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  ر؛یدانش بدیع در تفس یستگیبا
  با نگاهی به تفسیر المیزان

  منفرد يریمحمد عشا
  يدهكچ

هاي دانشـمندان تفسـير و علـوم قـرآن، شـمارش       از ديرباز يکي از دغدغه
قـرآن  هاي بايسته در تفسير بوده است؛ چندان که عالوه بر کتب علوم  دانش

در ديباچة بسياري از تفاسير نيز به اين دغدغه پرداختـه شـده اسـت. علـم     
هايي است که بر بايستگي آن در دانش تفسير پافشـاري شـده    بديع از دانش

است؛ اما امروزه که گسست بين تفسير قرآن و زيباشناسي آن جدي گرفتـه  
شناسـي   ييشود که آيا دانش بديع، تنهـا در زيبـا   شده، اين مسئله مطرح مي

آفرين است؟ اين مقالـه بـا    قرآن تأثير دارد يا اينکه در تفسير قرآن نيز نقش
اي روشـن دربـارة    انگيزة بررسي همين موضوع و براي رسـيدن بـه نتيجـه   

کوشد تا با نگاهي به تفسير الميزان،  بايستگي دانش بديع در دانش تفسير مي
طباطبـايي بپـردازد و    شناسي دانش بديع در روش تفسيري عالمه به جايگاه

هاي تفسير است و عالمه طباطبـايي نيـز    نشان دهد که دانش بديع از بايسته
  در فرايند تفسير آيات الهي از اين دانش بهره برده است.
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   مقدمه
ه براي پـرداختن  کپرسشی است ست یا نه، ادر تفسیر   هاي بایسته ه دانش بدیع از دانشکاین

ه علم بدیع کهایی از این دست  هاي فرعی دیگري پاسخ یابد؛ پرسش به آن باید ابتدا پرسش
تـب بالغـی جـاي دارد محـدود     که در بخش سـوم  کهایی  چیست؟ و آیا تنها به همان آرایه

آیـه   کستقل از دانش بالغت دارد؟ تفسیر چیست و فرایند تفسیر یهویتی مه کآن شود یا می
 طباطبائی طور مشخص عالمه علوم قرآن و بهدانشمندان رسد؟ دیدگاه  چگونه به انجام می

ه کـ هـاي روشـنی وجـود دارد     در نسبت بین دانش بدیع و دانش تفسیر چیست؟ آیا نمونـه 
  بدیع بهره جسته است؟  در فرایند فعل تفسیري خود از دانشاو نشان دهد 

شناسـی   ثرگذاري دانـش بـدیع در تفسـیر و زیبـایی    اهاي علوم قرآن از  تابکهرچند در 
ه بـه صـورت مسـتقل بـه ایـن موضـوع       کـ اثـري  ن به اجمال سخن به میان آمده است، قرآ

شود. پـیش از نقـل    رده باشد دیده نمیکهاي رقیب را گردآوري و مقایسه  پرداخته و دیدگاه
  ثري برسد.کردها الزم است معناي علم بدیع و علم تفسیر به وضوح حداکرویو بررسی 

 عيدانش بد. ۱
 عيف دانش بديتعر. ۱-۱

نوپدیـد  «به معنـی  ن است اسم مفعول (که ممکاز ریشۀ بدع مشتق شده در لغت، واژة بدیع 
 1باشد. )»نوپدید آورنده« معناي به) یا اسم فاعل (»آمده

هـاي لفظـی    هـاي لفظـی و معنـوي گفتـار اسـت. زیبـایی       زیباییعلم بدیع علم بررسی 
هـاي معنـوي نیـز     کننـد. زیبـایی   هایی مثل جناس هستند که با تغییر لفـظ تغییـر مـی    زیبایی
در  هرچنـد ادشان بر زیبـایی معنـا اسـتوار اسـت؛     که بنی اند هایی مثل توریه و مشاکله زیبایی

عـالوه بـر ایـن دو     -گفتنی است علم بـدیع   2.شود زیبایی لفظی نیز دیده میآنها  اي از پاره
است و در آن مباحثی همچون تضمین و تخلـص   3شعر ةاي دربار مشتمل بر خاتمه -بخش

 نامند. اتمه را سرِقات شعریه میاین خشود.  بررسی می

 عيسرگذشت دانش بد. ۱-۲
اختصاصی بـه  ها  این آرایه. شود میهاي سخن بحث  آرایهاست که در آن از  بدیع نام دانشی

ها و مطالعۀ آنها از زبان عربی آغاز شـده اسـت. ایـن     اما تدوین این آرایهزبان عربی ندارند، 
  پذیر است: بخش  مطالعات به دو دوره
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بـه قلـم ابـن معتـزّ      عالبـدی تـاب  کاز قرن سوم هجري قمري و با تـدوین   دورة نخست
شـود و بـا    ق) آغـاز مـی   337بن جعفر (متوفـاي    قُدامه نقد الشعرتاب کق) و  296(متوفاي 

انی (متوفـاي    ت فی اعجاز القـرآن کالنُّهاي دیگري مانند   تابک مـاعجـاز القـرآن  ق)،  386ر 
العمـدة فـی   ق) و  395ري (متوفـاي  کابـوهالل عسـ   الصـناعتین ق)،  403باقلّانی (متوفاي 

  بد.یا ق) ادامه می 463ابن رشیق قیروانی (متوفاي  محاسن الشعر
معـانی  اي دارد و چون در این دوره هنوز دو علم  دانش بدیع در این آثار گسترة گسترده

در علم معانی جاي گرفت و همـۀ   ه بعداًکهایی  بسیاري از سرفصلاند،  و بیان به دنیا نیامده
  شود. نایه) در همین دانش بدیع بررسی میکهاي علم بیان (تشبیه و مجاز و  سرفصل

نگـاران    هـاي بـدیع   ه تالشکق) بدون این 471دالقاهر جرجانی (متوفاي در قرن پنجم عب
بـر  را از نظم دیگري در متون بلیغ سخن گفـت و داللـت ایـن نظـم     نادیده بگیرد، قبلی را 

منـد   گفـت معنـاداري نظـام    آنچـه عبـدالقاهر مـی   . ردکطرح   )4معناي دیگري (معناي ثانویه
هاي علم بـدیع بودنـد و    ها همان آرایه یبکتر  از آن ه بسیاريکهایی در متن بلیغ بود   یبکتر

اما چون خودش نتوانسـت  شناسی بررسی شده بودند؛  ظر زیباییتر در دانش بدیع از من پیش
پـس   ،ندکدانش تبدیل  کاي با مشخصات ی واره اش را به مجموعۀ دستگاه ندهکهاي پرا یافته

به تبویب و تنظیم دستاوردهاي از هم  مفتاح العلومتاب کق) در  626(متوفاي  یکاکساز او 
معـانی و  هاي آنان را در دو باب به دانشـی بـه نـام     گسستۀ او و پیشینیانش پرداخت و یافته

هـاي بـدیع (مجـاز و اسـتعاره و      ی در این تبویب فقط برخی از آرایهکاکرد. سکتبدیل  بیان
امان بیابد و تعداد دیگـري از  نار هم قرار داد تا علم بیان سکنایه) را با چیدمان جدیدي در ک

دانـش درون بالغـی    کدیع را یـ لیت دانش بـ کها را نیز در دانش معانی جاي داد، اما  آرایه
الم (مطابقت با مقتضاي حال و داللت بر معنـاي ثـانوي)   کبدیع را به بالغت  هکچرانشمرد؛ 

  دانست. مرتبط نمی
وي در . شـود  آغاز می ق) 686ي ا(متوف مالکالدین بن  جمال بن  بدرالدیندورة دوم با 

پرداخـت   یکاکسمفتاح العلوم ، به تلخیص المصباح فی علوم المعانی و البیان و البدیعتاب ک
هاي علم بدیع را به مثابۀ سـومین بخـش از دانـش     و براي نخستین بار پاي تعدادي از آرایه

گانـه چنـدان مـورد     طراحی دانش بالغت در این سـاختار سـه   5بالغت به این دانش گشود.
تـاب  کدر  )ق 739ي ا(متوفـ  قزوینـی  خطیـب امـا   ،اعتماد و اعتقاد خود بدرالدین نیز نبـود 

نگاران بعدي غالباً بـه    رد و چون بالغتکبخشی پیروي   از همین ساختار سه تلخیص المفتاح
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تـابش بـه محـور دانـش بالغـت      کتیجـه  و در نـ ردند  کخطیب اقدام المفتاحِ شرح تلخیص 
  هـاي درون  ه دانش بدیع را از دانشکی کاکدیگر به تدریج ساختار دوبخشی سـ   تبدیل شد

هـا   ه از قـرن کـ دانست به فراموشی سپرده شد و از آن پس بدیع به عنوان دانشی  بالغی نمی
از دانـش   یکوچکـ در محـدودة  ی را گذرانده بـود،  پیش از تدوین علوم بالغی رشد پرشتاب

شدن دانش بدیع در دانـش بالغـت   توانست موجب هضم  این حبس می. بالغت حبس شد
چنان هویتی مستقل از  ه موجب شد علم بدیع همکرایی اتفاق دیگري بود س اما بدیعیهشود، 

  هویت علم بالغت داشته باشد.

  اتيعيبد
لیف آثـار مسـتقلی   هایی در دانش بدیع موجب شد روند تأ  پس از قرن هفتم سرودن قصیده

 بـود اي  قصیدة بدیعیه قصـیده  متوقف نشود.ه از قرن چهارم آغاز شده بود، کیع در دانش بد
ار کـ بـه  در آن بـدیع   هـاي  آرایـه  ةهمه یا عمدشد،  در موضوع خاصی سروده میاگرچه  که
 یصـفی الـدین حلـ   نخسـتین بدیعیـه اثـر    . شد یافت نمیدر آن  آرایهو بیتی بدون  رفت می

 خان علی اما بدیعیۀ سیدهاي دیگري نیز خلق شد،  او بدیعیه پس ازق) است.  750 (متوفاي
آن را  انوار الربیع فـی انـواع البـدیع   تاب که خودش در ک 6ق) 1117مدنی شیرازي (متوفاي 

  شود. هاي ادبی شمرده می المعارف در آرایه دائرةترین  املکهنوز رد، کشرح 
ه از قـرن هفـتم   کی کهاي اند را نباید به همان آرایه دانش بدیعبا توجه به آنچه ذکر شد 

ه بـدیع ـ چـون پـیش از     کـ بلبالغی گنجانده شده محـدود انگاشـت،    تبکدر بخش پایانی 
گیري دانش بالغت هم در قالب بدیعیات  لکپیدایش دانش بالغت وجود داشته و پس از ش

ه بایـد ـ در   کـ تواند ـ بل  می تهکاین نهویتی مستقل از دانش بالغت دارد.  ادامۀ حیات داده ـ 
 توجه قرار گیرد.در کانون ار یا اثبات نقش دانش بدیع در دانش تفسیر کان

  يربه مراحل دانش تفس ينگاه. ۲
یـه بـر مبـانی خـاص و در     که بـا ت کـ تفسیر در این مقاله به مثابۀ فرایندي دیده شده اسـت  

ریم کـ هاي زبانی موجود در مـتن قـرآن    چارچوب روشی منضبط غالباً پرسشی دربارة نشانه
عالمانـه منتهـی    یو نقدپذیر به پاسخمند  علمی و نظامهایی  ند و آن را با استداللک طرح می

ن کـ فراینـد مم براینـد ایـن   . شف شودکهاي آن  ها و الیه  ند تا معناي مراد الهی یا سایهک می
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یـا تقییـد     نقد، تعمیق، توسـعه   ن استکه ممک؛ چناناست برداشتی جدید از مراد الهی باشد
  برداشت دیگر مفسران نیز باشد.  

ت علَـیهِم  «در سورة حمد پس از جملۀ  مثالً مـینَ أَنْعراطَ الَّذه بـراي  کـ بـه جـاي این   »ص
رِ  «فرمایـد:   می »یهم وال الّذین أضْلَلْتَهمغیر الذین غَصبت عل«شدن متن بفرماید   دستکی غَیـ

هـاي متـوالی را بـه هـم      دستی جملـه که خداوند یکهمین . »الْمغْضُوبِ علَیهِم و الَ الضَّالِّینَ
اهللا  آیـت . توانـد آبسـتن معنـا باشـد     الم بلیغ میکه در کنشانۀ زبانی است  کریزد خود ی می

ناختی و در چـارچوب روش اجتهـادي در برابـر ایـن     شـ  یه بر مبانی متنکجوادي آملی با ت
دسـتی  که انگیزة خداوند براي بـه هـم زدن ایـن ی   کند ک نشانۀ زبانی این پرسش را طرح می

و این معرفـت  دهد  میبه این پرسش پاسخ علمی هاي  زبانی چیست؟ وي سپس با استدالل
از خدانـد جـز خیـر و     نـد کخواهـد اشـاره    مـی  اینجاه قرآن در کند ک را از آیه استخراج می

ادب  کشـود و ایـن یـ    شود و در آغاز از او اضالل و غضب صـادر نمـی   رحمت نازل نمی
  7ه در زبان دعا باید مراعات شود.کتوحیدي است 

نـد و بـه همـۀ    کهاي رقیب را رد  ه مفسر باید بتواند دیدگاهکافزون بر این، روشن است 
ه کـ هاي موجود بر سر راه برداشت تفسیري خود پاسخی درخـور بدهـد    الکها و اش پرسش

این امر نیز در همین فرایند فعل تفسیر جـاي دارد و بایـد بخشـی از فعـل تفسـیري مفسـر       
  شود. شمرده 

  ريع و تفسين دانش بديدر نسبت بي مختلف ردهاكيرو
به دو گونـه  » علم بدیع«ر با آن در شمارش علوم مورد نیاز مفسدانشمندان تفسیر و علوم قر

  اند: برخورد کرده

  رد نخستكيرو
بیـان و بـدیع) را در تفسـیر    ، تمـام علـوم بالغـی (معـانی     8بسیاري از پیشوایان علوم قـرآن 

ر نوشـته  شی دربارة بایستگی معانی و بیان و بـدیع در تفسـی  کمثالً زراند.  آفرین دانسته نقش
  است:
عجائب کالم  یع علطلـُمدة التفسیر المعها هی عمعرفۀ هذه الصناعۀ بأوضاواعلم أن  ...«

هـاي   ه از شـگفتی کـ ه شناخت این دانش با تمام اجزایش اصل تفسیر اسـت  کبدان  9؛»...اهللا
  .دردا هی پرده برمیالم الک
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هـاي   در شـمارش دانـش  دانشـمندان اصـول   عالوه بر پیشوایان علوم قرآن از فقیهـان و  
 10.انـد  هدانسـت  مـال آن کنیاز اجتهاد، علم بدیع را یا از شرایط خود اجتهاد یا از شـرایط   پیش

اسـت.   ترین منبع از منابع فقه (سنت) نقل به معنـا راه یافتـه   ه در گستردهکناگفته پیدا است 
مان الفاظ صادر شـده  ار رفته در همۀ روایات فقهی را دقیقاً هکتوان واژگان به  نمیبنابراین، 

هاي موجود در همۀ این روایات را نیز آفریـدة   توان آرایه درنتیجه نمیدانست.  معصوماز 
هاي  ایات فاقد آرایهرو این ازچون بسیاري . افزون بر این، دانست معصومانذهن و زبان 

  تسلط بر علم بدیع براي فهم آنها ضروري نیست. اند،  زبانی
انـد تـا    ردهکر کفقیهان علم بدیع را هم در میان علوم بایستۀ فقاهت ذبا این همه، برخی 

شـود نیـز    ه از آیات قرآن و روایات خاص در دانش فقه انجام میکهمان استفادة محدودي 
ایـن دانـش بـراي    اسـتفاده از  پـس،  ار الزم براي فهم و تحلیل متن محروم نگردد. کاز سازو

-رو اسـت  ههاي زبانی روب هاي ها و پیچیدگی از آرایهریم) سرشار که با متنی (قرآن ک -مفسر
  رسد.  تر به نظر می تر و شایسته بایسته 

هاي بایسته در تفسیر به معـانی و   اي دیگر از دانشوران علوم قرآن در شمارش دانش عده
ه در ادامـۀ مقالـه روشـن    کـ امـا چنان  11،انـد  ردهکر نکرده و ظاهراً علم بدیع را ذکبیان بسنده 

  ن تأثیر علم بدیع در تفسیر شمرد.این گروه را نباید از مخالفاشد، خواهد 
در انـد،   ع را در شمار علوم مورد نیـاز مفسـر گنجانـده   ه علم بدیکاي دیگر هم با این عده

آیـد در   اند کـه در خـوانش شـتابزدة عبارتشـان بـه نظـر مـی        توضیح آن طوري سخن گفته
  نویسد. سیوطی می مثالً. اند ي نبودهدم بدیع در شمار آن علوم چندان جگنجاندن عل

 ةکننـد بـدیع وجـوه زیبا   ۀست؛ چون بـه وسـیل  هفتمین [دانشِ بایسته در تفسیر] بدیع ا«
   12.»شود میگفتار شناخته 

نگاه شتابزده بـه   کبا ی 13تعابیر آلوسی نیز به همین عبارت سیوطی شباهت زیادي دارد.
یر قرآن ه تفسکن است از ظاهر عبارتشان چنین برداشت شود کعبارت سیوطی و آلوسی مم
قرآن به علم بدیع وابسته است. شـاید  » شناسی زیبایی«ه تنها کبلبه علم بدیع وابسته نیست، 

همـین   ن در نفی ارتباط دانش تفسیر با علم بـدیع پیامـد چنـین برداشـتی از    ارویکرد متأخر
توان از این تعـابیر چنـین برداشـتی     ه نمیکشد  اما در ادامۀ مقاله روشن خواهدمتون باشد، 

  گیرند. محققانی مانند سیوطی و آلوسی هم در حلقۀ مخالفان قرار نمیرد؛ بنابراین، ک
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  ز)يارآمكرد انكيرد دوم (روكيرو
ن است نتیجۀ برداشتی خاص از برخی تعابیر پیشینیانی چون آلوسـی  که ممکرد ـ  کاین روی

شناسی قـرآن منحصـر و هرگونـه     تأثیر علم بدیع را به زیباییو سیوطی و زمخشري باشد ـ  
  نویسد: مثالً یکی از محققان معاصر می. ندک ار میکان» تفسیر«تأثیر آن را در 

کند که استعمال آنها فقـط بـر    رو که از وجوه و مزایایی بحث می این علم (بدیع) از آن«
از علوم پیش نیـاز در تفسـیر بـه    ارد، افزاید و نقشی در فهم معنا ند حسن و زیبایی کالم می

  14.»شمار نیامده است
  نویسد:  رسد می محققی دیگر در شمارش علوم بایسته در تفسیر وقتی به علوم ادبی می

معـانی،  «. ..باشـد  می ..امري بسیار ضروري. »صرف و نحو، معانی، بیان و بدیع«آگاهی بر 
ـ   زیباییهاي فصاحت و بالغت آیات و  جنبه، »بیان و بدیع ه هاي هنري قرآن را مـورد توج

هاي لفظی و معنوي دارد که نقش اساسی در سـخن   نظر به زیبایی »بدیع«...، دهند قرار می
ـ   »بیان معانی، «برخالف ؛ افزاید ندارد، بلکه بر زیبایی سخن می ی را در پیـام  که نقـش مهم

  15.کند ل روحی مخاطب، بازي میرسانی و تأثر و تحو

  يزارآمكرد انكينقد رو
پس از روشن شدن چیستی دانش بدیع و بازتعریف فعل تفسیري مفسر سزا اسـت بـه نقـد    

این نقد در پـنج مـاده   داند بپردازیم.  ه دانش تفسیر را مستمد از دانش بدیع نمیکردي کروی
  سامان یافته است.

  عیز با مفاد علم بدیارآمکرد انکیرو يم: ناسازگارکی
در تفسیر با مفاد دانش بدیع سازگار نیست؛ یعنی علم بدیع » بدیععلم «تأثیر بودن  ادعاي بی

ه کـ ن اسـت داراي برخـی قواعـد تجریـدي و انتزاعـی باشـد       کهم مثل همۀ علوم دیگر مم
هاي این علم  همۀ آرایهاما انش دیگري) ندارند، اربردي در دانش تفسیر (یا حتی در هیچ دک

له، توریه و اسـتخدام  کهایی مانند تجرید، مشا آرایهمفسر بدون آشنایی با زیرا چنین نیست؛ 
ه آراسته به آرایۀ کی از آیات قرآن کمثالً در فهم ی حتماً در فهم متن دچار خطا خواهد شد.

الجنـۀ  «مفسران را از وقوع در خطایی ساده بیم داده اسـت، در تعبیـر    شیکزرتجرید است، 
ه کـ نـد  ک داللت مـی  ،وجود دارد» الخلدردا«و » الجنه«ه در بین کرابطۀ این همانی » الخلددار

ه در کـ نـد  ک این برداشت را القـا مـی  » فیها دارالخلد« ۀاما جملبهشت همان دار الخلد است، 
فیهـا  «، زرکشـی در مـورد   رو ازهمـین . الخلد وجود دارد و هـم دارهـاي دیگـر   آنجا هم دار
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هـم دار الخلـد    16آیه به این معنی نیست کـه در بهشـت  «نویسد:  می) 28(فصلت: » الخلددار
ابتـدا  کـه  الخلد است. اما متکلم اسـت  داري دیگر، بلکه بهشت سراسر دار وجود دارد و هم

الخلـد تصـور   رالنعیم، داراألکل و الشـرب و دار در ذهن خود بهشت را پر از دارهایی مثل دا
کنـد [تـا در نفـی     مـی الخلـد را تجریـد   از تمام این بهشت تصور شـده دار  کند و سپس می

و ابـن   18مفسـرانی ماننـد زمخشـري    17.»هرگونه دار دیگري از بهشت مبالغـه کـرده باشـد]   
 عالمـه ه کـ آن اما عجیـب اند.  م بدیع به تفسیر آیه پرداختهبا توجه به همین آرایۀ عل 19عاشور

 .مفسران را از آن بیم داده اسـت  زرکشیتر  در دام همان خطایی افتاده که پیش 20طباطبائی
هـی  الم الکـ شناسـی بـه تفسـیر     یه بر آرایـه کبا ت المیزانجاي تفسیر  جاي با این حال وي در

شناسـی   هاي اثرگذاري آرایـه  هایی از آن در مبحث پایانی مقاله (گونه ه نمونهکپرداخته است 
  آمد. د) خواهالمیزانبر تفسیر 
ه کـ دهـد   نشان می المیزانوتاه در تفسیر کجستاري ه در فرجام مقاله خواهد آمد، کچنان

توانـد   هم مـی   (مانند حسن تخلص) 21حتی برخی از عناوین مطرح شده در سرِقات شعریه
  اش یاري دهد.   مفسر را در فرایند فعل تفسیري

  شاف و امثال آن کدوم: برداشت ناصواب از عبارت 
ه در کبرداشت ناصواب از سخن محققانی باشد ارگر، کهاي دیدگاه ان ی از خاستگاهکشاید ی

رده و نـامی از دانـش   کر علم معانی و بیان بسنده کهاي بایسته در تفسیر به ذ دانششمارش 
در میـان   شـاف که در دیباچـۀ  کـ ی از ایـن محققـان زمخشـري اسـت     کی. بدیع نبرده بودند

  برد.   هاي بایسته در تفسیر نامی از دانش بدیع نمی دانش
ه کـ اي مظروفـی اسـت    رد عبارت هر نویسـنده کبراي فهم سخن این بزرگان باید توجه 

انـد مـورد    ها در همان زمان داشـته  ه واژهکن همان زمان و معنایی یباید با توجه به ظرف قرا
ی تازه دانش معـانی  کاکه سکند ک فهم قرار گیرد؛ مثالً جناب زمخشري در زمانی زندگی می

افیت رده بود و هنوز مرز بین دانش معانی و بیان و دانـش بـدیع بـه شـف    کو بیان را تدوین 
  ار برود.کن بود معانی و بیان در معنایی اعم از علم بدیع به کامل نرسیده بود و ممک

ه زمخشري خود در اثنـاي تفسـیر   کمبهم بودن مرز بدیع با معانی و بیان در حدي است 
ن را خـارج از دانـش   ی هـم آ کاکهاي علم بدیع است و حتی س ه از آرایهکتوریه را  شافک

واب علم بیان نامیده و آن را مفیدترین و مؤثرترین باب از ابـواب بیـان   از ابدانست،  بیان می
در زبان زمخشري گاه  »بیان«لمۀ که کچنین تعبیري نشانۀ آن است   22در تفسیر دانسته است!
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ی از پژوهشـگران بـا جسـتار    کـ گیـرد. ی  هاي بدیع را هم در بر می ه آرایهکلمۀ عامی است ک
علـم  »  و» علـم معـانی  «لماتی مانند که زمخشري کدریافته است  شافکتاب کاي در  گسترده

بـرد و در هرجـا معنـاي خاصـی از آن اراده      ار نمـی کرا در معناي اصطالحی خود به » بیان
 ،رود در عبارت زمخشري وقتی سخن از تأثیر معانی و بیان در تفسیر میبنابراین،  23ند.ک می

یع نیست تا پنداشـته شـود زمخشـري معـانی و     چیزي جدا از دانش بد» معانی و بیان«لمۀ ک
  داند! داند اما بدیع را مؤثر نمی بیان را در تفسیر مؤثر می

  و امثال او یوطیر سیسوم: برداشت ناصواب از تعاب
سـانی ماننـد سـیوطی    کسوء برداشت از عبـارت   کن است برآیند یکآمیز ممارکرد انکروی

ه کـ امـا بایـد دانسـت     24.»شود گفتار شناخته می ةکنندبا بدیع وجوه زیبا«ه گفته بود: کباشد 
نفی تـأثیر علـم بـدیع در دانـش تفسـیر و انحصـار        معناي بهسخن گذشتگانی مثل سیوطی 

 39 ۀه گذشت زمخشري در تفسیر آیک شناسی قرآن نیست. چنان  ر زیباییرد علم بدیع دکارک
شناسـی   (نه زیبـایی  »هیالفهم آیات «ترین عنصر در  اربرديکسورة زمر توریه را مفیدترین و

ه کـ حال  26رده است.کآمیز نقل دتأیی یو سیوطی هم این سخن او را به صورت  25آن) دانسته
هـم یکـی از   » توریـه «دانـد و   را داراي چنان نقشی در دانش تفسـیر مـی  » توریه«زمخشري 

چـرا بایـد سـیوطی و    نـد،  ک هاي علم بدیع است و سیوطی هم سـخن او را تأییـد مـی    آرایه
  ر وابستگی علم تفسیر به علم بدیع بدانیم؟!کشري را منزمخ

هـاي   معانی و بیـان و بـدیع در شـمار دانـش    عد از شمارش سیوطی در جاي دیگري ـ ب 
مفسـر [نـه    ارکـان تـرین   ایـن سـه علـم از عظـیم    «نویسـد:   بایستۀ مفسـر ـ بـه اجمـال مـی     

[در فراینـد فعـل   بایـد مقتضـاي معجـزه بـودن قـرآن را      مفسـر   چراکهشناس] است؛  زیبایی
رد کارکـ حصر  معناي بهبنابراین، آن سخن سیوطی را نباید  27».تفسیري خود] مالحظه کند...

مـتن   که زیبـایی یـ  کـ این است او زیرا منظور شناسی قرآن انگاشت؛  دیع در زیباییدانش ب
یـابی و مالحظـۀ    ه فهمندة معنـا بـدون زیبـایی   کاند  زیبا و معناي آن چنان در هم تنیده شده

تبیین این سخن سیوطی در نقـد  . املی از معناي متن دست یابدکتواند به فهم  ها نمی زیبایی
  آید.  چهارم می
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  یشناس ییبایاز ز یمعنافهم يریچهارم: گسست ناپذ
بایـد   ،اي اسـت  رد فرخنـده کرویحیث نظري از  هرچندشناسی و تفسیر  گسست بین زیبایی

رسـد نـه    زیبا با غفلت از معنایشان به فرجام مـی شناسی متونِ  ه در عمل نه زیباییکدانست 
ه کـ  28فقیهانی مانند شیخ حر عاملی. دیاب هایشان سامان می فهمِ متونِ زیبا با غفلت از زیبایی

ته توجـه  کاند نیز به همین ن مال اجتهاد) دانستهکعلم بدیع را از شرایط اجتهاد (نه از شرایط 
هاي زبانی و نحوة آفـرینش آنهـا در زبـان     با زیباییه فهم متون زیبا بدون آشنایی کاند  ردهک

خداونـد متعـال در ایـن     هکـ چرااي دارد؛  قرآن شعر نیست، اما زبـان شـاعرانه  نامیسر است. 
  29جا گرد آورده است. کام سجع را یکمعجزة جاویدش زیبایی شعر و روانی نثر و استح

ه مفسر باید در کده بود رکته تصریح که از سیوطی نقل شد او نیز به همین نکدر سخنی 
ه کـ رده اسـت  کند. سیوطی اشاره نکتفسیر خود مقتضاي زیبایی اعجازآمیز قرآن را رعایت 

دانـد، امـا در تبیـین     هاي زبانی آن مـی  چرا تفسیر متن را وابسته به شناخت دقیقی از زیبایی
ین نیست هاي لفظی) چیزي جز ا هاي معنوي (نه آرایه توان گفت آفرینش آرایه میاو سخن 

نظـام  جمله یـا   ککه متکلم در ارتباط بین الفاظ و معانی آنها یا چیدمان معانی موجود در ی
هایی از جنس معنا خلق کند و البته  دهد تا زیبایی فاتی انجام میارتباطی آنها با یکدیگر تصر

رمزگشایی کامل از معنا و یافتن مراد جدي متکلم وقتی روي خواهد داد که فهمندة سـخن،  
داشتن یـا نداشـتن   فاتی را که گوینده در معانی الفاظ کرده است بررسی و ارتباط تمام تصر

  آن را با مراد او احراز کند. 
هاي مختلـف معنـاي مـتن در حـدي      ها و الیه ه با سایهکمتون بلیغ وصفی است  زیبایی
ن و مـتن را بـدو  کنـد   کیـ کتوانـد آن را از خـود مـتن تف    ه فهمندة مـتن نمـی  کتنیده شده 

حتـی از  هایش جـدا شـود،    زیبا اگر از زیباییمتن  هکچراهایش مورد فهم قرار دهد؛  زیبایی
  نخواهد بود. هم دیگر آن متن قبلینظر معناداري 

  نمونهچند 
ر کـ ) اسـتهزا و م 54(آل عمران :» رَ اهللاُکم«) و 15(بقره: » اهللا یستهزئ بهم«در آیاتی مانند . 1

اند و از سوي دیگر اسناد  ه از سویی ظاهراً به خداوند اسناد یافتهکاز صفات ناپسندي است 
زگار است. مفسرانِ آشنا با علـم  المی ما ناساکهاي   انگاره ها به خداوند با پیش این قبیل فعل

لمـۀ  کلمۀ استهزاء و کزبانی، ارتباط   ه قرآن در این آیات براي آفریدن زیباییکدانند  بدیع می
اهللا معرفـت   یاد آیت ه زندهکبراي همین است . شان را هنرورانه به هم زده است ر با معانیکم
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لمۀ اسـتهزا  که دو کو نشان داده است  30ردهکله تفسیر کیه بر آرایۀ مشاکنیز این آیات را با ت
رد کـ ه بایـد اقـرار   کچنین است  31اند. ار نرفتهکخودشان به   ظاهري معناي به اینجار در کو م

  شناسی از خطا ایمن نخواهد بود.  یه بر آرایهکمفسر در فهم چنین آیاتی بدون ت
ه کـ چنـدان  ه در معناداري آنها سخت مـؤثر اسـت؛   کها در متن موقعیتی دارند  . جمله2

. ه در مـتن دارد کهاي مهم براي فهم معناي هر جمله توجه به جایگاهی است  ی از قرینهکی
ه در بـین  کـ هاي تفسیر قرآن نیز یافتن همین ارتبـاط دیریـابی اسـت      ی از دشواريکاتفاقاً ی

شـود   ه در دانش بدیع بررسی میک هایی ی از آرایهکی. نماي قرآن وجود دارد هاي گسسته آیه
ن اسـت در  کـ ه قـرآن مم کـ وقوع آرایۀ استطراد در قرآن به این معنا است  32استطراد است.

هنرمندانه از آن موضوع خـارج  ه دربارة موضوع واحدي است، کپارچه  کگفتارِ ی کمیانۀ ی
شـد و پـس از آن دوبـاره بـه همـان      کد و سخن دیگري دربارة موضوع دیگـري پـیش ب  وش

تطهیر است  آیۀرفته، ار کدر آن به   ه این آرایهکی از آیاتی کموضوع اصلی بحث بازگردد. ی
از باب استطراد درست در میان آیات مربوط به زنان است،  بیت مربوط به اهل هرچنده ک

به این زیبایی ه کآن به جاي اینجادر  طباطبائی عالمۀه کآن شگفت 33پیامبر واقع شده است.
آوري قرآن در جاي واقعی خود  این آیه در جمع ه کاست رده کند ادعا کبیشتري بآیه توجه 

 34قرار نگرفته است!
ئَلُ  ال«ه برخی مفسران از جملـۀ  کهایی  ی از برداشتکدر نقد ی طباطبائی . عالمه3 سـی 

 ،دانـد  ال مـی کاش بی ه آن معنا را از نظر معرفتیکبا ایناند،  ردهکارائه  »یسئَلُونَ وهم یفْعلُ عما
ه ایـن  کال این است کی از آن دو اشکی: ندک ال مواجه میکداللت آیه بر آن معنا را با دو اش

آن مفسـران در  . هاي مـتن گسسـته شـود    شود این جمله از دیگر جمله برداشت موجب می
توانسـتند ایـن گسسـت را از نـوع      انـد مـی   ه در متن قرآن به وجود آوردهکتوجیه گسستی 

ال عالمه را پاسخ دهند. جنـاب عالمـه در رد همـین پاسـخ احتمـالی      کو اشبدانند راد استط
از منظر دانش  هکچرا ؛توان از قبیل استطراد دانست ه این گسستگی را نمیکدهد  توضیح می

بین موضوع اصلی و موضـوع اسـتطرادي تناسـب قابـل قبـولی       بدیع در استطراد باید حتماً
براي استطرادي انگاشتن این آیه هیچ تناسبی قابل تصـور  که در حالی  35،وجود داشته باشد

ع ه در دانـش بـدی  کـ یـه بـر این  کبرداشت مفسران رقیـب را بـا ت   طباطبائی عالمه 36نیست.
 رده است.کنقد استطراد بدون تناسب وجود ندارد، 



۱۸  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

  ع؟یدام علم بدکپنجم: 
همان تصـور قابـل قبـول از علـم     ی کدر آغاز این مقاله دو تصور از علم بدیع معرفی شد: ی

چهارصـد سـال پـیش از پیـدایش علـم      ؛ ه هویتی مستقل از دانش معانی و بیان داردکبدیع 
هفتم در دانش بالغت هم قـرار  هایش در قرن  بالغت وجود داشته و هرچند بخشی از آرایه

دیگـري تصـور   ؛ سـرایی ادامـه داده   پس از آن هم پویش پرتپش خـود را بـا بدیعیـه   گرفت، 
هاي بـدیعی منحصـر شـده و از قـرن      ی از آرایهکه به تعداد اندکغیرقابل قبول از علم بدیع 

  ر پایان دانش بالغت حبس شده است.هفت تا به امروز د
ه اثرگـذاري  کـ نند بایـد توضـیح دهنـد    ک ه تأثیر بدیع در تفسیر را نفی میکسانی ک کاین

ه در تفسـیر اثـر   کـ نند؟ اگر منظورشان از بدیعی ک دام علم بدیع را در دانش تفسیر نفی میک
رده اعـم از علـم   آن دانـش گسـت   باید گفت اوالًاز بدیع باشد،   مان برداشت گستردهندارد ه

توان اثرگذاري معانی و بیان را اثبات و اثرگـذاري بـدیع را    بنابراین نمیمعانی و بیان است. 
ه این ادعا را به ادعـایی  کع در حدي است رد. ثانیاً گسترة چنین برداشتی از دانش بدیکنفی 

  شود. ند و اثبات آن دشوار میک بزرگ تبدیل می
انگـاره ادامـه    تأثیري بدیع در تفسیر را با ایـن پـیش   اما این مقاله نقد و بررسی ادعاي بی

رد تفسیري علم بدیع از دانش بـدیع همـان برداشـت محـدود را     کارکرانِ که منکخواهد داد 
هـاي   گونـه  ،المیـزان ه با جسـتاري در تفسـیر   کدر ادامۀ این مقاله ـ  ، رو این از؛ اند ردهکاراده 

و اثرگـذاري  بررسـی   طباطبـائی  مختلف تأثیر دانش بدیع در فرایند فعل تفسـیري عالمـه  
هـاي دانـش بـدیع     روشنی اثبات خواهد شدـ فقـط از همـان آرایـه   به دانش بدیع در تفسیر 

  شود.  نون مبحثی درون بالغی شمرده میکن هفتم تاه از قرکسخن به میان خواهد آمد 

  ريند تفسيع بر فرايبد يها هير آرايتأث يشناس گونه
نـد؛ امـا   ک اش یاري مـی  هاي گوناگونی مفسر را در فرایند فعل تفسیري لکشناسی به ش  آرایه

ه رویۀ رایج در میـان مفسـران ایـن    کرد کها باید توجه  پیش از پرداختن به بررسی این گونه
یه بر آن بـه  کشان را با ت هاي تفسیري ه یافتهکهاي زبانی خود را،   همۀ استدالل ه غالباًکاست 

  نند.ک ر نمیکتاب تفسیر خود ذکدر متن اند،  دست آورده
ننـده  که نقدکـ ند نیز همین است ک ارهایی مانند نقد و بررسی تفاسیر را دشوار میکآنچه 

ه مفسـر بـراي یـافتن هـر یافتـۀ تفسـیري از چـه        کـ یه بر اطالعات خـود دریابـد   کبا تباید 
هـاي مختلـف    نـه ه در بررسـی گو کـ چنـین اسـت   . اي بهره بـرده اسـت   هاي ناگفته استدالل
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منـدي   نار اشـاره بـه بهـره   کنیز باید در  طباطبائی در تفسیرِ عالمهاثرگذاري دانش بدیع، به 
البتـه   کـرد. هاي بدیع هم توجـه   مندي ناپیداي او از آرایه بهرهبه  هاي بدیع، ار او از آرایهکآش

هاي تفسیري وي بـدون ارائـۀ    ه برداشتکاي شود  اي به متون تفسیري نباید بهانه چنین نگره
اي ناپیـداي  کـ این مقالـه ادعـاي ات  ، رو ازهمین. شناسی قلمداد شود افی مبتنی بر آرایهکدلیل 

   رد. کافی رها نخواهد کشناسی را بدون دلیل  هاي عالمه بر آرایه برداشت

  زانير الميبر تفس يشناس  هيآرا يگذار اثر يها گونه
اثـر   طباطبـائی   هاي گوناگونی در فرایند فعل تفسـیري عالمـه   هاي علم بدیع به گونه آرایه

در ؛ بـا ایـن حـال،    دگنجـ  شناسی این اثرگذاري در مجال تنگ این مقاله نمی گونه. اند داشته
 شود: فرجام این مقاله به چهارگونه از این اثرگذاري اشاره می

  شتریب یپژوه براي واژه يساز انگیزه. الف
توانند ابزار مفسر در بررسی و تحلیـل   ند که میا هاي مهم علم بدیع توریه و استخدام از آرایه

متکلم لفظی را کـه  ست که در آن، هاي علم بدیع ا آرایهیکی از  37»توریه«منابع لغوي باشند. 
کـه مخاطـب از آن معنـاي قریـب را برداشـت      برد و بـا این  عنا دارد به کار میبیش از یک م

رُ  لشَّمسا«خجستۀ  مثالً در آیۀ . کند متکلم معناي بعیدش را اراده می، کند می الْقَمـان  وب ُسـبح 
)5( مالنَّجرُ والشَّجان ودجسی «):لمۀ نجم را از موارد توریه کاربرد کزیباشناسان،  )6 الرحمن

ار کـ ه در معناي بعیدش (گیـاه) بـه   کبلار نرفته، که در معناي قریبش (ستاره) به کاند  دانسته
  رفته است.

بـه همـان   مال وقوع آن در قرآن آشـنا نیسـتند،   ه با چیستی توریه و احتکحال مفسرانی 
لمـه  کمعناي این  كجوي بیشتر براي درو جستشوند و به  لمۀ نجم قانع میکمعناي قریب 

تمـال وقـوع آن در قـرآن    ه با توریه و احک طباطبائی اما مفسرانی مانند عالمهپردازند؛  نمی
ابتـدا   طباطبـائی  هکـ اي ندارنـد. بـراي همـین اسـت      براي فهم این واژه عجلـه آشنا هستند، 

لمۀ نجم بایـد همـان   کدهد از  میه نشان کانگارد  اي می لمۀ نجم با شجر را قرینهکنشینی  هم
پردازد  میمعناي بعیدش (گیاه) اراده شده باشد و سپس به رمزگشایی از معناي بسیار لطیفی 

  38است.ه در سجود گیاهان و درختان نهان شده ک
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  يریپیشگیري از خطاي تفس. ب
ه توجه بـه زیبـا   کدر حالی شود؛  سبب لغزش مفسر میریم کتوجهی به زیبایی متن قرآن  بی

ه مفسر از برخی خطاها ایمن شود. در اینجـا بـه دو نمونـه از آن    کشود  بودن آن موجب می
  شود: اشاره می

  نخست نمونة
) وقتی 40(حج : »  اللَّه ربنَا یقُولُواْ أَن إِلَّا   حقّ بِغَیرِْ دیرِهم من أُخْرِجواْ الَّذینَ«در آیۀ خجستۀ 

 ،»براي اخراج مؤمنان هیچ توجیهی وجود نداشـت اال ایمـان آوردنشـان   «د: فرمای خداوند می
ننـدة  که توجیـه  کـ ر شـود  کـ ی از جـرائم مؤمنـان ذ  کـ ه پـس از اال ی کـ مخاطب انتظار دارد 

برخـی  . ر شـده اسـت  کـ ذ »ایمـان آوردن مؤمنـان  «اما به جاي ایـن جـرم،   اخراجشان باشد، 
ه ایمان آوردن آنان توجیه قابـل قبـولی   کپذیرد خواهد ب خداوند واقعاً میاند  پنداشتهمفسران 

بـه  ـ ان حـق اخـراج مؤمنـان را      که گویا قرآن هم براي مشـر کچندان ان بود؛ ش براي اخراج
   39شناسد! به رسمیت می ـ ایمانشانسبب 

در  موجب شده است اوالً »ید المدح بما یشبه الذمکتأ«با آرایۀ  طباطبائی آشنایی عالمه
یـد المـدح بمـا    کتأ«چنین خطایی نلغزد و ثانیاً به برداشت نغري از این آیه نیز دست یابـد.  

ه در مقـام مـدح   کاند. در این آرایه گوینده با این هاي گفتار دانسته ی از آرایهکرا ی »یشبه الذم
ال « ه ساختارش شبیه به ساختارهاي ذم باشد؛ مثالً جملۀکند ک اي استفاده می از جمله، است

شنوندة این جمله انتظـار دارد  . است  هاي این آرایه ی از مثالکی »ریمکعیب فی سعید اال انه 
او  کی از صفات نیکر یکاما گوینده با ذر شود، کی از صفات ناپسند سعید ذکی »اال«پس از 

ه وصف بد سـعید  کند کخواهد بیان  میـ   ردک ه باید صفت ناپسند او را یاد میکدر جایی  ـ
نیـز شـنوندة    اینجـا در . داند حال اوصاف خوبش چه اوصافی هستند خدا میرامت است؛ ک

ه با مجازاتی مثل اخراج و نفی بلد کم سنگین مؤمنان یی از جراکآیه انتظار دارد پس از إال ی
المـش را بـه ایـن    کهم » اللَّه ربنَا یقُولُواْ أَن«ردن کر کر شود اما خداوند با ذکمتناسب باشد ذ

در شرح ایـن معنـاي    طباطبائی رده است. عالمهکلطیفی اشاره  معناي بهآرایه آراسته و هم 
ه کـ ستیز شده بودنـد   ژفهم و حقکان چنان که مشرکند ک این آیه اشاره می«نویسد:  لطیف می

ه  ربنَـا «به زبان آوردن سخن حقی ماننـد   مؤمنـان  را مجـوز قابـل قبـولی بـراي اخـراج      » اللـَّ
  40»دانستند! می
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  دوم نمونة
 ؛نـد کامـل توجیـه   کبه دست آورده بـه صـورت   ه ه از متن آیکمفسر باید بتواند برداشتی را 

هـا و   الکه مفسـر بتوانـد بـه همـۀ اشـ     کـ هاي فرایند تفسیر این است  ی از بخشکی رو ازاین
  دهد.اي ب نندهک پاسخ قانعوجود دارد، ه دربارة برداشت تفسیري او کهایی  پرسش

هایی  امش با چالشکه با همۀ اتقان و استحکرسد  آیه می کمفسر گاهی به برداشتی از ی
هـاي آیـه    قابل باوري ریشه در آرایهها به صورت غیر برخی از این چالشرو است.  ههم روب

  .را درنَورددآنها تواند  راحتی می بهآشنا باشد،  افیکها به اندازة  دارند. اگر مفسر با این آرایه
ه مفسـران در تفسـیر آیـۀ    کـ اي از این موارد خـوب اسـت بـه چالشـی      براي ارائۀ نمونه

لْنَ  «خجستۀ  سـا أُر ا فَلَما رءا أَیدیهُم لَا تَصلُ إِلَیه نَکرَهم و أَوجس منهُم خیفَۀً قَالُواْ لَا تخََف إِنـَّ
 71هود: (» فَضَحکَت فَبشَّرْنَها بِإِسحقَ و من وراء إِسحقَ یعقُوبو امرَأَتُه قَائمۀٌ  لُوط قَومِ  یإِل
ه کـ ار رفته است کبه  »تکضح«لمۀ کاند نگاهی بیندازیم. در این آیه  بدان گرفتار شده )70و

ار رفتـه  کـ بـه   »حائض شدن« معناي بهمعناي غالبی آن خندیدن است و در موارد نادري نیز 
معنـاي خندیـدن همسـر ابـراهیم در حضـور مهمانـان یـا         مه را یا باید بـه لکپس این . است

  حائض شدن او دانست. معناي به
اش (خنـده) را بسـیار    ت بر معناي غـالبی کلمۀ ضحکردن کحمل ه، چیدمان واژگانی آی

انـد بـراي    ه فرشتگان بـراي بـانوي ابـراهیم آورده   کخبر فرزنددار شدن البته  ند؛ک دشوار می
سگی هیچ امیدي بـه مـادر   هنسالی و یائکبوده و حاال در مبتال ه از جوانی به نازایی کبانویی 

اما در این آیه بشارت فرشتگان با حرف عاطفـۀ  آفرینی است،   بسیار خبر شاديشدن ندارد، 
دهد خندة بانو قبـل از   ه نشان میک) فَضَحکَت فَبشَّرْنَها بِإِسحقَفا بر خندة بانو مترتب شده (
اش را نتیجـۀ شـنیدن آن خبـر     تـوان خنـده   نمی رو ازایناست، بشارت فرشتگان انجام شده 

  اي نیست.  ار سادهک »خنده«ت بر معناي کلمۀ ضَحکحمل دانست. بنابراین، 
ه اگرچـه  کـ انـد   ت افتـاده کلمۀ ضـح کر معناي دوم کبراي همین هم برخی مفسران به ف

خواهد  بر اساس این احتمال، آیه می هکچرا ؛با متن آیه سازگاري بیشتري دارد است، غریب
ه کـ بود ابتدا به صورتی غیرمنتظـره و در همـان حـالتی      ه در سنین یائسگیکبگوید بانویی 

ه کـ ایستاده بود ناگهان حائض شد و سپس فرشتگان بـه او بشـارت مـادر شـدن دادنـد، این     
هـی  اي ال رد درواقع نشانهکیدن این بشارت او را حائض اي پیش از شن خداوند درست لحظه

  آن سن و سال برایش باورپذیر شود.بود تا مژدة مادر شدن در 
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، ننـدة مـتن بـود   کهـاي داللـت    در نهایت سازگاري با دیگـر نشـانه  اگرچه  احتمال دوم
ه کـ ل ایـن بـود   کآن مشـ . ردکـ  ه گرایش به این احتمال را هم دشـوار مـی  کلی داشت کمش

ـ ک مکهاي قرآن بر معنایی نادر و  ان حمل واژهمفسر ریم کـ وه قـرآن  کاربرد را با فصاحت باشُ
  دانستند. ناسازگار می
شد بسیاري از مفسران براي پایبندي به مقتضـاي فصـیح بـودن     ل موجب میکهمین مش

ه بـا مـتن آیـه سـازگاري زیـادي داشـت منصـرف شـوند و بـا          کریم از معناي دوم کقرآن 
ه کبا این طباطبائی نافرجامی به همان معناي نخست (خندیدن) بازگردند. عالمههاي  توجیه

 اینجـا در  41،ردکهی را نباید بر لغت شاذ و نادر حمل الم الکبه صورت بنیادین معتقد است 
ایـن امـر     42.حائض شـدن) گراییـده اسـت    معناي به کدوم (ضح معناي بهاي  هیچ دغدغه بی

هی بـر چنـین لغـت    الم الکل حمل کتوانسته است مش بائیطباط ه عالمهکنشانۀ آن است 
ه در جاهـاي دیگـري از تفسـیر    کـ سـی  کند وگرنه کاي در ذهن خود حل  نادري را به گونه

 اینجـا چـرا بایـد در   معانی شاذ و نادر سخت گریخته اسـت،  خود از حمل واژگان قرآن بر 
  ند؟کرا بر چنین معناي نادري حمل خدا الم ک

 ،بر این معناي نادر هیچ توضیحی ندادهالهی  المکردن کرة چرایی حمل خود عالمه دربا
هاي دانش بـدیع   ی از آرایهکخانۀ ذهنش به ی  ه وي در نهانکاما صاحب این قلم بر آن است 

ائـتالف اللفـظ مـع    «دلخوش بوده است. آن آرایۀ بـدیع  ل است، کراه حل این مشیگانه ه ک
  نویسد:   ه سیوطی در تعریفش میکاست  »المعنی

اگر معنـا فخـیم شـد      ه الفاظ با معناي مراد مالئم باشند؛کائتالف لفظ با معنا این است «
الفاظ هم فخیم بشوند، اگر معنا جزیل شد لفظ هم جزیل بشود، اگر معنا غریـب شـد لفـظ    

   43.»هم غریب بشود و...
گاه معنا غریب باشد لفظ نیـز  ه هرکت هاي گفتاري قرآن این اس ی از زیباییکیبنابراین، 

ه پـس از سـالیان طـوالنی    کـ مثالً برادران یوسف به پدر ـ  . همدوش با آن به غرابت بگراید
تر هـم   تر و مشتاق ل عجیب و غریبی شیفتهکه به شکرده بود بلکیوسف را فراموش ن تنها نه

همین جملـۀ آنـان را در   میري. قرآن  ه میکنی ک این قدر یوسف را یاد میشده بود ـ گفتند:  
) نقـل  85(یوسـف :  » الْهـالکین  منَ تَکُونَ أَو حرَضاً تَکُونَ ییوسف حتَّ تَذْکُرُ تَفْتَؤُا تَاللَّه«آیۀ 

ردن بر که در سوگند یاد ک »تا«ی حرف کار برده است: یکرده و در آن چند واژة غریب به ک
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ل که غالباً با حروف نفی و بـه شـ  ک »تفتؤ«لمۀ کدارد، دیگري   میکاربرد بسیار کلفظ جالله 
اربرد بسـیار نـادري دارد و سـومی    کـ رود و بدون حرف نفـی   ار میکمافتئ و التفتؤ و... به 

چـون   هکـ چرازنـد؛   همین زیبایی مـوج مـی   اینجادر  44.اي نادر است ه واژهک »حرَضاً«لمۀ ک
عجیـب و غریبـی بـود،     ف) مفهـوم بسـیار  رد یعقـوب از یوسـ  کمفهوم این جمله (نحوة یاد

  اند.  لمات دال بر آن هم از باب ائتالف لفظ با معنا غریب شدهک
هنسـال و یائسـه و   کی یحال در آیۀ بانوي ابراهیم نیز چون حائض شـدن ناگهـانی بـانو   

رود  ار مـی کـ ه براي بیان آن به که لفظی کی نیست کعقیم مفهومی بسیار غریب است هیچ با
  باشد.» تکضح«نیز لفظ غریبی مانند 

ال و کنـده از اشـ  کحیض) به برداشتی آ معناي به( که از بیم غرابت واژة ضَحکمفسرانی 
ب چنـان  کـ هرگـز مرت با این آرایۀ بـدیعی آشـناتر بودنـد،    خودستیز متمایل شده بودند اگر 

ه از همـین  کـ یه بر شـناختی  کو همراهانش شاید با ت طباطبائی عالمهاما شدند،  خطایی نمی
گذارد و نـه   پاسخ می ال و پرسشی را بیکه نه اشکاند  به برداشتی رسیدهداشتند،  آرایۀ زبانی

  با هیچ مبناي پذیرفته شدة علمی تناقضی دارد. 

  ات و لطائف تفسیري از متن قرآنکدریافت ن. ج
بـودن و    اي از نشـانه  ه دوسـویه کـ بلآفـرین نیسـتند،    هاي علم بدیع صرفاً زیبایی برخی آرایه

ه در کـ بلجو باشـد،   اییها نباید صرفاً نگاهی زیب نگاه مفسر به این گونه آرایه. زیبایی هستند
چند نمونـه   اینجاابی از آنها نیز توجه شود. در معنای بهها باید  جویی از این آرایه نار زیباییک

مـرور  قـرار گرفتـه اسـت،     طباطبـائی  عالمـه شان مـورد توجـه    ه معناداريکهایی را  از آرایه
  نیم:ک می

  ٤٥»طباق«: آراية اول ةنمون
امـروز  . ساز زبانی است هاي زیبایی ی از آرایهکیل در متن، لمۀ متقابکآوردن دو طباق، یعنی 

هـایی درگرفتـه    آفرینی طبـاق بحـث   هاي زبانی دربارة زیبایی هاي مربوط به زیبایی در دانش
ترفنـد زبـانی را   اما دانشمندان مسلمان در دانش بدیع بدون ارائۀ توضیح خاصی این است، 
  اند. الم دانستهکهاي  از آرایه

. تواند معنادار هـم باشـد   آفرینی می ه این ترفند زبانی عالوه بر زیباییکحقیقت آن است 
در تفسـیر   طباطبـائی  عالمـه ند. کنار معناداري آن به آسانی عبور کمفسر نباید از بنابراین، 
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اي از  بـه نمونـه   اینجـا ایـن قلـم در   ه است. ردکاز معناداري این ترفند زبانی غفلت ن المیزان
و بحـث تفصـیلی دربـارة معنـاداري آرایـۀ      کند  میمعنایابی جناب عالمه از این آرایه اشاره 

  گذارد: تضاد را به مجالی مناسب وامی
یم  خَلْـقٍ     بِکـلُ  وهو مرَّةٍ أَولَ أَنشَأَها يالَّذ یحْیِیها قُلْ رمیم یوه الْعظَام ییح من قَالَ« لـع 

لَ يالَّذعج نَ لَکمرِ ما الْأَخْضَرِ الشَّجأَنتُم فَإِذَا نَار نْهون مد80 یس:(» تُوق(. 
اربـاب  اي ندارنـد،   د به خود تقابل برجسـته خو» نار«لمۀ کو » شجر أخضر«لمۀ کهرچند 

لمـۀ دیگـر را هـم از مصـادیق تقابـل      کلمـه و لـوازم معنـاي    ک کبالغت حتی تقابل بین یـ 
لمـۀ  ک) نیـز  25(نـوح :  » أُغْرقـوا فـأُدخلوا نـاراً   «ه مثالً در آیۀ خجسـتۀ  ک طوري بهاند؛  دانسته

متقابل یافته و این آیه را آراسـته  » نار«لمۀ کبا ه با آب دارد، کاي  مالزمهلحاظ را به » أغرقوا«
ه غیرقابـل  ک» شجر اخضر«لگو در این آیه نیز بر اساس این ا 46اند. ردهکبه آرایۀ طباق معرفی 

تضاد دلنشینی را سامان داده است. مخاطبان عصر نزول، معاد جسمانی » نار«اشتعال است با 
ردند، خداونـد بـا ایـن آیـه     ک ه وقوعش را باور نمیکدانستند  را آن قدر غریب و عجیب می

نشـینی درخـت سـبز و     آیه از هـم براي همین در این واهد این ناباوري را از بین ببرد. خ می
ه بـه نظـر انسـان    کارهایی که در میان افعال خدا کآتش تقابل معناداري آفریده تا نشان دهد 

توانـد از   ه او مـی کـ تـرین آن همـین آتـش اسـت      ساده؛ م نیستکرسد  عجیب و غریب می
  آورد. درخت سبزي پدیدش 

تضاد را آبستن معناي تعجـب یافتـه،    آرایۀ المیزانه در جاي جاي تفسیر ک طباطبائی عالمه
ارهـاي  کدادن  خواهـد انجـام   یابد که آیه مـی  درمی» نار«و » شجر اخضر«در اینجا هم از تضاد بین 

نشـان دادن   سـان   به دست خداوند را عادي جلوه دهد و از طریـق هـم   »نما غریب«و  »نما عجیب«
د و نـ کزدایی  اد جسمانی غرابتاز معار خداوند است، کترین  ه سادهکمعاد جسمانی با آتش 

  نویسد: ه در ذیل آیه میکزد؛ چنانران معاد جسمانی درهم ریکناباوري را در ذهن من سد
ه متضـاد  کـ از پدید آوردن آتـش از درخـت سـبز ـ     میت،  کبازآفرینی انسان زنده از ی«

 47».تر نیست... هستند ـ عجیب

  ٤٨يد المدح بما يشبه الذمكنمونة دوم: تأ
سـورة توبـه    74پیش از این تعریف شد. خداوند در آیـۀ   »ید المدح بما یشبه الذمکتأ«آرایۀ 

فار بـا اسـالم   ک) فرموده است: سبب دشمنی فَضْله منْ ورسولُه اللَّه أَغْناهم أَنْ إِالَّ نَقَموا وما(
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چنـین  در   ردنـد)! کردند (بـه آنـان احسـان    کنیاز  ه خدا و رسولش آنان را بیکفقط این بود 
فـار بـا   کننـدة دشـمنی   ک ی از دالیل توجیـه کی »االّ«لمۀ کاي شنونده انتظار دارد پس از  جمله

ه  أَغْنـاهم شود ( ر میکاما پس از اال چیزي ذاسالم بیان شود،  ولُه  اللـَّ سـرمایـۀ  ه بایـد  کـ ...) و
دشـمنی  شـد نـه سـبب     آنان به اسالم و سپاسگزاري آنان از خدا و رسولش می يمند عالقه

ب سـب ه کـ اند  ردهکه خدا و رسول به آنان بدي نکند کخواهد اشاره  در حقیقت آیه می .آنان
ه کـ ارهاي خـدا و رسـول را بـد بشـماریم     کاري از کاگر هم بخواهیم ورزي آنان شود.  ینهک

بتـوان  ه کاري کباشد! یعنی وقتی  »أغناهم اهللا...«شاید همین موجب دشمنی آنان شده باشد، 
. پس، داند حاال احسان خدا و رسول چه بوده خدا میبوده،  »اغناهم اهللا...«انگاشت  آن را بد

ه احسان خدا و رسول کاند  ه آنان افراد بسیار ناسپاسی بودهکشود  از این اسلوب فهمیده می
  اند. را با نقمت و دشمنی پاسخ داده

 ،دانسـت » المدح بما یشبه ید الذم کتأ«توان از موارد  نمیاگرچه  این اسلوب را، رو این از
در اینجـا هـم    هکچرادانست؛ » التوجیه ید التقبیح بما بشبهکتأ«اي از  توان خودش را گونه می

رده کـ ان سـازگار اسـت بیـان    کین و لجاج مشرکه ساختارش با توجیه کاي  خداوند با جمله
نشناسی  کنمرد کتوان بیان  ین و لجاج آنان میکه براي توجیه کترین سببی  ه منطقیکاست 

  داند. شان چیست خدا می و ناسپاسی در برابر احسان است! حال دالیل غیرمنطقی
آفرین و معنادار است، ایـن اسـلوب    زیبایی» المدح ید الذم بما یشبه کتأ«ه اسلوب ک چنان

از معناداري آن  طباطبائی ه عالمهکآفرین است و هم معنادار؛ و چنین است  هم زیبایینیز، 
ه در این اسلوب خداوند چیزي را به جاي ضد خـودش  کشته و توضیح داده است پرده بردا

ار بـرود نـه   کـ ر و سپاس بـه  کباید براي توجیه ش طبیعتاً» اغناهم اهللا«چون رده است؛ کر کذ
وي سپس در ژرف فهمی همین اسلوب از این اسلوب . ییجو براي توجیه لجاجت و ستیزه

  نوشته است: » اغناهم اهللا«رده و دربارة تعبیرِ کآمیز را برداشت  مکوهشی تهکمعناي ن
 الطبـع سـبب   بحسـب  هـو  ــ و  اإلغناء فیه ضده؛ وضع موضع ء الشی وضع قبیل من فهو

ـ  و یللرض  وضع: قلت شئت إن و الغضب و کالظلم السخطۀ و النقمۀ سبب موضع الشکر 
اربسـت  کایـن تعبیـر،    49؛بالـذم  المشوب التهکم من نوع اإلساءة، ففیه موضع اإلحسان فیه

ر که از اسباب رضایت و شکـ   لمۀ اغناکاست؛ زیرا در آن،  چیزي به جاي متضاد خودش
بـه  ـ   ه از اسباب نقمت و نارضایتی استکـ در جایگاه چیزي مثل ظلم و غضب  ـ   است

ار رفتـه تـا مـتن داراي معنـاي     کار رفته است؛ به عبارت دیگر احسان به جاي اسائه به ک
  .»باشد "همراه با سرزنشم کته"



۲۶  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

  سوم: آراية التفات ةنمون
 سپس بـه ار ببرد، کلم یا خطاب یا غیبت را بجا به کلم ابتدا صیغۀ تکه متکالتفات این است 

  50بدهد. اي دیگر تغییر ار برده به صیغهکه به کاي  سیاق سخن را از صیغهبینی نشده  اي پیش گونه
  50بدهد.

ه غفلـت از  کهاي معنایی و زیبایی در زبان است  ی دیگر از همان دوسویهکالتفات نیز ی
ب سـب ترین الیـۀ زبـان قـرآن و غفلـت از معنـاداري آن نیـز        خود آن موجب خطا در فهم سطحی

 المیـزان جاي تفسیر  در جاي طباطبائی شود. عالمه ریم میکفهمی متن قرآن   محرومیت از ژرف
  ز پرداخته است.آورده و گاه به ژرف فهمی معناي آن نی از این عنصر زبانی سخن به میان

بحانَ « ار رفتـه اسـت  کـ در آیۀ آغازین سورة خجستۀ اسراء صنعت التفات بـه   سـ  ذ  يالـَّ
ه  حولَه بارکْنَا يالَّذ الْأَقْصا الْمسجِد یإِل الْحرَامِ الْمسجِد منَ لَیلًا بِعبده  يأَسرَ نرُِیـنْ  ل نَـا  مـاتایء 
إِنَّه وه یعمیرُ السصخداوند متعال ابتدا از خودش به صـورت اسـم ظـاهر (الـذي      هکچرا »الْب

ر از خـودش بـا ضـمی    »نـا کبار«لمۀ کاما در رده، کم صیغۀ غایب است یاد که در حکاسري) 
رده کـ میع) استفاده رده و در پایان آیه هم باز از ضمیر غایب (انه هو السکالغیر یاد  لم معکمت

  است.
  نویسد: در رمزگشایی از معناي این التفات می طباطبائی عالمه

شب معراج ه در کالهی  هاي بزرگ ه اسراء و آیهکتۀ این التفات اشاره به این معنا است کن
الهـی   و آستان عزت و جبروتالهی  بریايکاز ساحت عظمت و به پیامبر نشان داده شد، 

ردهاي سـلطنت عظمـاي او و تجلیـات    کارکاي از  چنین واقعهصادر شده است. بنابراین، 
  51شود. برایش قلمداد میکخداوند با آیات 

لم کهمان جمع بودن ضمیر مـت رساند،  را میالهی  چه در این آیه معناي عظمت و جبروتآن
نقشـی در  تفات است ه الکرسد التفات از آن جهت  نا) است و در ابتداي امر به نظر میک(بار

ه اگر این التفـات نبـود چنـین    کند ک اما عالمه در ادامه تصریح میداللت بر این معنا ندارد، 
 اینجـا ه در کـ توضیح ایـن سـخن عالمـه آن اسـت      52معنایی از متن آیه قابل برداشت نبود.
ن بـود  کـ ار بـرده بـود مم  کـ ها را به صورت جمـع بـه    خداوند اگر از همان آغاز همۀ فاعل

افی برجسـته نبینـد. در   کـ اطب معناداري این ضمیر جمع را یا اصال نبیند یـا بـه انـدازة    مخ
ها معنـاداري ضـمیر جمـع را در     فعل  ندن نوعی دیگرگونی بین فاعلکحقیقت خداوند با اف

رده کـ و در او ایـن انگیـزه را ایجـاد    رده ک) Agrandissementبراي مخاطب برجسته ( اینجا
  ند.کتوجه بیشتري ب» ناکبار«لمۀ کضمیر در  معناي بهه کاست 
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 يریتفس یپژوه اقیص در سنقش تخل  د)

بـارة هـر   ان عرب شعرشـان را در شاعر. ی از ترفندهاي شاعرانۀ شعر عربی استکص یتخل
ه در اصـطالح خودشـان تشـبیب نامیـده     کـ با چند بیت عاشقانه ـ   ه بود معموالًکموضوعی 

ردند و به موضوع ک ترفندي شاعرانه از این تشبیب عبور میردند و بعد با ک شد ـ آغاز می  می
دانـه انجـام   لی بسـیار هنرمن کعبور از این تشبیب آغازین به ش. پرداختند اصلی شعرشان می

دام که دقیقاً در کشدند  اي شعر به راحتی متوجه نمی ه خوانندگان غیرحرفهکچندان شد؛  می
روشـی و   ه غالباً با نوعی نهـان کاي را  ن عبور هنرمندانهافتد. چنی بیت یا مصراع این عبور اتفاق می

تخلص عالوه بر تشبیب آغازین . نامیدند تخلص میشد،  جه با اغفال خواننده انجام میدرنتی
وقتی شـاعر شـعرش را از موضـوعی بـه سـوي موضـوع       ـ در جاهاي دیگر شعر هم   شعر

 تب بالغی در پایان علـم کشد. در  داد و موجب زیبایی شعر می روي میـ شاند  ک می دیگري
  53شود. میشمرده هاي شعر  ی از آرایهکص یبدیع در مبحث سرِقات شعریه تخل

 54ی از شـاعران جـوان  کـ ه یکـ اربرد دارد؛ مثالً در شـعري  کتخلص در شعر فارسی هم 
  د:اي وجود دار تخلص هنرمندانهاست، ه سرود براي حضرت معصومه

  امان بانو! با همین چشمهاي خود دیدم زیر باران بی
  افتاد آسمان روي آسمان بانو! در حرم قطــره قطــره می

  شود اما ست چادرت خیس می ردهکصورتم قطره قطره حس 
  هاي من گاهی دست من نیست مهربان بانو! به خدا گریه

  ام گریه گریه در ازدحـام حرم یکودکگم شده خاطرات 
  م، همان، بانو!کودکه گم بشوم، من همان کباز هم آمدم 

  دوم در رواق تـو در تو ی هر سو میکودکباز هم مثل 
  ها آهو.....، گفتم آهو و ناگهان بانو...!  دفترم دشت و واژه

  گفت: خورد و زیر لب می مشهد چاي می ـ  شاعري در قطار قم 
  انو!عم سوهان و زعفران، به زندگی یعنی طکندارم  کش

ه در ایـن بیـت هـیچ ربطـی هـم بـه آهـوي امـام         کلمۀ آهو کشاعر در بیت چهارم به بهانۀ 
شود و خواننـده را سـوار قطـار قـم ـ       خارج می ندارد از حرم حضرت معصومه تمهش

ه گـذرگاه دیریـاب و   کـ لمۀ آهو کاین . ندک می حرم امام رضا ند و او را راهیک مشهد می



۲۸  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

فـراهم   بـه سـوي حـرم امـام رضـا      حـرم حضـرت معصـومه   اي براي عبور از  شاعرانه
  افزاید.  ه بر شیرینی این شعر میکاي است  همان تخلص هنرمندانه ،آورد می

. نمایی بهره برده است  از بیان گسسته؛ ندا  به هم پیوسته امالًکه مطالبش کریم با اینکقرآن 
ه مطالـب  کـ یـافتن همـان پیوسـتار پنهـان و دیریـابی اسـت       هـاي تفسـیر،    ی از دشواريکی

  گرایـی ماننـد عالمـه    ویژه بـراي مفسـر سـیاق   ه بدهد؛  پیوند می  ماي قرآن را به همن  گسسته
منـدي   شـف سـیاق  کیافتن این پیوستار پنهان دغدغۀ بسیار مهمی اسـت، چـون    طباطبائی

  آیات بدون یافتن این ارتباط میسر نیست. 
ۀ از همـین آرایـ  رده، کـ سوره طرح  که در یکپیوند دادن مطالب متنوعی  ریم درکقرآن 

ب سـب ه کـ رو،  از آن  فسر با این ترفنـد شـاعرانه  آشنا بودن مزیبا (تخلص) بهره برده است. نا
 ،شـود  بیگانگی او با پیوسـتار آیـات قـرآن و در نتیجـه غفلـت او از سـیاقمندي آیـات مـی        

حق باید قهرمـان   را به طباطبائی دهد. عالمه قرار میهاي تفسیري او را تحت تأثیر  برداشت
بـیش از بیسـت    المیـزان وي در تفسیر نماي قرآن دانست.   عرصۀ رمزگشایی از بیان گسسته

تـا   55نماي قرآن را یافته است مرتبه از طریق آرایۀ تخلص پیوستار نهان شده در بیان گسسته
  بپردازد.   بتواند پس از دستیابی به سیاق آیات به تفسیرشان

یب  یعذَاب قَالَ إِلَیک هدنَا إِنَّا االَْخرَةِ یوف حسنَۀً الدنْیا هذه یف لَنَا واکْتُب«در آیۀ  أُصـ  بِـه 
 بَِایاتنَـا  هم والَّذینَ الزَّکَوةَ ویؤْتُونَ یتَّقُونَ للَّذینَ فَسأَکْتُبهَا ء  یش    کلُ وسعت یورحمت أَشَاء منْ

 والْانجِیـلِ  التَّورئـۀِ  یف عندهم مکْتُوبا یجِدونَه يالَّذ یالْأُم    یالنَّب الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَ یؤْمنُونَ
ات  لَهم ویحِلُّ الْمنکَرِ عنِ هماوینه بِالْمعرُوف یأْمرُهم بـالطَّی  َـرِّمیحو  هِملَـیئـثَ  عالْخَب  ضَـعیو 

منْهع مرَهالْأَغْلَالَ إِصیالَّت و کاَنَت هِملَیینَ عنُواْ فَالَّذامء بِه وهزَّرعو رُوهنَصواْ وعاتَّبو النُّور يالَّذ 
ه موجـب  کـ پیوستار آیات ابهـامی دارد   )157ـ156اعراف: (» الْمفْلحون هم أُولَئک معه أُنزِلَ

در پاسخ بـه   156ه خداوند در آیۀ کبر آن است  طباطبائی عالمهشود.  دشواري فهم آن می
ه در کـ ) تا نشان دهد یورحمت.. .یعذَابرده (کلم یاد کمناجات موسی از خودش با ضمیر مت

اما در پایـان   ،گوید می واسطه سخن پاسخ دادن به مناجات بندگانش خودش به تنهایی و بی
شـانده،  کهاي خود  رد از عظمت نشانهکه سخن را به یادک »الَّذینَ هم بِآیاتنا یؤْمنُونَ«این آیه 

بـه عظمـت آیـاتش    است، ه نشانۀ عظمت او ک  با تبدیل ضمیر مفرد به ضمیر جمع (التفات)
فهمـی آیـه    ۀ التفات به ژرفه از طریق آرایکعالوه بر این اینجاعالمه در  56رده است.کاشاره 

بـه آیـۀ    156اي براي عبور هنرمندانه (حسن تخلص) از آیۀ  همین التفات را وسیلهپرداخته، 
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ده است. رکشف کسیاق آیات را رتیب از طریق یافتن پیوستار آیات، نیز یافته و بدین ت 157
  نوشته است: باره  وي در این

 کـه است  این اش نکته ظاهراً ...رفته کاره ب »یؤْمنُونَ بِآیاتنا هم والَّذینَ« جملۀ در که یالتفات
ذینَ « :فرمود اینکه پس.. د،.نک متصل... يبعد آیۀ هب را آیه این خواهد خداوند می م  والـَّ هـ 

ـ  نحـو  بـه  کـه  است این يبرا »یؤمنون یبآیات هم والذین« :نفرمود و »یؤْمنُونَ بِآیاتنا  یلطیف
هاي  انگیزترین سیاق شگفت ازی کی این و دنک متصل آیهاین  از قبل آیات با را يبعد آیات
  57.است دقت يجا که نیدک دقت. است قرآن

  يريگ جهينت
توان گسترة این دانش را به همـان   ه نمیکدهد  . بازخوانی سرگذشت دانش بدیع نشان می1

ه باید این دانش را کتب بالغی درج شده محدود انگاشت، بلکه در پایان کاي  چند آرایه
داراي هویتی مستقل و قلمروي گسترده دانست. چنین برداشـتی از علـم بـدیع موجـب     

 بسیار دشوار شود. »تأثیري این دانش در دانش تفسیر بی«شود اثبات ادعاي  می
ه آنـان نیـز   کـ دهـد   تب پیشوایان علوم قرآنی نشان میک. خوانش دقیق عبارات موجود در 2

 اند. ردهکع را در دانش تفسیر هرگز نفی ناثرگذاري دانش بدی
بـدون   ،نـد ا  هاي معنایی متن در هم تنیده ها و الیه هاي زبانی متن، با سایه ه آرایهک. از آنجا 3

امـل صـید   کتوان معناي آن را بـه صـورت    متنِ زیبا نمی کهاي ی توجه جدي به زیبایی
 رد.ک

یـه بـر   کمـتن فهمـی قرآنـی خـود را بـا ت      المیزانجاي تفسـیر   در جاي طباطبائی . عالمه4
ه در فهـم آیـات مـورد    کـ هـایی   شناسی زبانی به سامان رسانده است. از میان آرایه  آرایه

ید المدح بمـا یشـبه الـذم،    کتوان به التفات، حسن تخلص، تأ استفادة وي قرار گرفته می
زانـه موجـب   گسـتردة ایـن مفسـر فر    گرایـیِ  ه در این میان سـیاق کرد کطباق و... اشاره 

  به آرایۀ حسن تخلص نیز شده است. آورد وسیع وي روي
روزگارِ ما بـا رد   ه هرچند برخی محققانِ همکرساند  ما را به این نتیجه میمذکور تۀ کچهار ن

، انـد  ردهکـ شناسی قرآن حصر  رد تفسیري دانش بدیع ارزش این دانش را در زیباییکارک
 نیست.اي  پذیرفتهاین حصرگرایی ادعاي 
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خواهد انکار و تردید مخاطب را از بین ببرد همین رد انکار و تردید مخاطب معناي ثانویه است.  تأکید کردن می
ـ  ،عبـدالحکیم سـیالکوتی  ؛ 39ص همان، ، هاشمی احمدر.ك:  ،براي آشنایی بیشتر با چیستی معناي ثانویه  یۀحاش

  .41ص ، السیالکوتی علی المطول
، 1، جنامه زبان و ادب فارسـی  دانش ،سعادت اسماعیل ؛430ص ، تاریخ و تطور علم بالغتضیف،  ر.ك: شوقی .5

  .740ص
ۀ فـی شـرح    هاي  اي سرشار در ادب، و صاحب کتاب وي از نوابغ تواناي شیعی و داراي قریحه  .6 الحدائق النّدیـ

ـ  اسـت کـه بـه    ریاض السالکین فـی شـرح صـحیفۀ سـید السـاجدین     کتاب فاخر  والطراز االول و  الصمدیۀ ۀ مثاب
  او تراویده است. ۀشاعرانۀ از خام سجادیهۀ المعارفی ارزشمند در شرح صحیف ةدائر

 .523ص  ،1، ج تسنیم، جوادي آملی .ك: عبداهللار .7
 تفسیر، بروجردي حسینسید ؛214 ص، 4 ج، علوم القرآنفی االتقان  سیوطی، الدین جاللر.ك:  به عنوان نمونه .8

 حسـین محمد ،161و  159 ص ،القـرآن  علـوم  فـی  التبیـان  ،الصابونی محمدعلی؛ 184 ص ،1 ج ،المستقیم الصراط
  ؛6 ص ،1 ج ،العظـیم   القرآن تفسیر  فی المعانی روح، آلوسی محمود؛ سید267 ص ،1 ج، المفسرون و التفسیر، الذهبى
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  (النوع الحادي و العشرون). 421 ص ،1 ج ،القرآن علوم فی البرهان، زرکشی بدرالدین .9
اي معانی و بیـان را از شـرایط کمـال اجتهـاد      عده توان تقسیم کرد: را به سه دسته میدر این مورد اصولیان  .10

اي دیگر معانی و بیان را از شرایط اجتهاد و  عده ؛اند ولی بدیع را حتی در شرایط کمال آن نیز نشمرده ،اند دانسته
ا هـم از شـرایط اجتهـاد    اي مانند شیخ حر عاملی حتی بـدیع ر  اما عده ؛اند بدیع را از شرایط کمال اجتهاد دانسته

 محمد؛ سـید 341 ص، الحائریۀ الفوائد بهبهـانى،  دوحی ؛419، ص الفوائد الطوسیۀ، عاملی شیخ حر :ر.ك( اند دانسته
  .)573و 572ص، األصول  مفاتیح، مجاهد

 .2ص ، 1، ج الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشري محمودر.ك:  در دیباچۀ کشاف؛ زمخشريمانند  .11
 تفسیر فی المعانی روح، آلوسی محمودسید :ك.رهمچنین ؛ 52ص ، فی علم التفسیر التحبیر، سیوطی الدین جالل .12

 .7 و 6ص ،1ج، العظیم القرآن
  .7 ص ،1 ج ،همان، آلوسی محمودسید .13
  .348و  335 ص ،شناسی تفسیر روش، رجبی محمود .14
  .»تدبر در قرآن« مقالۀ ،پورفر نقی اهللا ولیر.ك:  .15
اللَّه النَّار لَهم فیها دار الْخُلْد جزاء بِما ذلک جزاء أَعداء « ۀکریمآیۀ  در قرآن کریم فقط در »فیها دار الخلد«تعبیر  .16

دوزخ بلکـه سـخن از    ،بهشت نیستدر آنجا سخن از ) به کار رفته است که 28: فصلت( »کانُوا بِآیاتنا یجحدونَ
 !است
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 .496 ص ،3 ج ،القرآن علوم فی البرهانزرکشی،  .17
 .198 ص ،4 ج ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف، زمخشري .18
  .47 ص ،25 ج ،التنویر و التحریر، ابن عاشور طاهرمحمد .19
 .389و  388 ص ،17 ج ،القرآن تفسیر فی المیزان، طباطبایی محمدحسینسید .20
در نقد شعر عربی ایـن امـر گـاه     کردند. یگر در شعر خود استفاده میشاعران عرب گاه از مضامین شعر یکد .21
شد. دانش بدیع ایـن مباحـث را در ذیـل عنـوان      هاي شعر نیز شمرده می بلکه از زیبایی ،تنها امري ناپسند نبود نه

هـاي پسـندیده از دیگـر     هاي ناپسندو سـرقت  در سرقات شعریه افزون بر سرقت .کند سرِقات شعریه واکاوي می
 شود. مانند حسن تخلص نیز بحث می ،هاي اختصاصی شعر آرایه

  .143ص، 4ج، ن حقائق غوامض التنزیلالکشاف ع، زمخشري محمودر.ك:  .22
 .235 ص ،البالغیۀ الدراسات فی أثرها و الزمخشري تفسیر فی القرآنیۀ البالغۀ، محمد ابوموسیر.ك:  .23
 .7 و 6ص ،1ج، روح المعانی، آلوسی محمودسید ؛52ص ، فی علم التفسیر التحبیر، سیوطی الدین جالل .24
  .143ص،  4ج، غوامض التنزیل الکشاف عن حقائق، زمخشري محمودر.ك:  .25
 .490ص ،التحبیر فی علم التفسیر، سیوطی الدین جاللر.ك:  .26
  .214ص، 4ج، علوم القرآنفی  االتقانهمو،  .27
  .419ص ، الطوسیۀالفوائد ، عاملی شیخ حر .28
  .11و  10، ص 5، ج التمهید فی علوم القرآنمعرفت،  محمدهادي ر.ك:  .29
 .286ـ  284ص ، 3ر.ك: همان، ج  .30
گوید و نه از بدیع!  با این حال شگفت آنکه وي در شمارش علوم مورد نیاز مفسر نه از معانی و بیان سخن می .31

شناختی و اعجاز ادبی قرآن هم  در مبحث زیبایی .)60 ـ 51 ص، 1ج ، مفسران تفسیر و، معرفت محمدهادي .ك:ر(
 : همـو، .كرگویـد (  شناسی قرآن سـخن مـی   این علم در زیباییرسد تنها از تأثیر  هاي علم بدیع می وقتی به آرایه

  .)604ـ  593 ص، 5ج، التمهید فی علوم القرآن
 .313 و 312ص ، جواهر البالغه، هاشمی احمدر.ك:  .32
 .84ـ  79ص  ،آیۀ التطهیر رؤیۀ مبتکرة، اشراقی الدین فاضل لنکرانی و شهابمحمدر.ك:  .33
 .211و  210، ص تابان مهر  ،طهرانی حسینر.ك: سیدمحمد .34
 .312ص ، جواهر البالغه، هاشمی احمدر.ك:  .35
  .270 ص ،14 ج ،القرآن تفسیر فی المیزان  ،طباطبایی حسینر.ك: سیدمحمد .36
  .310ص ،همان، هاشمی : احمد.كر .37
  .96 ص ،19 ج ،طباطبایی، همان محمدحسینر.ك: سید .38
 روح و الجنان روض ،رازي ابوالفتوح .ك:ردر تفسیر خود نقل کرده است ( ابوالفتوح رازيرأي این مفسران را  .39

  .)336 ص ،13 ج ،تفسیرالقرآن فی الجنان
  .384 ص ،14 ج ،همان ،طباطبایی محمدحسینسید .40
  .168 ، ص13 ج همان،ر.ك:  .41
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  .323 ، ص10 جهمان، ر.ك:  .42
  .299ص ، 3، ج االتقان فی علوم القرآن، سیوطی الدین جالل .43
  همان. ر.ك:  .44
 .313ص ،جواهر البالغه، هاشمی احمد :.كر .45
  .287ص ، 4، ج شروح التلخیص خطیب قزوینی و دیگران، ر.ك:  .46
  .112ص، 17ج، المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی محمدحسینسید .47
  .177ص ، 2، ج مختصرتفتازانی،  سعدالدین .48
  .341و  340 ص ،9 ج ،همان،طباطبایی محمدحسینر.ك: سید .49
تکلـم یـا    زون بر این جایی را کـه در آن صـیغۀ  او اف .تري براي التفات ارائه کرده بود تعریف وسیع سکاکی .50

م روي ندهد هم التفات نامیده بود منتظره به کار برود و تغییري ها غیبت از همان نخست به صورت غیرخطاب ی
  ).289ص ، 3، ج تقان فی علوم القرآناإل، سیوطیالدین  (ر.ك: جالل

  .7 ص ،13 ج ،همان، طباطبائی محمدحسینسید .51
  .همان .ك: ر .52
  .247، ص 2ج تفتازانی، همان،  الدینسعد.ك: ر .53
  .حمید برقعیسید  .54
؛ 268ص ، 7ج   ؛  91ص  4ج ؛ 437ص  2ج ؛ 122 ،43ص  1ج المیزان، ، طباطبایی محمدحسینسیدك: ر. .55
؛ 62ص ، 18؛ ج 381ص ، 16؛ ج 244ص 14ج ؛ 298 ،191 ،188 ،10 ص 12؛ 288 ،272 ،113، 20ص ، 8ج 
  .229 ،199 ،38ص  20ج ؛ 263 ،268ص ، 19ج 
  .277 ص ،8 جهمان  .56
 مع التکلم إلىـ   السابق السیاقـ   وحده التکلم من العدول من فیه وما »یؤْمنُونَ بِآیاتنا هم والَّذینَ: «قوله وأما« .57

: لهی قوأعن الجملۀ لهذه البیان من نوع هی التی التالیۀ واآلیۀ اآلیۀ هذه بین االتصال إیجاد فیه النکتۀ أن فالظاهر الغیر
 الکالم ضمن فی المأخوذة النتیجۀ من المعترضۀ بمنزلۀـ  ء سیجی کماـ  التالیۀ اآلیۀ فإن »یؤْمنُونَ بِآیاتنا هم والَّذینَ«

 إلى راجع تعالى وبینه موسى بین والمناجاة للمشافهۀ المتعرضۀ القطعۀ هذه سیاق عن خارج سیاق وسیاقها الجاري،
 هم والَّذینَ: «قوله إلى »یؤمنون بآیاتی هم والذین« فبتبدیل .الغیر مع المتکلم سیاق هو الذي السابق األصلی السیاق
 السـیاقات  أعجب من فإنه فیه وتدبر ذلک فافهم لطیف بنحو السیاق فی بسابقتها التالیۀ اآلیۀ یتصل »یؤْمنُونَ بِآیاتنا

  ).288و  277 ص ،8  ج ،همان( القرآنیۀ
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