

21 ،20

حمیط و جمید

مفید

21

سالمت لفظ و سهولت معناست که در بیشرت
آیات به چشم میخورد

اإلنسجام والسهوله

محسنات معنوی «سوره بروج»
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عدد

نوع

هنرسازه

آیات

حسین ابویسانی ،الیاس مخمی

کلمات دارای هنرسازه و توضیح آنها

هنرسازه

مفید و
غیرمفید

1

مراعات نظری

1

السماء و الربوج

مفید

2

مراعات نظری

3 ،2

یوم ،املوعود ،شاهد ،مشهود

مفید

3

طباق

3

شاهد ،مشهود

مفید

4

ایهام (توریه)

3

مشهود (معنای دور :اعمال انسان)( ،نزدیک :انسان)

مفید

5

تلمیح

4

اشارتی به خبش دانستههای تارخیی

مفید

6

مبالغه

6

7

مذهب کالمی

9

8

ائتالف اللفظ با معنی

11 ،10

ممکن عقالً نه عاد ًة
مالک آمسان و زمنی بودن دلیلی بر شاهد بودن خدا بر متام
اشیاء است.
آیه :10فلهم عذاب جهنّم وهلم عذاب احلریق ( ِ
الفاظ سخت
ُ
ات جتری من حتتها
ذم فتنهانگیزان) .آیه :11هلم جنّ ٌ
در ّ
األهنار ،ذلک الفوز الکبری ( ِ
الفاظ نرم در مدح نیکوکاران).

غریمفید

اجیاب

اغراق

غریمفید
غریمفید

9

مراعات نظری

10

عذاب ،جهنم ،حریق

مفید

10

ایهام

10

فتنوا (دور :شکنجه دادن)( ،نزدیک :فتنهگری کردن)

مفید

11

مقابله

11 ،10

تناسب و تقابل معانی دو آیه با یکدیگر

مفید

12

طباق

11 ،10

13

مراعات نظری

11

14

التفات

13 ،12

فتنوا = عملوا الصاحلات و جهنّم = جنّات
آمنوا ،عملوا الصاحلات ،جنّات ،فوز الکبری ،حتتها األهنار

مفید

روی سخن از خماطب به غایب تغیری کردهاست.

15

تشابه االطراف

11 ،10

فتنوا و عذاب احلریق ـ آمنوا و فوز الکبری

غریمفید

16

ائتالف اللفظ مع
املعنی

12

بطش ،ربّک ،شدید

غریمفید

اجیاب

معنوی

اجیاب

مفید
مفید

17

طباق

13

یبدئ و یعید

مفید

18

ارصاد (تسهیم)

13

داللت اول آیه بر آخر آن

غریمفید

19

ائتالف اللفظ مع
املعنی

14

الغفور و الودود

غریمفید

20

جتاهل العارف

17

حدیث اجلنود
هل أتاک
ُ

غریمفید

توبیخ

21

جترید

18

جترید فرعون و مثود از (جنود) یا از (الذین کفروا)

غریمفید

22

تلمیح

18

فرعون و مثود :اشاراتی به خبش دانستههای تارخیی

مفید

23

مجع

19 ،18

فرعون و مثود :الذین کفروا فی تکذیب

غریمفید

24

مراعات نظری

19 ،18

فرعون ،مثود ،کفروا فی تکذیب

مفید

25

استطراد

 16الی
20

اول حالت مدح عظمت خداست سپس هجو کافران و
دوباره مدح عظمت خدا.

غریمفید

26

ایهام

20

وراء (دور :از مهه جهتها)( ،نزدیک :پشت آنان)

مفید

27

التفات

19 ،17

روی سخن از خماطب به غایب تغیری کردهاست.

مفید

28

ابداع

آن دسته از آیاتیکه در آهنا چند صنعت بدیع با هم بهکار رفته باشد.

غریمفید
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در سورة بروج ،از بین محسنات لفظی:
الف) صنعت سجع با  11مورد ،بیشترین نوع هنرسازه را به خود اختصاص دادهاست.
ب) از میان  21مورد از محسنات لفظی 20 ،مورد جزء هنرسازههای مفید و تنها  1مورد
غیرمفید است.
از بین محسنات معنوی:
الف) صنعت مراعات نظیر با  5بار ،بیشترین کاربرد هنرسازه را دارد.
ب) از میان  28مورد صنایعِ مربوط به محسنات معنوی 16 ،مورد جزء هنرسازههای مفید و
 12مورد غیرمفید است.
با توجه به جدولهای باال ،با جمع تعدادِ صنایع معنوی و صنایع لفظی در دو سوره ،متوجه
میشویم که تعداد هنرسازههای معنوی (با  54مورد) ،بیشتر از هنرسازههای لفظی (با  50مورد)
است؛ اما شایانذکر در این میان ،هنرسازههای مفید است که (با  77مورد) ،بیشتر از هنر
سازههای غیرمفید (با  27مورد) به کار رفته است.
بنابراین با توجه به آنچه تاکنون بیان شد ،فرضیة شمارة یکِ بحث مبنی بر اینکه بیشترین
هنرسازههای بهکاررفته در این دو سوره مربوط به محسنات معنوی است ،تأیید میشود ،ولی
فرضیة شمارة دو پذیرفته نمیشود ،چراکه از بین تعداد هنرسازههای بهکاررفته در این دو سوره،
بیشترین موارد مربوط به هنرسازههای مفید است .به همین علت میتوان گفت :یکی از عوامل
زیباییِ متون قرآنی به دلیل کثرتِ هنرسازههای مفید نسبت به هنرسازههای غیرمفید است؛ چراکه
از ویژگیهای هنرسازههای مفید (صنایع زنده و زایندة بدیع) ،چنانکه قبالً هم به آن اشاره شد،
نخست ایجادِ موسیقی و هماهنگیهای صوتی ،و دوم لذت ذهن از تداعیها است و منظور از
هنرسازههای غیرمفید این است که یک هنرسازه تنها دو شرط یادشده را نداشته باشد ولی
درعینحال میتواند کارکردهای دیگری همچون تأکید ،تصویرآفرینی ،اجمال و تفصیل و...
داشته باشد و گویای اعجاز هنری قرآن باشد .اما اینکه هنرسازههای مفید چگونه باعث
تعجببرانگیزیِ مخاطب به هنگام خواندن یا شنیدن میشود ،در ادامه بررسی خواهد شد.

 .5نقد صورتگرایانة سورههای مکّی «بروج» و «غاشیه»
در آنچه بیان شد شاهد انواع هنرسازهها اعم از مفید و غیرمفید بودیم که در نتیجة آن ،اثبات
شد در این دو سوره ،از بین هنرسازههای بدیعی ،آنهایی بیشترین کاربرد را داشتند که مفید
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بودند .نیز بر طبق دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی در کتاب رستاخیز کلمات ،هنرسازههایی مفید
هستند که به علت افزایش موسیقی کالم و ایجاد تداعی در ذهن ،باعث زیبایی متون ادبی
میشوند .در این بخ ش با توجه به تعاریفی که از نقد فرمالیستی و مقوالت آن خواهیم داشت،
به بررسیِ این نوع از هنرسازهها (مفید) خواهیم پرداخت تا عامل تعجببرانگیزیِ متون ادبی و
آیات قرآنی مشخص گردد.
پیشتر الزم است دیدگاههای صاحبنظران در این حوزه را مرور و بررسی کنیم .دکتر
شفیعی کدکنی در کتابهای موسیقی شعر و رستاخیز کلمات نظریاتی در این زمینه مطرح
کردهاند و در آثار دیگران نیز گاه آرای مشترکی را میتوان یافت که ارتباط نزدیکی به این
بحث دارد .برای نمونه زاهد ویسی در مقدمة کتابی که از آثار سید قطب (التصویر الفنی فی
القرآن) ترجمه کردهاست ،یکی از ویژگیهای مهم تصویر در قرآن را چندبعدی بودنِ آن
معرفی میکند؛ بهطوریکه میتوان به وضوح تمام ،ابعاد و زوایای آنها را بدون هیچ رنگ و
نگار ،و حتی بدون هیچیک از ابزار مطرح در حوزة متعارف هنر ،حس و لمس نمود .این ابزار
مواردی است که در پی میآید:
الف) الفاظ و داللتهای لغوی؛
ب) داللت معنوی ناشی از اجتماع الفاظ و ترتیبیافتگیِ آنها در سیاقی معین؛
پ) نواخت موسیقایی ناشی از مجموعة نواختهای الفاظ همساز با یکدیگر؛
ت) صورتها و سایههایی که الفاظ همآهنگ در عبارت میتابانند؛
ث) روشِ پرداختن به موضوع و سیر در آن یا سَبْک (سید قطب.)18 :1389 ،
آنچه مترجم کتاب یادشده در این پنج مورد بیان داشته ،درواقع بیانگر اهمیت الفاظ در
ایجاد موسیقی و نظم و ترتیب آنهاست .ازجمله نقاط مشترک آن با دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی
میتوان به این دو مورد اشاره کرد:
الف) صورتِ الفاظ ،اجتماع آنها با یکدیگر و داللتهای معنوی آنها؛
ب) همآهنگی و نواختِ موسیقاییِ برآمده از مجموعهنواختهای الفاظ همساز.
سید قطب در مبحثِ «سحر القرآن» در کتابِ التصویر الفنی فی القرآن میگوید« :قرآن از
همان لحظة اول ،عربها را افسون کرد؛ چه آنان که خداوند ،دلشان را به روی اسالم گشود و
چه آنان که بر چشمانشان پرده کشید .اگر از چند نفر انگشتشماری بگذریم که از همان ابتدا
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شخصیت محمد (ص) ،بهتنهایی انگیزة ایمان آوردن آنها شد ،میبینیم که قرآن عاملِ اصلی یا
یکی از عوامل قطعی ایمان آوردن کسانی بود که در نخستین روزهای دعوت ایمان آوردند:
روزهایی که نه محمد تاب و توانی داشت ،و نه اسالم از قدرت و نیرویی برخوردار بود؛
افسونی که مؤمن و کافر در اقرار به آن یکسانند» (سید قطب2002 ،م .)11 :حال با توجه به این
مقدمات ،به نقد و بررسیِ نقش هنرسازههای بدیعی ،از دیدگاه فرمالیسم روسی ،در
تعجببرانگیزیِ مخاطب و یا به قولی افسونِ مخاطب ،در سورههای بروج و غاشیه میپردازیم
تا عوامل چنین تأثیری را از جانب قرآن شاهد باشیم.

 .5-1نقد و تحلیل آیات بر اساس مقولههای فرمالیسم روسی
برای بررسی یک اثر ادبی از دیدگاه نقد فرمالیستی ،حوزههای مختلفی را میتوان برشمرد .در

این پژوهش دو سورة غاشیة و بروج بر اساس چهار حوزة «فرم ،ادبیت ،جادوی مجاورت و
ساختار ساختارها» نقد و تحلیل میشوند و همچنین آن دسته از هنرسازههای بدیعی که باعث
زیبایی ،افسونگری و تأثیر این سورهها بر مخاطب شده ،واکاوی و تحلیل میشوند.

 .5-1-1ادبیت
یکی از مسائل بنیادی در فرمالیسم روسی مسئلة «ادبیت»( )6است؛ همان عاملی که «مادة» ادبی
را تبدیل به یک «اثر ادبی» میکند (کدکنی .)59 :1391 ،یا به عبارت دیگر ،وقتی دو متن ادبی و
غیرادبی را که هر دو یک موضوع را بیان میکنند با هم میسنجیم در زبانِ آن دو فرقهایی
میبینیم که همان ادبیت است (شمیسا .)181 :1385 ،علوی مقدم در تعریف ادبیت میگوید :ادبیت
متن همان «ادبی بودن» متن است؛ کارکردهای زبانی ویژهای که در متنهای ادبی وجود دارد و
نیز ساختار آوایی ،نحوی و معنایی همان است که برای فرمالیستها اهمیت دارد

(علوی مقدم،

 .)38 :1377به گفتة تونی بنت(« :)7ادبیت در متن وجود ندارد ،بلکه در روابطِ بینامتنی 1متون
مستقر است» (قاسمیپور .)5 :1391 ،ذکر این نکته الزم است که وجود کارکردهای ادبی در متن
(از قول علوی مقدم) ،همان ادبیتی است که (تونی بنت) آن را در روابط بینامتنی متون مستقر
میداند و منظور هر دو همان ساختارهای نحوی و هنرسازههایی است که در متن وجود دارند.
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با توجه به تعاریفی که از مقولة فرمالیستی ارائه شد ،ادبیت همان عاملی است که مادة ادبی
را به اثر ادبی تبدیل میکند؛ بنابراین اگر بخواهیم از جنبة هنرسازههای مفیدِ بدیعی به دو سورة
غاشیه و بروج نظری بیفکنیم ،خواهیم دید در بیشترِ این آیات ،هنرسازههای مفید به کار رفته
است؛ یعنی صنایعی که سببِ افزایشِ موسیقیِ متن قرآن در فواصل (پایان آیهها) شدهاست .از
جملة این صنایع (هنرسازهها) ،سجع است که با  15مورد در سورة غاشیه و  11مورد در سورة
بروج مشاهده میشود و بیشترین نوعِ هنرسازههای بدیعی را به خود اختصاص میدهد .برای

مثال در سورة غاشیه ،بین فواصلِ آیههای  17تا ،20چهار کلمة « ُخلقتُ ،رفعت ،نُصبت و
سطحت» را میبینیم که با هماهنگیِ کلمات در کنار یکدیگر ،موسیقیِ دلنشینی را ایجاد
ُ

کردهاست .این صنعت در سورة بروج بین آیههای  12تا  ،18و در کلمههای «شدید ،یعید،

ودود ،جمید ،یرید ،جنود و مثود» بهوضوح دیده میشود .وجود چنین صنعتی ،به صورت متوالی

و کنار هم ،به آیات ،هماهنگی و انسجامی بخشیدهاست که این انسجام در صورت تنها بودن
این کلمات ،شکل نمیگرفت .بنابراین وجودِ چنین هنرسازهای در آیات باعث گردیده تا نصّ
قرآنی از یک متنِ غیرادبی خارج شود و ادبی تلقی گردد .این درواقع همان وجوه ادبیت نص
قرآن است که باعث شدهاست تا خواننده یا شنونده ،به آن جذب شود.

 .5-1-2فرم
صورت (فرم) در دیدگاه نظریهپردازان ادبی ،مفهومی پرمعنا و پیچیده است .علت آن است که
شیوة بیان که درمجموع به اثر ادبی ،ساختار و شکل میبخشد و در فرم تجلی مییابد عاملی در
ماندگاری اثر بوده و هست و اگر به دلیل هماهنگی و انسجام آرایههای زیباشناختی با ساخت
و معنا ،بافتی شکل گیرد ،فرم یا صورت ،عینیت پیدا میکند و معنا در آن نظام مییابد

(علوی

مقدم .)43 :1377 ،محتوا نیز همان چیزی است که از طریق صورت به وجود میآید و هنگامی که
صورت از ویژگی خالق برخوردار شد ،محتوا زاده میشود (کدکنی.)73 :1391 ،
با مروری بر ویژگیهای سورههای مکی ،متوجهِ کوتاهیِ این سورهها و آیههای آنها
میشویم .سورههای مکی به علت دارا بودن چنین ویژگیهایی ،شرایط مناسبی برای بهکاربردن
صنایع بدیعی دارند؛ صنایعی که وجهة موسیقاییِ آنها بیشتر نمود دارد .با نگاهی کلی و گذرا به
دو سورة موردبحث ،متوجه وجود حروف هماهنگی میشویم که در کلمات بهوفور یافت
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میشود .برای مثال با نگاه به آیات  25و  26سورة غاشیه ،با دو کلمة إیاهبم و حساهبم مواجه
خواهیم شد که از 6حرف 4 ،حرف مشترک دارند؛ یا در سورة بروج ،فواصلِ آیاتِ  2تا  ،6به
کلماتی ختم میشود که حروف پایانیشان «ود» است .تکرار این حروف در پایان آیاتِ
سورههای مکی منجر به افزایش ریتم موسیقاییِ آنها شدهاست که در نهایت به این دسته از
سورهها فرم و صورتی هماهنگ بخشیده و نتیجة آن ،دلنشین شدن آیات و احساس آرامشی
است که به شنونده دست میدهد .چنین ساختاری که به کمک صنعتِ «لزوم ماالیلزم» شکل
گرفته ،همان فرمی است که در نتیجة انسجام و هماهنگیِ عناصر تشکیلدهنده ،ساختار ادبی را
در متون قرآنی به وجود آوردهاست؛ ساختاری که آن را از متون ساده متمایز میکند و باعث
ایجاد شعف در شنوندة قرآنی میشود .پس میتوان گفت ،تباین میان خوبی و بدی کالم ،تنها
به دلیل لفظ نیست ،چراکه الفاظ مادام که با ترکیب و نظم خاصی منظم نشوند ،افادة معنا
نمیکنند (جرجانی1991 ،م.)4 :
شکلوفسکی شکل را نظام جامعِ مناسباتی میداند که میان عناصر ادبی وجود دارد .پس به
مجموعة عناصری را که بافت ساختار ادبی را به وجود میآورند ،شکل (فرم) میگویند .از
همین رو وزن ،قافیه ،قالب ،صامت ،مصوت ،هجا ،صور خیال ،صنایع بدیعی ،و زاویة دید،
همه جزء شکلِ یک اثر ادبی هستند ،مشروط بر اینکه هر یک از اجزا در ساخت یا بافت آن اثر
نقشی داشته باشند (شمیسا.)171 :1385 ،

 .5-1-3جادوی مجاورت
جادوی مجاورت یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در تأثیرات زبانی و شیوههای بالغی
است؛ همان چیزی که بعضی از انواعِ آن را در بالغت با عنوان «جناس» یا معادلهای آن ،در
زبان فرنگی شناختهاند و به ردهبندی انواع آن پرداختهاند .تأثیر هنری جادوی مجاورت ،در
شاهکارهای ادبی و کتابهای مقدس جهان ،و در صدر همة آنها قرآن کریم ،امری است که
هیچکس از مطلعان در آن تردیدی ندارد .از ویژگیهای جادوی مجاورت این است که سخن
را ،هر قدر بیمعنی و خردستیزانه باشد ،حرمتی و ابهتی میدهد که شنونده ،بیاختیار تسلیم آن
میشود (کدکنی .)417-418 :1391 ،ابن قتیبه نیز در بیان زیباییهای صوتی قرآن گفته« :و آن را از
تالوت شدنِ پیدرپی به وجود آورد ،چه ،بر طول تالوت ،دلتنگی نیست و آن ،شنیداری است
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که گوشها از آن آزرده نشود ،به همراه طراوتی که از زیادیِ تکرار ،کهنه نخواهد

شد» (زغلول،

.)313 :1389

با نگاهی به سورههای بروج و غاشیه نیز میتوان به این نتیجه دست یافت که درصد
برخورداری سورههای مکی از این ویژگیِ بارز و مؤثر بسیار زیاد است .به عنوان نمونه به
آیاتی که از این دو سوره در پی میآید دقت کنید:

﴿ .1فذ ّکر إمنا أنت مذ ّکر﴾ غاشیه ،21/که شامل هنرسازة التفات است.

﴿ .2فیع ّذبه اهلل العذاب االکرب﴾ غاشیه ،24/که شامل هنرسازة التفات است.
﴿ .3و شاهد و مشهود﴾ بروج ،3/که شامل هنرسازة ایهام است.

 .4کلمات «شدید ،یعید ،ودود ،جمید ،یرید ،جنود ،مثود» در فواصل آیات  12تا  18سورة
بروج ،واژگان مسجعی را تشکیل دادهاند که عالوه بر آن ،همین آیات از سورة بروج شامل
هنرسازههای بدیعی مفیدی از محسنات معنوی همچون« :طباق» در آیة « ،13تلمیح» در آیة ،18
«مراعات نظیر» در آیات  11و  ،18و «صنعت التفات» در آیات  ،13 ،12و  17تا  19است.
در بررسی محسنات لفظیِ آیات یادشده می توان به وجود صنعت جناس و سجع اشاره
کرد .از وجود چنین هنرسازههایی ،حروف مشترک موجود در آیات و هموزنی و
هم آهنگیِ آنان را یادآور می شویم؛ این حروف با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ،انسجامی را
به آیات بخشیده اند که هر شنونده ای مسحور زیبایی آن میگردد« .از همین جادوی
مجاورت در زبان عربی داریم که «سجع» یا یک «جناس» ،گوینده ای را به گفتن سخنی،
خواه سنجیده و خواه نسنجیده ،واداشته و او تحت تأثیر جادوی مجاورت ،آن گفته را بر
زبان رانده و آن گفته اندک اندک تبدیل به مَثلَی یا حکمتی شده است و جادوی مجاورت
چندان نیرومند بوده است که نسل اندرنسل ،آن مَثَ ل یا حکمت را پذیرفته اند و به عنوان
یکی از حقایق عالم تلقی کرده اند و بر اساس آن منظومة فکری و فرهن گی خود را در طول
تاریخ شکل دادهاند» (کدکنی.)410 :1391 ،
حال اگر به آیات موردبحث بنگریم ،متوجه حروف مشترکی چون حروف «ز»« ،ک» و «ر»
در مثال اول ،و حروف سخت و استوارِ «ع»« ،ذ» و «ب» در مثال دوم ،و حروف «ش»« ،ه» و
«د» در شاهد مثال سوم ،و کلمات هموزن با حروف مشترکِ «د» در تمامی آنان و «ی» و «و»
در بیشتر موارد در مثال چهارم خواهیم شد .بنابراین:
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 .1الفاظ یادشده با داشتن عوامل صوتی مشترک ،نیرومندی خاصی دارند که این ویژگی در
غیر از متون ادبی وجود ندارد.
 .2ازآنجاییکه آیات مورد بحث عالوه بر این هنرسازههای لفظیِ مفید ،شامل هنرسازههای
معنوی مفید نیز هست ،قدرت تداعی را برای شنونده و خوانندة قرآن ایجاد میکند؛ درنتیجه
باعث لذت ذهن از تداعیها میشود .از جملة این هنرسازههاست:
صنعت التفات در دو مثال اول از سورة غاشیه؛ صنعت ایهام در مثال سوم از سورة بروج؛
صنایع طباق در آیة 13؛ تلمیح در آیة 18؛ مراعات نظیر در آیههای  11و 18؛ و صنعت التفات
در آیههای 12و ،13و  17تا .19
وجود چنین هنرسازههایی در آیاتی کوتاه و نیز کثرتِ این هنرسازهها در کنار هنرسازههایی
مفید مانند جناس و سجع (از عوامل شکلگیری جادوی مجاورت) ،باعث شدهاست تا خواننده
و شنوندة قرآن کریم ،شگفتزدة زیباییهای آن گردد .چیزی که تا قبل از نزول قرآن کمتر به
چشم میخورد .برای مثال اگر نگاهی به نثر عرب جاهلی افکنده شود مشخص خواهد شد که
نثر آنها بهکلی از صنایع و آراستگیها و مبالغات به دور است؛ اگرچه گاه سجع و موازنهای در
آن دیده میشود ،از حیث لفظ و ترکیب ،محکم و متین است ،به ایجاز گرایش دارد ،و اندکی
آهنگین است ،اما درعینحال ،مرکب است از جمالت و عباراتی پراکنده که غالباً از جهت
فکری با هم ارتباطی

ندارند (الفاخوری 201 :1387 ،و الزیّات ،بیتا.)19 :

 .5-1-4ساختار ساختارها
زبانشناسی ساختارگرا بر این نظریه بنا نهاده شدهاست که هر زبان را باید بهمثابه نظام یا
سازگانی در نظر گرفت که خود از عناصری تشکیل شده که با یکدیگر روابط دوجانبه دارند...
واحدها و اجزای زبان را باید در نسبت با یکدیگر تعریف کرد و نه به طور مطلق و مستقل
(روبینز.)419 :1370 ،
نخستین تحوالت عمده در مطالعات ساختارگرایانه ،بر پایة پیشرفتهای حاصل از مطالعة
واجها ،یعنی عناصر پایینترین سطح نظام زبان ،صورت گرفت (سلدن و ویدوسون.)137 :1377 ،
بنابراین هر واژه به اعتبار صامتها و مصوتها و آرایش واجهایش یک ساختار است در
خدمت تمام بیت که یک ساختار گستردهتر است ،و تمام بیت یک ساختار است در خدمت
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ساختار بزرگتری که واحدِ غزل یا قصیده یا منظومه را تشکیل میدهد ،و تمام آثار ِیک شاعر
ساختاری است که سبک او را به وجود میآورد ،و سبک شخصی او در درون ساختار
بزرگتری که سبک دورة اوست ،واحدی است که ساختار بزرگتر سبکِ دوره را تشکیل
میدهد ،و سبکهای گوناگون ادوار مختلفِ شعرِ یک زبان ،اجزای ساختِ بزرگتری هستند
و ...آنچه از این یادداشتها مقصود بود ،تأکید بر تأثیرات متقابل این ساختارها دارد؛ یعنی هر
ساختاری در ساختار بزرگتر از خود اثر دارد و مجموعة ساختارها نیز مانند امواج آب بر
یکدیگر اثر دارند (کدکنی .)255-256 :1391 ،بدین ترتیب ،ساختگرایی یک شیوه و روش است و
سخن آن این است که هر جزء یا پدیده در ارتباط با یک کل بررسی شود

(شمیسا-194 :1385 ،

 )193و شاید بتوان گفت از «ساختارِ ساختارها»ست که به «دیگرِ ساختارها» باید نظر کرد نه از
«ساختار کوچک» به «ساختارِ ساختارها» (کدکنی.)258 :1391 ،
لذا اگر ساختارِ کالن یا همان ساختار ساختارها در جایگاه بلندی ایستاده باشد ،محال است
که ساختارهای دیگری در انحطاط باشد .با این وصف برای تحلیل و نقد سورههای مکی از
دیدگاه ساختاری ،به آیهای از سورة بروج ،به عنوان نمونهای از سورههای مکی استشهاد

میکنیم .با نگاهی به آیة  11از این سوره ﴿ :إِ َّن الَّ ِذین آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات َْجت ِري
الصاحلَات َهلُ ْم َجن ٌ
َ َ ََ
ِ
ِ
ری﴾ ،درمییابیم که هر یک از کلمات این آیه از صامتها و
ِمن َْحتتِ َها ْاألَنْـ َه ُار َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َكب ُ

مصوتهایی تشکیل شده که از کنار هم قرار گرفتن آنها ،آیه شکل گرفته و از ترکیب و توالی
آیهها ،سورهها به وجود آمده ،و از مجموع سورهها نیز ،قرآن کریم شکل گرفته ،و در نهایت،
قرآن کریم نیز در خدمت «سبک» آن دوره ،با مخاطبان خود سخن گفتهاست.
بنابراین میتوان بهرهگیری فراوان و دقیق از هنرسازههای بدیعی به هنگام نزول قرآن در
اوایل اسالم را ،سبک آن دوره تلقی کرد بهطوریکه در شیوهای کامالً نوین و نثرگونه نمود پیدا
کردهاست .سبک قرآن برخالف آنچه در ذیل عنوان «جادوی مجاورت» بیان شد ،مملو از
صنایع بدیعی است ،حالآنکه تا قبل از نزول قرآن چنین نبود و صنایع ادبی بیشتر در قالب
شعر به کار میرفت.
این نوع سبک در دورة اسالمی را میتوان ساختار کالن یا ساختارِ ساختارها تلقی نمود؛
ساختاری که تکتک کلمات آن متشکل از واژههایی با بار معناییِ توحید ،معاد ،ایمان ،عمل
صالح ،بهشت و دوزخ است؛ به بیان دیگر ،الفاظی که در اوج معانی ،بیان و بدیع بودند ،با در
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کنار هم قرار گرفتن و انسجام و یکپارچگی ،ساختارهایی بزرگتر از خود را تشکیل دادند که
در رأس آنها ساختار ساختارها شکل گرفت.

 .6نتیجهگیری
با توجه به شناخت نسبت به مکتب نقدی فرمالیستی ،عوامل تعجببرانگیزی در سورههای
مکی «بروج» و «غاشیه» را میتوان بدین شکل تبیین کرد:
 .1سورههای مکی به علت برخوردار بودن از ویژگی کوتاهی آیات و هماهنگی حروف پایانی
فواصل ،از موسیقی زیبا و دلنشینی بهرهمند شدهاند ،و این شیوایی و دلنوازی آیات ،حاصلِ
انسجامی است که هنرسازههای بدیعی در نتیجة ارتباط متقابل و هماهنگ با یکدیگر داشتهاند.
 .2در این نوع از سورهها ،پویایی واژگان بهوسیلة ابزار و موادی چون هنرسازههای مفید
شکل گرفتهاست که در نتیجة کارکرد متقابل آنها ،کالم از عذوبت لفظ و سهولتِ ترکیب و
حُسنِ سبک برخوردار شدهاست ،بهطوریکه خالی از هر گونه تعقید و تکلف است ،و درواقع،
کالم از نظم و انسجامی برخوردار شده که عبدالقاهر جرجانی آن (انسجام) را حدود قرن
چهارم و پنجم در قالب «نظریة نظم» و در دو کتاب أسرار البالغة و دالئل اإلعجاز ارائه کرده و
عامل زیباییِ یک اثر هنری برشمرده است .این در حالی است که فرمالیستهای روس به جای
این عنوان (نظم و انسجام) ،از عناوینی چون «فرم ،ادبیت ،جادوی مجاورت و ساختار
ساختارها» بهره بردهاند و عامل زیباییِ متن ادبی را در این موارد دانستهاند؛ زیباییای که
میتوان آن را در سورههای مکی ،حاصل برخوردِ هنرسازههای بدیعی (از نوع مفید) دانست؛
هنرسازههایی که یک اثر را از حالت مألوف و آشنا و غیرفعال بیرون آورده و در نهایت ،عامل
تعجببرانگیزیِ مخاطب شدهاست.
بنابراین اگر بخواهیم به زبان فرمالیستهای روس ،تحوالتی را که در نتیجة تقابل کارکرد
عاملها (هنرسازهها) به وجود میآید توضیح دهیم ،میتوانیم هر مرحله از تغییر را که توسط
هنرسازههای مفید رخ میدهد ،به فعالتر شدن یک هنرسازه تعبیر کنیم ،که نتیجة این تغییر
همان نقطة تعجببرانگیزیِ مخاطب در سورههای مکی ،توسط هنرسازههای مفید است و این
اثبات ادعایی دربارة هنرسازههای بدیعی است که دکتر شفیعی کدکنی معتقد است :بیهیچ
گمان ،از میان انبوه صنایع بدیعی ،که در کتب متأخرین تا حدود  220نوع شمرده شده ،فقط
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عدة معدودی زنده و پویاست ،بهعالوه ،اصوالً هر نوع زیبایی در سخن از دو سرچشمه جاری
است؛ یکی آنچه مربوط به موسیقی کلمات است و دیگر آنچه مربوط به تداعی است .تمامی
این ویژگیها ،دقیقاً همان چیزی است که در طول پژوهش بدان پرداخته شد.
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پینوشت
 .1به آن جناس ،تجانس و مجانسه هم گفته میشود و این جناس نیکو شمرده نمیشود مگر زمانی که
معنا به کمک لفظ بیاید و آنچه ساخته شده با طبع برابری کند (الهاشمی1999 ،م .)325 :سید علی میر
لوحی در فایدة جناس چنین گفتهاست« :جناس سامع را متوجه کالم میکند ،زیرا تناسب الفاظ موجب
توجه به سخن ،و گوش دادن میشود ،و وقتی لفظی در معنایی به کار رود ،سپس در معنایی دیگر
استعمال شود ،نفس آدمی به آن مشتاقتر میگردد (ابن ابی االصبع ،بیتا.)96 :
 .2از فنون بدیع معنوی است که به آن توریه ،توجیه و تخییر نیز گفته میشود (عتیق ،التا.)540 :
 .3به آن تطبیق ،طباق و تضاد نیز گفته میشود (همان.)494 :

 .4علمای بدیع آن را تناسب ،ائتالف ،توفیق و مؤاخاة نیز نامگذاری کردهاند (همان.)597 :
 .5در فایدة آن در کتاب بدیع القرآن ابن ابیاالصبع آمدهاست :بهطورکلی وقتی گوینده ،در سخن از
اسلوبی به اسلوب دیگر منتقل میشود ،سخن او بیشتر به دلها مینشیند ،و برای شور و حال شنونده
بهتر است و انگیزة استماع او میگردد (ابن ابیاالصبع ،بیتا.)103 :
 .6به انگلیسی  literarinessو به روسی .literaturnist

 .7نویسندة کتاب فرمالیسم و مارکسیسم .این کتاب یکی از معدود منابعی است که هدف خود را
برخورد با فرمالیسم ،خارج از محدودهای صرفاً ادبی معرفی میکند و قصد آن دارد که در چهارچوبی
فراتر از روشهای معمول ،این مکتب را بررسی کند.

کتابنامه
الف) فارسی
 .1کتابها
بنت ،تونی (بیتا) ،فرمالیسم و مارکسیسم ،مترجم :سعید ساری اصالنی ،بیجا.
روبینز ،آر.اچ (1370ه.ش) ،تاریخ مختصر زبانشناسی ،مترجم :علیمحمد حقشناس ،تهران :مرکز.
زغلول ،سعد (1389ه.ش) ،نقش قرآن در تکامل ادبی ،مترجم :دکتر علی اوسط ابراهیمی ،چاپ دوم،
قم :مؤسسة بوستان کتاب.
سلدن ،رامان و ویدوسون پیتر ( 1377ه.ش) ،راهنمای نظریة ادبی معاصر ،مترجم :عباس مخبر ،چاپ
دوم ،تهران :طرح نو.
سید قطب (1388ه.ش) ،تصویرسازی هنری در قرآن ،مترجم :زاهد ویسی ،چاپ اول ،سنندج :آراس.
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شفیعی کدکنی ،محمدرضا (1391ه.ش) ،رستاخیز کلمات ،چاپ دوم ،تهران :سخن.
ــــــــــــــــــــــــ (1376ه.ش) ،موسیقی شعر ،چاپ پنجم ،تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس (1388ه.ش) ،نقد ادبی ،تهران :میترا.
علوی مقدم ،مهیار (1377ه.ش) ،نظریههای نقد ادبی معاصر (صورتگرایی و ساختارگرایی) ،چاپ
اول ،تهران :سمت.
قاسمیپور ،قدرت (1391ه.ش) ،صورتگرایی و ساختارگرایی در ادبیات ،چاپ اول اهواز :دانشگاه
شهید چمران.
المصری ،ابن ابیاالصبع (بیتا) ،بدیع القرآن ،مترجم :دکتر سید علی میرلوحی ،آستان قدس رضوی،
ناشر دیجیتالی :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیة اصفهان.
 .2مقاالت
سپهوندی ،مسعود (1391ه.ش)« ،تحلیل فرمالیستی غزلی از حافظ» ،فصلنامة علمی ـ پژوهشی زبان و
ادب فارسی ،سال چهارم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،صص .55-74
ناظمیان ،هومن (1392ه.ش)« ،پیوند فرم و ساختار با محتوا در سورة مبارکة تکویر» ،مجلة علمی ـ
پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،تهران ،صص .97-115

ب) عربی
قرآن کریم

جرجانی ،عبدالقاهر (1991م) ،اسرار البالغة ،تعلیق :حممود حممد شاکر ،الط ،القاهرة :مطبعة املدنی.

الزیّات ،امحد حسن (التا) ،تاریخ األدب العربی ،الط ،القاهرة :دار هنضة مصر.
سید قطب (2002م) ،التصویر الفنی فی القرآن ،ط ،16القاهرة :دار الشروق.
عتیق ،عبد العزیز (التا) ،فی البالغة العربیة (علم المعانی ـ البیان ـ البدیع) ،الط ،بریوت :دار النهضة العربیة.
الفاخوری ،حنا (1387ه.ش) ،تاریخ األدب العربی ،چاپ پنجم ،هتران :توس.
اهلامشی ،أمحد (1999م) ،جواهر البالغة فی المعانی والبیان والبدیع ،ط ،1بریوت :مکتبة العصریة.
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دور الفنون البدیعیة فی إثارة دهشة المخاطب في سور القرآن المکیة علی ضوء
الشکالنیة الروسیة (سورتا «الغاشیة» و «البروج» أنموذجین)
حسین أبویساني ،1إلیاس

مخمي2

 .1األستاذ املشارک يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة اخلوارزمي
 .2طالب ماجستری يف اللغة العربیة و آداهبا جبامعة اخلوارزمي

الملخص

تم هبا يف علم البالغة ،و املوضوعات اليت تُعنی هبا الشکالنیة
إن "الفنون األدبیة" من املوضوعات اهلامة التی ُهت ّ
الروسیة ،و هي جمموعة من الفنون البالغیة (فی العربیة) اليت یعادهلا مصطلح " "Artistic deviceيف
الفن یُعترب
اإلنکلیزیة و " "priemفی الروسیة .کتبت هذه املقالة علی أساس الشکالنیة الروسیة التی تعتقد أ ّن ّ
الفن أیضاً،
تضم ّ
نوعاً من األسلوب و التقنیة؛ و قبل کل شیء أ ّن التقنیة فضالً عن أهنا هی األسلوب ،کذلک ّ
املهم فِیها "کیفیّة القول" عالوة عن هذا ما یُعنی به الشکالنیون
یهم فی الشکالنیة "قول" الکاتب بل ّ
لذلک ال ّ
الروس هو الفنون األدبیة و لیس غریها.
حتاول املقالة هذه ،تفسری سوريت" الربوج و الغاشیة" علی ضوء املدرسة الشکالنیة الروسیة و علی مایعتقد به
لیتبنی تأثری هذه األدوات علی املخاطب
شفیعي کدکين يف تقسیم "الفنون البدیعیة" إلی "املفیدة" و "غری املفیدة" ّ
فأهم نتیجة حصلت علیها املقالة هي :أ ّن الفنون البدیعیة املفیدة هي أکثر استعماالً
مبساعدة عناصرها األربعةّ .
يف السورتنی املذکورتنی ،و أ ّن هذه الفنون خبصوصیاهتا املتمیزة قد جتلّت يف عناصر الشکالنیة األربعة و هي:
"األدبیة ،و الشکل ،و سحر التجاور ،و بنیة البنیات" ،فهذه کلها ّأدت إلی إثارة املخاطب من القارئ و السامع
للقرآن عامة و السور املکیة خاصة.

الکلمات الرئیسة :الشکالنیة الروسیة؛ الفنون البدیعیة؛ السور املکیة؛ الربوج؛ الغاشیة.
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