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کشاف و تفسیر بیانیمقایسه دو تفسیر ادبی
1آفرین زارع

2احمد قاسمی

دهچکی
هـا و  در تفسیر قرآن با رویکردهاي متفاوتی روبرو هستیم که هر کدام از آنهـا بـه شـیوه   

ـعلمـی، عقلـی  عقیـدتی،  : از جمله آنهـا رویکردهـاي  . شودمناهج گوناگونی تقسیم می
آن چه دراین جا مـد نظـر اسـت، رویکـرد     . اجتماعی نوین، ادبی و رویکردهاي منحرف

.شودبیانی و تذوق ادبی تقسیم می: ادبی است که به دو شیوه
نظیر و نیکـو تکیـه داردکـه مخـالف بـا اسـالیب معمـول        منهج بیانی براسلوب نظمی بی

تـرین  صـحیح ترین واژگـان و ن و فصیحتریعرب است، و صور بیانی که متشکل از بدیع
ذات و موضـوع استواراسـت و تـذوق    اما تذوق ادبی برپایه تـوازن بـین  . باشدمعانی می

انسـان است کـه ناخودآگـاه بـر   ذاتی و درونیروانی و گرایشاتیدر قرآن کریم، حرکتی
و رویکرد ادبی از آن جهـت حـائز اهمیـت اسـت کـه قـرآن، ادبیـات       .گذاردمیتأثیر

فصاحت و بالغت خویش را موضوع معجزه و آیت بودنش معرفی می کند و دیگـران را  
بنابراین براي مفسران بسیار ارزشـمند خواهـد بـود    . نیز در این زمینه به مبارزه می طلبد

با توجه به اهمیت این موضـوع، دو تفسـیر   . تا پرده از اعجاز ادبی و بالغی قرآن بردارند
هـاي  را کـه یکـی مربـوط بـه دوره    ) ف و التفسیر البیـانی للقـرآن  تفسیرالکشا(ادبی مهم 

.نخست و دیگري مربوط به دوره معاصر می باشد، مورد مقایسه قرار گرفته است
مهمترین نتیجه این پژوهش اینست که رویکرد ادبی با شیوه بیانی جایگـاه واالیـی در   

فاسـیر ادبـی هـم رو بـه تکامـل      فهم و تفسیر کالم الهی دارد و با پیشرفت علوم بالغی ت
انـد کـه از میـان آنهـا     گذاشته تا آنجا که برخی از مفسران معاصر بر متقدمان تفوق یافته

هـاي اسـتادي چـون    توان عائشه عبدالرحمن را نام برد که بـا بهـره بـردن از تـالش    می
.ئه داداتر و زیباتر از قرآن کریم ارتفسیري به مراتب کاملزمخشري،

.استادیار دانشگاه شیرازـ 1
.زبان و ادبیات عربیکارشناسـ2
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.زمخشري، بنت الشاطئ، کشاف، تفسیر بیانی، بالغت، بررسی، مقایسه:هاهاژکلیدو

مقدمه ـ رویکرد ادبی به تفسیر قرآن
یـابیم کـه از   مـی اگر تاریخچه تفسیر و رویکردهاي گوناگون تفسیري را ورق بزنیم در

گر باشـد؛ چـرا کـه کـالم هـدایت     میرویکرد ادبی ترین رویکردها در تفسیر قرآن کریم،کهن
کنـد و مـی موضوع معجـزه و آیـت بـودنش معرفـی    آسمانی، فصاحت و بالغت خویش را

چـه موافـق و چـه    مـردم آن عصـر،  بنابر ایـن، . طلبدمیهمگان را در این زمینه به مبارزه 
تفسیر ادبی نیز .اندبا یک دید و نگرش ادبی اعجاز این کتاب آسمانی را محک زده،مخالف

بالغت این کتاب آسمانی بود از آغاز امر مورد توجه فـراوان  از آن جهت که مالك سنجش
.بوده است

هر چند بالغت و فصاحت قرآن در بـدو نـزول بـر همگـان آشـکار بـود، امـا معیـار         
ــدالقاهر جرجــانی    ــا اینکــه عب ــراي آن وجــود نداشــت، ت ــابتی ب و چــارچوب دقیــق و ث

امـا ایـن مـالك و اصـول     . تبراي آن مالك واصولی بیان نمود که چراغ راه آیندگان گشـ 
که مرجع آن وحی الهی بود، نیازمند ژرف اندیشـی بیشـتر وگـام نهـادن در مسـیر تکامـل       

پس از او نیز کسـانی ایـن راه را ادامـه    . این مهم را کسی جز زمخشري محقق نساخت. بود
دادند و یکی پس از دیگري با نگاهی دقیق تر به دریـاي بـی پایـان بالغـت قـرآن کـریم       

یستند و هر کدام توانستند سنگی بر بناي آن بیافزایند و آراي پیشین خود را تصـحیح و  نگر
.نمایندترکامل

از میان رویکردهاي مختلف در تفسیر کالم وحی، رویکرد ادبـی سـت کـه بـه خـاطر      
در این مقاله بـه تبیـین   ـ ،که مقدمه عمل استـدارابودن جایگاه ویژه در فهم قرآن کریم

.تفسیر ادبی مهم و مشهور پرداخته شده استآن در دو
:شودمیرویکرد ادبی به دو منهج و شیوه بیانی و تذوق ادبی تقسیم 
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شیوه بیانی. الف

هرچند پرداختن به کشف اسلوب و صور بیانی قـرآن در دوره معاصـر بسـیار بیشـتر     
مربـوط بـه   پیشـرفت آن نیـز  .مورد توجه بوده است، اما ریشه در عصر نـزول قـرآن دارد  

باشد که اصطالحات بالغی جدید شکل گرفت و بالغت در کسـوت علمـی   میعصر تألیف 
.پدیدار گشت

در شیوه بیانی مفسر باید پرده از فصاحت و بالغت قرآن کنار زند و اسـلوب نیکـوي   
باشـد در وجهـی شایسـته بـر دیگـران      میبیان قرآنی را که متفاوت از دیگر اسالیب عرب 

یک مفسر براي پیاده کردن شیوه بیانی در تفسیر نیازمند اسـت تـا از   ،نابراینب. عرضه دارد
:چند مرحله بگذرد

تفسیر موضوعی. 1
کند این نکته مورد توجه اسـت  میدر این مرحله همانطور که استاد امین الخولی اشاره 

وضـوع  باشد مگر آنکه بـه یـک م  مییک دوره کامل تفسیر امکان پذیر ن،که در شیوه بیانی
پرداخته شود وتمام آیاتی کـه بـا آن موضـوع مـرتبط هسـتند  از جاهـاي مختلـف قـرآن         

.گردآوري گردد و با یک دید به همه آنها نگریسته شود

ترتیب زمانی آیاتی که از یک موضوع برخوردارند. 2
تـا آنجـا کـه گـویی یـک      ،این مرحله  با مرحله پیشین بسیار به هم مـرتبط هسـتند  

.باشندمیمرحله 
در این مرحله مفسر بایستی تمامی آیاتی را که از یک موضـوع برخـوردار هسـتند از    
جاي جاي قرآن کریم گردآوري کند و آنها را براساس ترتیب نزولشان مرتب کند تا به فهم 

.صحیح و معناي دقیق آنها دست یابد
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تحقیق و بررسی. 3

،روند؛ چرا کـه مرحلـه سـوم   میاي براي مرحله سوم به شماردومرحله پیشین مقدمه
امین الخولی تحقیق و بررسی را بـه دو گـروه   .باشندمیبنا و آن دو مرحله پایه واساس آن 

:کندمیتقسیم 
امین الخولی  این را نیز به دو قسمت تحقیـق  : تحقیق و بررسی پیرامون قرآن: نخست

،نـزول ،به تاریخ قـرآن علم ،تحقیق و بررسی خاص.کندمیو بررسی خاص و عام تقسیم 
ناسخ و منسوخ آن و به عبارتی علم به تمامی چیزهایی است کـه تحـت   ،ترتیب،گردآوري

اما تحقیق و بررسی عام پیرامـون قـرآن کـریم در بـر     .شوندمیعنوان علوم قرآنی شناخته 
شـود  میگیرنده تمامی مواردي است که به محیط مادي و معنوي نزول قرآن در آن، مربوط 

.قرائت و حفظ شده است،نوشته،قرآن جمع آوري،همچنین به محیطی که در آنو 
تحقیق و بررسی متن قـرآن را بـه   ،استاد امین الخولی:تحقیق و بررسی در قرآن: دوم

:کندمیدو قسمت تقسیم 
بررسـی  ،به نظر استاد امین الخولی گـام نخسـت در بررسـی مـتن    : بررسی واژگان.1

نیز تنها با در نظر گرفتن ترتیب زمـانی بـراي تغییـر تـدریجی داللـت      باشد وآنمیواژگان 
امکان پذیر است تا معناي یک واژه در هنگام نزول قرآن و پس از  رواج در میـان  ،واژگان

.شناخته شود تا معناي لغوي و معناي قرآنی از هم باز شناخته شوند،نژادهاي گوناگون
باشـد و بـه نظـر    مـی واژگان بررسی ترکیباتگام بعدي دربررسی: بررسی ترکیبات. 2

.استاد امین الخولی این امر با یاري جستن از علوم ادبی همچون نحو وبالغت میسـر اسـت  
)870الرومی،(

شیوه تذوق ادبی در تفسیر . ب
تذوق قرآن کریم حرکتی نفسی و روحی و گرایشی ذاتی است که انسان ناخودآگاه در 

رهاسـازي کامـل   ،مقصود از تذوق ادبی در تفسیر.شودمیمتأثر هنگام شنیدن قرآن از آن
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تسـاوي  ،بلکـه مقصـود  ،خواننده نیست که با رجوع به ذهن خود معانی را استخراج نمایـد 

پــا از محــدوده خــویش ،ذات،چــرا کــه اگــر در ایــن میــان.بــین ذات و موضــوع اســت
ـ  ،فراتر گذاشت به تفاسیر صوفی که بر اوهام نزدیکتـر  ،دهنـد مـی ایق اهمیـت  بیشـتر از حق

.گـردد مـی تـر شود ؛ و اگر موضوع پا از حد خویش بیرون نهد به تفاسیر علمی متمایلمی
)984/همانجا(

معرفی تفاسیر کشاف و التفسیر البیانی
در این نوشتار، سعی شده تا با معرفی دو تفسیر ادبـی کشـاف زمخشـري و التفسـیر     

به بررسـی مباحـث   ،عبدالرحمن و بیان روش تفسیري هر کدامالبیانی للقرآن الکریم عائشه 
واژگان شناسی و بالغت هر دو اثر  سپس مقایسه بین آنهـا پرداختـه و بـا معرفـی     ،نحوي

ي نخست تـا  هاي هر کدام از آن دو عالم بزرگ، پیشرفت و تطور بالغت از دورههاکوشش
.حال ارائه گردد

به خصوص در دوره معاصر مورد توجه بـوده  ،ربررسی شیوه تفسیر و آراء ادبی تفاسی
:از جمله آنهـا . اندي زیادي در این زمینه نگاشته شدههاو پایان نامههاکتابها،است ومقاله

با بنت «مقاله ،از فهد بن عبدالرحمن الرومی» اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر«کتاب 
روش تفسـیري  «سـینی و همچنـین مقالـه    از محمود طیـب ح » الشاطئ در التفسیر البیانی 

اما کوششی که مسـتقیما بـه بررسـی و مقایسـه بـین دو      . باشدمیاز عباسعلی نقره » کشاف
.تفسیر ادبی پرداخته باشد مشهود نیست

وع کار چنانکه گذشت، تبیین و مقایسـه روش دو تفسـیر یـاد    شایان ذکر است چون ن
ت که مرجع اصلی و مهمترین مصدر، همـین  شده بنابر دریافت پژوهشگران است، طبیعی اس

. دو تفسیر باشند و مراجعه به سایر منابع در حاشیه قرار گیرد
:شودمیدر ابتدا جهت  آشنایی بیشتر به معرفی مختصر هر دو چهره پرداخته 
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زمخشري و کشاف

در زمخشر از منطقه خوارزم متولد شـد و  ،ش.ـه467جاراهللا محمود بن عمر در سال 
وي مذهب اعتزال را بر گزید و به فراگیري علوم نحوي و . ، در گذشتش.ـه538سال در 

در  » المفصـل «،از مهمترین تالیفاتش به جز الکشـاف فـی تفسـیر القـرآن    .دینی روي آورد
.اسـت .. .و» اسـاس البالغـه  «معجـم مشـهورش   ،»کتاب الفائق فی غریب الحـدیث «،نحو

)1995/219ضیف،(

روش تفسیري کشاف
زمخشري معتزلی مذهب است و در تفسیر خود از مذهبش بسیار تأثیر پذیرفته اسـت؛  

.بدین خاطر عنصر عقل در تفسیرش نمود بسیار بارزي دارد
روش کـار  « . کوشد تا آیات قرآنی را مطابق با عقاید خود تفسیر کنـد میهمچین وي 

یـف دیـدگاههاي معتزلـه    بـه بیـان ظر  ) قلت...إن قلت( چنین است که  با  پرسش و پاسخ 
دارد و اگـر  مـی و اگر ظاهر آیه اي با عقاید او موافق باشد آن را بر ظـاهر نگـه   . پردازدمی

دهد کـه  میگرداند و آیه را به سمت معنایی سوق میچنانچه مخالف باشد آن را از ظاهر بر 
ی ظلمهـم و ان  و إن ربک لذو مغفرة للناس عل«:سوره رعد6براي مثال آیه . موافق وي باشد

را که ظاهراً رد قـول معتزلـه اسـت و غفـران الهـی را شـامل همگـان        »ربک لشدید العقاب
یکی ایـن کـه منظـور از قـول خداونـد      ،این آیه وجوهی دارد: کندمیداند، چنین تفسیر می

و دیگر ایـن کـه   . بدیهاي بخشیده شده براي اجتناب کننده کبیره است» علی ظلمهم«متعال 
.»و سوم این که مراد از مغفـرت پوشـش و مهلـت دادن اسـت    ،یره با شرط توبهگناهان کب

)1382/104نقره،(
. رود که در سنت نیز عقل مقدم بر همـه چیـز اسـت   میاین عقل گرایی تا آنجا پیش 

تمام معتزلـه آن گونـه   :  گویدمیعبدالرزاق المهدي در مقدمه اي که بر تفسیر کشاف نوشته 
شـمارند و آن را  مـی کنند و عقل را بـر آن مقـدم   میبا آن برخورد نکه شایسته سنت است
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،بینیم که همیشـه در آن میاز این رو . دهندمیبراي درستی و ضعف یک حدیث حاکم قرار 

زمخشري نیز همچون رونده اي در تاریکی در اضـطراب  . در حال نوسان و اضطراب هستند
مشهوري که چه بسا متـواتر باشـد، شـک    در نتیجه گاهی اوقات در حدیث . و نوسان است

دهد و قواعد و اسـتنباطها را براسـاس   میکند و گاهی دیگر حدیث ضعیفی را ثابت قرار می
)27زمخشري،(. کندمیآن بنا 

روش تفسیري در التفسیر البیانی 
بنت الشاطئ و التفسیر البیانی للقرآن

در دمیاط مصر به دنیا ،م1913در سال ،عائشه عبد الر حمان مشهور به بنت الشاطئ
. وي نـزد پـدرش ادبیـات عربـی و  قـرآن آموخـت      .در گذشت،م1998آمد و  در سال 

موفـق بـه   ،م1950تحصیالت عالی خود را در  رشته ادبیات عربی دنبال کرد و در سـال   
اخذ مدرك دکتري در همین رشته شد و یک سـال پـس از آن در دانشـگاه عـین الشـمس      

به نشر شعر و مقاله » النهضۀ«بنت الشاطی در جوانی در مجله .به تدریس کردقاهره شروع
وي در حدود چهل کتاب و مقاله دارد .شد» األهرام«اقدام کرد و مدتی منتقد ادبی روزنامه 

القـرآن و التفسـیر   «،»االعجاز البیانی للقرآن«،»التفسیر البیانی للقرآن«،که از مهمترین آنها
)444طیب حسینی،(. است...و» العصري

کند تا قرآن را به صورت موضوعی تفسیر کند، همانطور که خود میبنت الشاطی سعی 
همـانطور کـه از اسـتادم فـرا     اصل در منهج تفسیر ادبی « :گویدنیز در مقدمه تفسیرش می

و امـروز  .. .پـردازد میپرداختن به موضوعی است که به بررسی موضوع واحدي گرفته ام 
شـود،  مـی ي کوتاه که در آنها وحدت موضوع مشاهده هاکوشم تا در تفسیر بعضی سورهیم

مکی هستند، و به اصـول واالي دعـوت   هابا این مزیت که این سوره،این شیوه را پیاده کنم
)18ـ1/17بنت الشاطی،(. »به اسالم توجه دارند
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» ال بخصـوص السـبب  العبرة بعموم اللفـظ  «همچنین بنت الشاطئ با تمسک جستن به 

. نظر بر این دارد که داللت آیه تمام و فراگیر شود و در محدوده سبب نزول محصور نگـردد 
اما وي بی اعتنا به اسباب نزول نیست و از سبب نزول براي پـی  )112ـ93، طیب حسینی(

براي مثال  پس از بررسی روایات مختلف اسباب نزول سـوره  . جویدمیبردن به سیاق بهره 
سبب نزول به این معنی نیست که اسباب نزول سبب علی و حکمی آن «: گویدمی، »یضح«

)1/23بنت الشاطی،(. »باشد
ي شخصـی و عقـل   هـا ي بنت الشاطئ این اسـت کـه وي برداشـت   هاو از دیگر شیوه

کند، و تنها در استنباط معناي هـر واژه از شـیوه   میگرایانه محض خود را بر قرآن تحمیل ن
جوید تا به معناي حقیقی آیه برسد، کـه البتـه در مـوارد بسـیار     میراي تام بهره منطقی استق

با استقراي ناقص، معنایی را از ،نادري مشاهده شده که مولف پیش از استقراي تمامی آیات
)39ـ38همانجا بنت الشاطی،(.واژه استنباط کرده باشد

کننده اسـت، کـه از آن در   عقل در تفسیر بنت الشاطی تنها یک عنصر تصفیه،همچنین
آنجـا کـه   ،در تفسـیر بیـانی  :براي مثـال . جویدمیزدودن تفسیر از تاویلهاي نادرست بهره 

الضـحی،  ( »در آیه  و سوف یعطیک ربـک فترضـی  «: گویدمیطبري با استناد به ابن عباس 
هزار قصر بهشتی است که در هـر قصـري همسـران و    ،، منظور از عطاي وعده داده شده)5

خدمتکاران که برازنده آن باشد وجود دارد؛ بنت الشاطی آن مقدار از بخشش و حتی بیشتر 
آن شایسته رضایت و ،داند، چرا که به نظر ويمیشایسته ن» عطاء«از آن را در تقدیر کلمه 

)1378/452طیب حسینی،:نک(. آن طور که سزاوار است نیست» فترضی« کلمه 

مباحث نحوي در کشاف 
وي درتفسیر خود نیز بـه  .دست و توانا استدر مباحث نحوي استادي چیرهزمخشري

الفرقان،(»االرض هوناالذین یمشون علی«: ذیل آیه، درکشاف:براي مثال.نهدمیاین مهم ارج
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اگر آن را حال بـدانیم، معنـی آن   . تواند حال باشد و هم صفتمیهم »هونا«: گویدمی) 63

)104نقره،(.د و اگر صفت بدانیم معنی آن مشیا هینا خواهد بودخواهد بو»یمشون هینین«
شود که مالك و معیار قرآن باشد، نه قواعـد  میالبته این اهتمام تا زمانی امتیاز شمرده 

زمخشري در این امر کوتاهی کرده و در مواردي قرآن را بر قواعـد نحـوي عرضـه    .نحوي
نکـوهش شـده   ،ین به خصوص بنت الشاطئتاجایی که از سوي برخی از مفسر،کرده است

بر او »ولسوف یعطیک ربک فترضـی «براي مثال بنت الشاطئ در تفسیر بیانی ذیل آیه. است
ابتدا تنها بـر جملـه متشـکل از    » الم« طبق قاعده نحوي که : گویدمیخرده گرفته که چرا 

و اصـل  . گرفـت شود، به ناچار بایـد مبتـداي محـذوفی را در تقـدیر    میمبتدا و خبر وارد 
)40بنت الشاطی،(. بوده است»و النت سوف یعطیک ربک فترضی«عبارت 

مباحث نحوي در تفسیر بیانی 
ولی . ي نحوي چندان بی توجه نیستهابنت الشاطی نیز در تفسیر خود نسبت به بحث

قـرآن  کرد، بلکه این گاه نباید قواعد نحوي و بالغی را برقرآن تحمیلباور است که هیچبراین
بـر  »و لسوف یعطیک ربک فترضـی «: براي مثال در تفسیر آیه. است که اصل و حجت است

تا به هر نوعی آن را با قـوانین نحـوي تطبیـق دهنـد،     اندکسانی که سعی در تاویل آیه کرده
»اذا زلزلـت االرض زلزالهـا  «:یا این که ذیل آیـه )41همانجا،، بنت الشاطی(. گیردمیخرده 

هستند، به چشم تحقیر نگریسته » اذا «بر کسانی که به دنبال یافتن عامل مضمر )1الزلزال،(
)83همانجا،، بنت الشاطی(. چرا که از نظر وي سر بیان قرآن فوق اینهاست،است

واژگان شناسی در تفسیر کشاف 
زمخشري در تفسیر کلمه به مهارت لغوي خود و احاطه اش بر واژگان و معـانی آنهـا   

سـپس بـر   . کند، و در این امر شناخته شده و مشهور اسـت میناخت اسلوبها اعتماد و بر ش
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کند، تکیه دارد و در ایـن عرصـه بسـیار برجسـته     میپذیرد و رد میذوق خودکه چیزي را 

)220ابوموسی، (. است
زمخشـري لفـظ قـرآن را آن    « :نویسدمیهمچنین عبدالرزاق المهدي در مقدمه کشاف 

شناسد؛ چـون قـرآن عربـی    میگذارد که عرب آن را در معانی سخنش میطور به نمایش  
)26زمخشري،(. »است و معانی آن  معانی کالم عرب است

پـردازد  مـی شود، به بیان آن میوي وقتی با اولین کاربرد هر لغت درآیات قرآن روبرو 
سـوره  119در آیـه » مشـوا « براي مثال در مورد لغت . دهدمیو بسیار زیبا آن را توضیح 

جنس و کلیت حرکات مخصوص است که وقتی شدید شـود،  » مشی« مفهوم : گویدمیبقره 
.و دویـدن نامیـده خواهـد شـد    » عـدو « نام خواهد گرفت و وقتـی افزونتـر شـود   » سعی«
)1382/98نقره،(

البته زمخشري در مواردي دچار اشتباهاتی نیز شده است که دیگر مفسران بر او خرده 
سـوره زلـزال، زمخشـري را    6بنت الشاطی در تفسیر بیانی، ذیل آیـه  ،براي مثال.اندگرفته

)1/95بنت الشاطی(. کندمینکوهش » اشتات«درخصوص معنی کلمه 
کوشد تا کلمـه، بهتـرین همـاهنگی را بـا سـیاق جملـه داشـته        میهمچنین زمخشري 

» خشـیۀ « کـه چگونـه   اگـر بپرسـی   « :گویـد می»خشی الرحمن بالغیب«:مثالً در آیه. باشد
بـراي سـتایش   :گـویم مـی کند، آمـده اسـت؟   میدر کنار اسم خداوند که بر رحمت داللت 

چرا که ترس او از خداوند بـا  وجـودش علمـش بـه رحمـت      . فراوان شخص خاشی است
ترسـد، بـا ایـن کـه از او غایـب اسـت، بـاز هـم از او         اوست، واین که کسی که از خدا می

)214(. »سدترمی

ژگان شناسی در تفسیر بیانی وا
دانند، میداند و بر کسانی که این دو را از هم جدا میبنت الشاطئ لفظ را از معنا جدا ن

اي که بتواند یکـی  دانیم، به گونهمیما لفظ و معنا را از هم جدا ن«:گویدمیگیرد و میخرده 



113مقایسه دو تفسیر ادبی کشاف و تفسیر بیانی
ساد و تباهی معنا به فسـاد  از آن دو صحیح بماند و دیگري فاسد باشد، بلکه در دیدگاه ما ف

بنـت  (.»و نادرستی لفظ است و شکوه لفظ در حالی که معنا تباه شده هـیچ ارزشـی نـدارد   
)99، الشاطی

همچنین وي بر آن است تا از طریـق داللـت مشـترکی کـه هـر لفـظ در کاربردهـاي        
وي مالك و معیـار  )2/1990همو (. گوناگون خود به آن اشاره دارد، حس عربی را دریابد

براي دست یابی به معناي هر واژه همان حس عربی است و هر معنایی که به حـس عربـی   
سوره زلزال آنجـا کـه   5براي مثال  در تفسیر بیانی  ذیل آیه . استترنزدیکتر باشد، مقبول

وراغب آن «: گویدمیدهد، میمورد بررسی قرار » وحی«اقوال گوناگون را در مورد معناي 
وحی همان اشاره سریع همراه با خفا است و اگر موحی الیه زنده باشد، آن ،گویدمیگاه که 

تـر الهام است و اگر جماد باشد، آن تسخیر است؛ به حس عربـی و هـدایت قـرآن نزدیـک    
)1/89بنت الشاطی (. »است

گویـداین  مـی و همچنین شیوه بنت الشاطئ در دریافت معناي اصلی همانطور که خود 
تمام واژگان در مواضع ورودش  و با تدبر در سیاق خاص آیه و سـوره  است که با استقراي 

)2/7، همانجا(. بردمیپی به داللت واژگان ،و سپس سیاق عام آن در کل قرآن

بالغت در تفسیر کشاف 
زمخشري در بالغت و امـدار عبـدالقاهر جرجـانی اسـت و بسـیاري از قواعـد و       

وي در این مرحله متوقّـف  . کندمیتفسیر کشاف پیاده کند درمیاصولی را که جرجانی بیان 
افزاید و بسیاري از مسائل را به رشـته تحریـر در   میشود، بلکه بر اصول پیشین فراوان مین

)5ابوموسی،(. آوردمی
همچنین بین زمخشري و جرجانی ارتبـاط بسـیار روشـنی اسـت کـه در سـه مـورد       

:گرددآشکار می
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منـد  منطقـی و اسـلوب قاعـده   عقالنی و اندیشهداراي گرایشدو آنان که هراول این

.هستند
کننـد و سـعی   میدوم این که هر دوي آنان ادیبانی هستند که جمال را شناخته و حس 

براي زیبایی چیزهاي پسندیده و زشتی چیزهاي ناپسـند،  ،کنند تا از طریق عقل و منطقمی
.توجیه منطقی بیابند

شک و بی روح نیست که تنها بر پایه تعریفـات باشـد، بلکـه    سوم این که بالغتشان خ
)107المبارك،(.یک بالغت زنده وتطبیقی است

زمخشري اهتمام ویژه اي به سیاق متن داردو به نظر وي گروهـی از کلمـات کـه در    
کنار گروهی دیگر هستند، با هم و در کنار همدیگر معناي یک مـتن را ایفـا و هـدف آن را    

)166حسنی،(. دکننمیبیان 
و )222ضـیف، (وي نخستین کسی است که دو علم معانی و بیان را از هم جدا ساخت 

بـراي مثـال  وي در بحـث جمـالت، نظـرات      .بر هر یک از آنها مباحـث فراوانـی افـزود   
سـجع  (ي قرآنیهاگیرد، مثل فاصلهمیدارد که جمالت و فقرات را در بر میاي بیان گسترده

و فصـل و  ،تکـرار، اعتـراض  هـا، اش با مضامین آیات،  کوتاهی داستانو هماهنگی ) آیات
گوید فصـل در مـواردي وصـل تقـدیري     میمثال در فصل و وصل ) 642ابوموسی،(. وصل

شـود  میباشد، و واو بین دو جمله واقع میاز وصل ظاهر با حرف عطف تراست و آن قوي
. »مسـتقل از دیگـري داشـته باشـد    تا معنایشان را از هم جدا سـازد و هـر کـدام معنـایی    

)همانجاابوموسی،(
شود و اضافات وي در بحـث بالغـت   میکوشش و تالش زمخشري به اینجا محدود ن

ذکر این نکته کـافی اسـت کـه    .فراوان است که مجالی براي شرح تک تک آن موارد نیست
در کوشش وي در پیشرفت بالغت و تالشهایش در پیـاده کـردن قواعـد و اصـول بالغـی      

چراغی بود که راه را براي آیندگان پس از خود روشـن نمـود، و همچنـان یکـی از     ،تفسیر
.رودمیمنابع مهم تفاسیر ادبی به شمار 
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بالغت در تفسیر بیانی 

ي پیشینیان هاوي برفراز اندوخته. بنت الشاطئ در بالغت گامهاي بلندي برداشته است
ي ظریف و حسـاس  هایافته و سعی درتکمیل ناگفتهدربالغی آنان را کاملگیرد؛ علوممیقرار
.وي در این زمینه وامدار استاد ارجمند و همسر فاضل خود، امین خولی است. دارد

تاحـدي بـا دیـدگاه    ،دیدگاه بنت الشاطئ در مورد معیار و مالك بالغت در نظم قرآن
د که اگـر از  لفظ در جاي خود چنان باش:و دیدگاه خطابی آن است که. خطابی همسو است

آنجا برداشته شود و لفظ دیگري به جایش آید، مضمون سخن تباه گردد یا شـکوه و جلـوه   
)99، بنت الشاطی(. اي که داشته از میان برود و در نتیجه بالغت رخت بر بندد

کند که یکـی از  میبنت الشاطئ در بالغت دیدگاههاي بسیار ظریف و جالبی را مطرح 
وي در کتـاب اإلعجـاز البیـانی    . داردقسم ابراز می» واو« در مورد آنها، دیدگاهی است که 

آنچـه مـن پـس از تـاملی     :گویـد ها و نظریاتش است، میللقرآن که شامل برخی از دیدگاه
به اطمینان دریافتم آن است که ایـن واو  ،فراوان در سیاق آیاتی که با چنین واوي آغاز شده

گردیده و مفهوم بالغی جدیدي یافته و این مفهـوم  از معنی اصلی لغوي و اولیه خود خارج 
نیز عبارت است از جلب توجه کامل مخاطب به اموري محسوس و قابل درك براي انسـان  
که هیچ جاي جدل و چانه زدنی در آنها نیست ؛ تا ایـن توجـه مقدمـه اي شـود بـر بیـان       

د بر بیان امور غیبـی  شود و یا مقدمه اي شومیمسائلی معنوي که در آنها بحث و چانه زنی 
به عنوان مثـال بالغـت و   . گیردمیکه در چهارچوب حسیات و مدرکات حس بشري قرار ن

به صبح چون پدیدار گردد و چـون بدمـد، بـه خورشـید و     ،آنجا که به سپیده دم،بیان قرآن
سـوگند یـاد   .. .تابش و روشنی اش به هنگام چاشت، به شب چون همه جا را فـرا گیـرد و  

از هدایت و حق یا ضاللت و باطل را در قالب پدیدارهاي مادي از نـور و  می مفاهیکند، می
)266همانجا،بنت الشاطئ،(. سازدمیظلمت با درجات متفاوت آشکار 

قسـم  » الي«دیدگاه خـود را در مـورد   ،اإلعجاز البیانی للقرآنهمچنین وي در کتاب 
ما انسانهاییم که به سوگند یـاد کـردن   .... :داردمیپس از رد تمامی احتماالت این گونه بیان 
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و از نفی حاجت بـه قسـم،   .. .. نیازمندیم تا بدین وسیله گمان و اتهامی را از خود دفع کنیم

مقام اعتماد یقین اسـت  ،کند که مقاممیزیرا چنین نفی تاکید . شودمیتأکید و تقریر حاصل 
سر بیانی چنین اسـلوبی  .پی آورده استو همین اعتقاد در یقین نیز بی نیازي از قسم را در 

در قدرت جلب توجه مخاطب به تفاوت و تنافی بسیار توجه بر انگیزي وابسـته اسـت کـه    
)202ـ203، همانجا، بنت الشاطی(. رسدمیمیان نفی و سوگند به نظر 
وي . ي بسیار ظریف بنت الشاطئ در مورد استغنا از فاعل اسـت هایکی دیگر از تالش

یابد که استغنا از فاعـل در مـورد ذکـر رویـدادهاي     میفعال مستغنی از فاعل در با بررسی ا
گیرد که چرا این آیات نظر آنـان  میقیامت عمومیت دارد و بر علماي بالغت و تفسیر خرده 

گویند علـت حـذف   میهمچنین وي نظر علماي بالغت را که . را به خود جلب نکرده است
باشـد، رد  مـی یا ترس نسبت به آن ،کامل، یا ترس از آنفاعل یا آگاهی کامل، یا ناآگاهی

و در پایان نظـر خـود را ایـن گونـه     . کندمیچرا که این موارد در مورد خدا صدق ن. کندمی
مطاوعه و اسناد مجـازي در یـک نقطـه    ،هر سه اسلوب بناي فعل بر مجهول«:داردمیبیان 

ر چند هر یک از ایـن سـه داراي نکتـه    یعنی بی نیازي از ذکر فاعل با یکدیگر مشترکند، ه
ایـن نکتـه را آشـکار    ،بالغی خاصی است که استقراي کامل موارد تکرار آن در قرآن کریم

هر جا سخن از قیامت است ایـن پدیـده وجـود    ،این که به صورت یک اصل کلی. سازدمی
و قواعـد  دهد که در وراي ضـوابط فـن بالغـت    میما را به اسراري بیانی توجه ،دارد، خود

:صوري مربوط به اعراب نهفته است
در بردارنده تاکید هر چه بیشتر بر اهمیت اصل رخداد صـرف  ،بناي فعل بر مجهولــ

. نظر از پدیدآورنده آن است
رویـداد بـه صـورت    ،مطاوعه تبیین کننده حالت خود بخودیی است که به سبب آنــ

.گویا که در آن به فاعل نیازي نیستگیردمیخودکار یا به صورت مغلوب و مسخر انجام 
دهـد کـه موجـب بـی نیـازي از ذکـر فاعـل        میجنبه فاعلی محقق ،اسناد مجازيــ

)247، همانجابنت الشاطی،(. گرددمی
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تنها بـه  ،ي بنت الشاطئ رد نظریات کسانی است که از فواصل قرآنیهااز دیگر تالش

منطـق  : گویـد مـی اب چنـین نظریـاتی   وي در جو. نگرندمیهماهنگی لفظی و موسیقی آن 
اعجاز آن است که هیچ فاصله اي در قرآن وجود ندارد مگر این که لفظ در سـیاق خـاص،   

توانـد چنـین مـدلول و    مـی کند که هیچ لفظ دیگـري جـز آن ن  میمدلول و معنایی را اقتضا 
ـ       ...معنایی را برساند ی و ، البته نباید چنین گمـان شـود کـه مـن ارزش ایـن همـاهنگی لفظ

موسیقی خاص این تناسب و انسجام خیره کننده را که هنر بالغت در آن متجلی اسـت کـم   
ترین تعبیر و زیبـاترین  جالب،دانم ؛ هنري که عبارت است از بیان معنا با پربارترین لفظمی

: ذیـل آیـه  ،براي مثـال وي در تفسـیر بیـانی   ). 297همانجا،بنت الشاطی،(موسیقی و آهنگ
» قلـی «نظر کسانی را که معتقدند علت حذف عامل ) 3، ضحی(» ما قلـی ماودعک ربک و «

داند و معتقد است که حذف به خـاطر مقتضـاي   میباشد، مقبول نمیبه خاطر رعایت فاصله 
کند، نه ایـن کـه شـکل و سـاختار     میمعنوي و بالغی است که اداي لفظی نیز آن را تقویت 

چون اگر بیان قرآن به چنـین چیـزي   . ه شوداصل باشد و مقتضاي معنوي آن نادیده انگاشت
کرد، و این که خداوند بـه  میآیه اخیر سوره ضحی از رعایت فاصله عدول ن،گرفتمیتعلق 
)1/35بنت الشاطی،(. تا با دیگر فواصل هماهنگ شود» فخبر« نگفته » فحدث« جاي 

و کلمـات  گذارد و آن بررسی آیـات میبنت الشاطئ در بالغت، پا به عرصه اي نوین 
ي هـا بررسـی « :گویـد میبراي مثال وي در تفسیر سوره زلزال . از دیدگاه روانشناسی است

] تکـرار [ي فراوان به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه ایـن شـیوه       هاروانشناسی پس از تجربه
بنـت  (. »کنـد میي باوراندن و اقناع است و مطمئنا بیشترین تلقین را ایجاد هاقویترین شیوه

)79مانجاهالشاطی،
) 1الزلـزال، ( »إذا زلزلـت االرض زلزالهـا  «: ذیـل آیـه  ،یا این که وي در تفسیر بیـانی 

در این جایگاه تاثیر خودش را داراست؛و این یک پدیـده  » اذا«ناگهانی بودن در «:گویدمی
دهد تا سخت هولناك میاسلوبی است که مربوط به صحبت از آخرت است که ناگهانی رخ 

)83ـ82، همانجاالشاطی،بنت (. »باشد
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نتایج مقاله 
اش در زمینـه  زمخشري با دریافت قواعد و اصول بالغـی از جرجـانی و بـا چیرگـی    

زمینه ظهور یـک تفسـیر بسـیار ارزشـمند ادبـی را فـراهم       ،صرف و نحو و واژگان شناسی
او اما تفسیر ادبی بـه  . ساخت و در این راه چراغ روشنی بخش آیندگان پس از خود گردید

و تصـحیح اشـتباهات   هـا ختم نگشت، و مفسران و ادیبان پس از او، سعی در تکمیل ناگفته
و هـا او در تفسـیر بیـانی نکتـه   وي کردند، که یکی از جدیدترین ایشان بنت الشاطئ است؛

وي در ایـن  .دارد که نقش شایانی در پیشرفت بالغـت دارد مینظرات بسیار جالبی را ابراز 
.اندکه سنگ اساس چنین تفاسیري را بنا گذاشته،نی همچون زمخشري استراه وامدار کسا
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