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تحليل زيباييشناختي تصويرهاي هنري در قرآن (مطالعه موردي سوره فصّلت )
سید حسین سیدي و حسن خلف

چکیده:
قرآن كريم منشوري آسماني است كه سرشار از جلوههايي زيبا ،جذاب و پوياست؛ يكي از اين جلوهها ،صحنهها و
تصويرهاي هنري شگرف و نفيس آن است كه هر يك به روشني ،پرده از جمال خالق همه زيبايي ها برميدارد .اين
مصحف شريف با به كارگيري يك رشته الفاظ و تعابير ظاهراً ساده ،گاه صحنههايي باشكوه و تصاويري زيبا ارائه ميدهد
كه ميتواند ضمن ب رانگيختن احساسات و عواطف آدمي ،عقل و انديشه وي را نيز به تكاپو وا دارد؛ اين الفاظ و تعابير
چنان زنده و تأثيرگذار است كه انسان به جاي آن كه خود را در مقام خواننده الفاظ بيابد؛ خود را بيننده تابلوها و
صحنههايي زنده و سرشار از حركت و پويايي مييابد .آنچه سب ب پيدايش اين تصاوير هنري در قرآن كريم شده است
از يك سو كاررفت برخي فنون بالغي از جمله :استعاره ،كنايه تشخيص و تجسيم (مجسم سازي) است و از سويي ديگر
حاصل تركيب عناصري همچون تقابل صحنهها ،محاوره و گفتوگو و غيره .اين پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي
مفهوم تصاوير هنري و مصادر آن ،به تحليل زيبايي شناختي اين تصاوير در سوره فصّلت بپردازد.
كلیدواژگان :قرآن ،تصويرهاي هنري ،سوره فصّلت ،فنون بالغي.

مقدمه:
زماني كه مردماني از سرزمين جزيرةالعرب به فصاحت و بالغت خود ميباليدند و خود را در عرصه سخنوري برترين
اقوام به شمار ميآوردند ،آن يگانه مصوِّر حكيم ،كالمي را بر بنده خود؛ حضرت محمد (ص) نازل فرمود كه با
زيباييهاي خارقالعادهاش همه آنها را مجذوب خويش مينمود .از اينرو سران قريش ،وليد بن مغيره را كه فردي بليغ
و آگاه به فن كالم بود ،وادار نمودند تا عليه قرآن سخني بگويد تا مانع گرويدن مردم به حضرت محمد (ص)شود.
مفسران در اين باره مينويسند« :وليد اندكي از قرآن را شنيد ،گويي انعطاف و تمايلي بدان پيدا كرد .قريش گفتند به خدا
كه وليد از دين برگشت و همين امر سبب برگشتن تمام قريش خواهد شد .در نتيجه ابوجهل را پيش او فرستادند تا
اشرافيت و غرور او را تحريك كند تا وليد درباره قرآن سخني را كه حاكي از نفرت اوست بر زبان بياورد .وليد گفت
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درباره قرآن چه بگويم؟ به خدا قسم در ميان شما كسي داناتر از من در فن رَجَز و قصيده و حتي اشعار مردم بياباني
نيست .به خدا آنچه را كه او ميگويد به هيچ يك از اينها شبيه نيست .به خدا قسم در سخنش چنان شيريني و گيرايي
است كه همه سخنان را پايينتر از خود قرار ميدهد .ابوجهل گفت :به خدا قسم تا عليه قرآن چيزي نگويي قومت از تو
راضي نميشوند .وليد گفت :بگذاريد در اين باره فكر كنم سپس گفت :اين سخن جز سحري كه آموخته ميشود ،نيست»
(قطب ،2033 ،صص .)21 - 23
اين گفتار حاكي از بيمي است كه سران قريش از تأثير قرآن در روح و روان خود و پيروانشان داشتند .برخي از
قرآنپژوهان از ديرباز درصدد برآمدند تا علت اين تأثيرگذاري قرآن را بيابند ،در همين راستا ،هر يك در اينباره نظر
خود را ابراز كرد .برخي تأثيرگذاري قرآن بر دلها را ناشي از فصاحت ،بالغت ،نظم و اسلوب زيباي آن ميدانستند.
برخي ديگر پرده برداشتن از امور غيبي را سبب تأثيرگذاري قرآن در روح و روان مردم ميدانستند .اگر چه همه اين
موارد را ميتوان درباره كل قرآن صادق دانست وليكن ميدانيم كه در آغاز كه غالبا سورههاي كوتاه نازل ميشد ،خبري
از غيبگويي و ساير علوم نبود بنابراين بايد گفت منبع و ريشه سحر قرآن (به تعبير وليد بن مغيره) اسلوب زيبا و بيبديل
آن است كه عرب بدويِ حسگرا را مجذوب خويش نموده بود.
يكي از اين جلوه هاي زيبا و جذاب قرآن كريم كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است ،تصاوير و تابلوهاي هنري نفيس
آن است كه به روشني پرده از جمال خالق همه زيباييها بر ميدارد .قرآن با بهره جستن از الفاظ و كلمات مجرد،
تصاوير هنري خارق العادهاي را خلق نموده است كه صحنههاي شگفت انگيز و روحپرور آن نوازشگر چشم و خيال
آدمي است؛ صحنه هايي كه كِلك هيچ نگارگر و قلم هيچ نقاشي با استفاده از رنگها و طرحها و نقشهاي گوناگون
نمي تواند همانندش را بيافريند (محمدقاسمي ،2011 ،ص هفده).
هنر قرآن آن است كه با استفاده از روش تصويرگري و ترسيم حقايق عقلي و معنوي در قالب امر محسوس و ملموس،
توانسته است بذر اعتقادات حقّه و معارف الهي را در دلها پرورش دهد و بر اعماق قلب و روح انسانها پرتو افكند و
آن ها را در مقابل شكوه و عظمت معارف اين كتاب آسماني به خضوع و خشوع وا دارد.
ما در اين نوشتار بر آن هستيم تا به تحليل و بررسي گوشهاي از تصاوير زيباي قرآن در صحنهپردازيها و تجسم
بخشيدن مفاهيم معنوي در سوره فصلت بپردازيم ،براي رسيدن به اين مهم نخست نگاهي به مفهوم تصوير هنري و ويژگي
آن در قرآن خواهيم داشت سپس به تبيين عناصر تصوير هنري در سوره فصلت ميپردازيم.
پرسشهايي كه در اين اين نوشتار ميخواهيم پاسخي براي آنها بيابيم عبارتند از:
 - 2منظور از تصوير هنري چيست؟
 - 0عناعر تشكيل دهنده تصويرهاي هنري قرآن كداماند؟
 - 0هدف از اتخاذ روش تصويرگري و صحنهپردازي از سوي كريم چيست؟
فرضياتي هم كه در اين نوشتار مد نظر قرار دارد عبارتند از:

 - 2تصوير هنري عبارت است از توصيف رخدادهاي اتفاق افتاده در گذشته و يا اتفاقات آينده از طريق تجسم ذهني
و عينيت بخشيدن به آنها.
 - 0تخييل مهمترين عنصر در ترسيم صحنههاي جذاب در قرآن است.
 - 0برانگيختن شور و هيجان مخاطب و ملموس ساختن صحنههاي قيامت اصليترين انگيزه تصويرهاي هنري قرآن
ميباشد.
پیشینه تحقیق:
پژوهشگران تاكنون تحقيقات متعددي درباره تصويرهاي هنري قرآن به رشته تحرير درآورده اند .نخستين كسي كه
تصوير هاي هنري قرآن را مورد بررسي قرار داد ،سيد قطب بود .او در ابتدا در سال  2303ميالدي مقالهاي را تحت
عنوان «التصوير الفني في القرآن الكريم» در مجله المقتطف منتشر كرد .سالها گذشت تا آنكه خود او اثري جامع با عنوان
التصوير الفني في القرآن (2391م) به جامعه عصر و زمان خود عرضه نمود .اين اثر او چنان مورد توجه قرار گرفت كه
بسياري از ناقدان در مجالت و روزنامهها زبان به مدح سيد قطب و اثر بديع او گشودند .اين كتاب مقدمهاي شد براي
نگارش كتابهاي ديگر در اين زمينه .در ايران اسالمي نيز اين اثر مورد استقبال قرآن پژوهان قرار گرفت و در سال
2013ش توسط محمد علي عابدي با عنوان تصوير فني و نمايش هنري در قرآن ترجمه شد .در همان سال نيز دكتر
محمد مهدي فوالدوند اين اثر را با نام آفرينش هنري در قرآن ترجمه كردند .در ادامه ،در سال 2011ش حميد محمد
قاسمي كتابي را با عنوان جلوههايي از هنر تصويرآفريني در قرآن به رشته تحرير درآورد .در اين زمينه ،همچنين مقالهاي
با عنوان مؤلفه هاي تصوير هنري در قرآن ،به قلم سيد حسين سيدي ،در فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز (پياپي ،01
صفحات  ،223 - 231تابستان  )2011به رشته تحرير درآمده است .شايان ذكر است كه تاكنون اثري مستقل درباره
تصويرهاي هنري سوره فصلت نگاشته نشده است.
چیستی تصویر هنری و ویژگی آن در قرآن:
تصوير  ) (Imageيكي از پركاربردترين اصطالحاتي است كه از ديرباز در بالغت اسالمي مطرح بوده و در دوره
شكوفايي نقد جديد در ادبيات غرب محبوبيت بسيار يافت .بحث از تصوير ،مختص به قلمرو ادبيات نيست ،بلكه در
شاخههاي گوناگون هنر از جمله سينما ،نقاشي و پيكره سازي ،نيز درباره اين مفهوم بحث بسيار است .تصوير (ايماژ) كه
يكي از اصطالحات بنيادي ادبيات به شمار ميرود ،در سالهاي 2313م از رونق افتاد .شايد يكي از داليل كاستي
محبوبيت آن ،اين بود كه بر مفاهيم متنوع و مبهمي داللت داشت (فتوحي ،2011 ،ص  .)01اين ابهام و پيچيدگي سبب
شد تا منتقد ادبي ،فربانك در كتاب واكنشهايي عليه واژه ايماژ2313( 0م) اصطالح تصوير و تصويرگري را به باد انتقاد
بگيرد .فربانك نوشت « :ابهام و پيچيدگي اين اصطالح در اين است كه بر همه صناعتهاي ادبي از قافيه و وزن گرفته تا
تشبيه و استعاره و نماد داللت دارد» (فتوحي 2011 ،ص  01به نقل از .)Bank, 1970, p. 60 :انتقاد فربانك بر
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اصطالح تصوير و تصويرپردازي سبب شد تا شور و شوق منتقدان براي تجزيه تصاوير و عناصر متن كاسته شود ،اما با
اين حال هنوز اين دو اصطالح در عرصه ادبيات و بالغت حضور چشمگيري دارد(همان ،ص .)01
در تاريخ نقد و بالغت ،با آنكه اصطالح تصوير در شمار متداولترين مصطالحات بوده و تعاريف متعددي از آن ارائه
شده است اما همچنان مبهم باقي مانده است .برخي از تعاريفي كه از اصطالح تصوير ارائه شده است ،عبارتند از:
 تصويرگري ،عبارت است از نمايش تجربه حسي به وسيله زبان.
 تصوير ،مجموعه ساخت هاي زباني است كه به منظور نمايش و توصيف امور و افكار تجريدي به كار ميرود.
 تصوير (ايماژ) ،عكسي است كه از كلمات حاصل مي شود (همان ،ص.)92
 تصوير در ساده ترين توصيف ،عبارت است از تعبير از حالت چيزي با جزئيات يا جلوههاي محسوس آن .و به
تعبيري تصوير تابلويي است كه از كلمات تشكيل شده است (غُرَيِّب ،2312 ،ص.)232
از اين تعاريف بر مي آيد كه تصوير مهمترين اسلوب براي بيان امور ذهني و معنوي است؛ زيرا به وسيله تصوير ميتوان
احساسات و خيال مخاطب را برانگيخت و فكر و پيام خاصي را به راحتترين روش به وي منتقل كرد .قرآن كريم نيز
در بسياري از موارد از اين فن سود جسته و با يك رشته الفاظ ظاهراً ساده و عادي ،معاني مجرد و عقلي را كه
پذيرفتنش براي انسان دشوار است ،به زيبايي در برابرش مجسم نموده و از اين طريق ذهن او را براي پذيرش اين امور
آماده كرده است.
«قرآن اين معاني انتزاعي را به مدد تصاوير محسوس و خيالانگيز به تصوير ميكشد» (قطب ،2033 ،ص .)99آنگاه به
نقشِ تصوير شده ،حياتي شاخص و حركتي نوين ميبخشد ،به گونهاي كه فضاي ذهني ،هيأت و حركت مييابد و حالت
روحي تبديل به تابلو يا صحنهاي قابل رؤيت ميشود .قرآن به رخدادها ،صحنهها ،قصهها چنان هيأتي ميبخشد كه
گويي شنونده زندگي را هماكنون در آن حس ميكند و از حركت و جنبش برخوردار است و اگر ديالوگ و گفتوگو را
نيز برآن بيفزاييم ،تمامي عناصر تخيل در آن ديده ميشود ،آنگاه ديري نميپايد كه نمايش آغاز ميشود و شنوندگان (يا
خوانندگان) به تماشاگراني تبديل ميشوند كه در حال مشاهده صحنهها هستند« .گويي شخصيتهاي جانداري بر روي
صحنه در حال رفت و آمد و گفت و شنود هستند .حادثه هر دم از پس حادثه روي ميدهد و هر يك از حوادث دست
به دست هم داده تا پرده مطلوب را ارائه دهند» (همان).
آري ،اين هنري است كه قرآن به وسيله آن تمامي موجودات و مظاهر عالم هستي را به صورت زنده و پويا ترسيم
نموده و قلم تعابير آن هيچ جمادي را لمس ننموده ،مگر آنكه در آن حيات دميده و به هيچ موجود بيجان و بي تحركي
اشاره ننموده ،مگر آنكه به آن حركت و پويايي بخشي ده ،تو گويي تمام عالم در تابلوهاي ترسيم شده قرآن زندهاند و
پديدههاي هستي همگي در حركتند (معرفت ،2929 ،ج  ،1ص.)092
اسلوب و ساختار واژگان در سوره فصلت:
خداوند در سوره فصلت ،موضوعات متعددي را با اساليب مختلف بيان داشته؛ اما از آنجا كه اين سوره از سورههاي
مكي قرآن كريم است ،بيشتر به موضوعات اعتقادي همچون تبيين يگانگي خداوند براي مشركان و پذيرش وحي و

صحنههاي روز قيامت و  ...پرداخته شده است .نكته قابل توجه درباره اين سوره و ميزان تأثيرگذاري آن در دل و جان
مخاطب اين است كه خداوند متناسب با هر موضوعي اسلوب و واژگان مخصوص به خود را به كار ميگيرد؛ به عنوان
مثال آن گاه كه روي سخن با مشركان و مخالفان خدا و فرستادگان اوست كلمات از شدت و خشونت ويژهاي برخوردار
است .مثال در آيه شريفه ﴿ :فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ 9افعال مؤ كّد به الم و نون تأكيد،
ساختار كلمات «عذاب و غليظ» و نيز استعمال حروفي كه با شدت ادا ميشود (ک ،ع ،ق و ظ) در اين آيه به وضوح
بيانگر شدت عذاب و خشونت عليه مشركان ميباشد و يا در آيه ﴿ :تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدععُو نَ
* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رعحِيمٍ﴾
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اسلوب و شيوه استعمال كلمات متناسب با لطافت و نرمي معنا (توصيف حاالت متقين در

بهشت) از لطافت و نرمي خاصي برخوردارند .گويي هر معنايي چنان در قالب لفظ خود جاي گزيده است كه جز آن
قالبي برايش يافت نميشود .به اين ترتيب قرآن با در آميختن رنگهايي از جنس كلمات ،صحنه هايي را به تصوير كشيده
است كه به زيبايي تداعيگر معاني خود ميباشد.
أشکال تصویرگری در سوره فُصّلت:
روش تصويرگري در قرآن اسلوبي تفنني و محدود نيست كه به طور جسته گريخته و تصادفي در چند جايي از قرآن به
كار رفته باشد ،بلكه اين شيوه يك قانون كلي و روش شايع در قرآن است كه به اعتقاد برخي از محققان از نظر كمّي،
سهچهارم قرآن را دربر ميگيرد (قطب ،بيتا ،ص .)00قرآن در تصاويري كه ارائه ميكند ،غالباً از عناصر گوناگوني
همچون فنون بالغي ،تقابل صحنهها ،تخييل ،محاوره (گفت و گو) نغمه كلمات و ...استفاده نموده است وليكن به طور كلي
اين مؤلفهها را ميتوان در دو دسته تقسيمبندي كرد:
 -1تصاويري كه در اثر استعمال برخي فنون بالغي از جمله استعاره ،كنايه ،تجسيم و تشخيص به وجود آمده است.
 -2تصاويري كه در اثر كاربرد زبان واقعي و قاموسي جلوه نموده و خالي از فنون ادبي مشهور است.
تصویرگری با به كارگیری فنون بالغی:
استعاره:
استعاره در اصطالح علم بيان ،عبارت است از انتقال عبارتي از معناي اصلي خود به معناي ديگر به منظوري خاص ،كه
آن منظور ممكن است شرح معني و روشن نمودن آن و مبالغه و يا اشاره نمودن به معنايي با لفظي اندک و يا نيكو
ساختن جايگاه كالم باشد و تمامي اين ويژگيها در استعارهاي مناسب يافت ميشود (عسكري ،2312 ،ص.)010

 9فصّلت .13 :پس ما بي ترديد كساني را كه كفر ورزيدهاند ،به آنچه كردهاند آگاه ميسازيم و حتما به آنها از عذابي سخت و دردناک خواهيم چشاند.
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فصّلت .00 - 03 :فرششتگان برآنها فرود ميآيند (و ميگويند) :هرگز نترسيد و غمگين نشويد و شما را مژده باد به بهشتي كه (در دنيا) وعده داده

ميشديد .ما سرپرستان و دوستان و ياران شما در دنيا و آخرت هستيم ،و براي شما در آنجا هر چه نفستان بخواهد و طلب كنيد مهياست .اين پذيرايي از
جانب خداي آمرزنده مهربان است.

از جمله نقشهاي برجسته اي كه دانشمندان علم بالغت براي استعاره ذكر كردهاند ،آن است كه استعاره ميتواند معنا و
مقصود را در قالب تصويري گويا ،بدون اطناب در كالم ،همراه با مبالغه اي مطلوب عرضه دارد و از اين راه تخيل شنونده
را برانگيزد و در نهاد او تأثير مطلوب را بگذارد .از اين رو به كمك استعاره ميتوان موضوعات غير محسوس را
محسوس و امور معنوي را مجسم نمود و غير آدمي را در لباس آدمي ظاهر ساخت و اينها خود در تأثير بخشيدن به
كالم و جذاب نمودن آن بسيار مؤثر است (حسيني ،2920 ،ص.)333
در سوره فصلت ،استعاره هاي زيبايي به كار رفته است كه تصويرگر حاالت دروني افراد ،حوادث و پديدههايي است كه
گاه نوازشگر چشم خيال است و گاه مايه بيم و دهشت آدمي .از جمله استعارههاي زيبا و شگفت در اين سوره ،استعاره
لشكري از جنگجويان براي صاعقه است؛ آنجا كه ميفرمايد ﴿ :فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
3خداوند در اين آيه ،براي آن كه چگونگي عذاب قوم ثمود را به ياد كافران و مشركاني كه رسالت حضرت محمد (ص) را
باور نداشتند بياورد ،به ترسيم صحنه ترسناک قلع و قمع شدن قوم ثمود توسط صاعقههاي آسماني ميپردازد .در همين
راستا ،صاعقه را به لشكري از جنگجويان تشبيه ميكند 1كه به سرزمين قوم ثمود حمله كرده و همه اهالي شهر را در
محاصره خود گرفته؛ تا آن جا كه همگي در چنگال لشكريان عذاب الهي گرفتار شده و احدي از آنان را توان گريز از اين
لشكر نيست .همچنان كه پيداست ،صحنه هاي اين تصوير دربردارنده نوعي تخيل بديع است؛ زيرا نزول صاعقههاي
آسماني بر آن قوم گنه پيشه به حركت لشكري انبوه تشبيه شده است كه اين امر جز با تخيل امكانپذير نيست.
نمونه ديگر ،استعاره شخصي قهرمان براي قرآن است .آنجا كه ميفرمايد ﴿ :لَا يَأْتِيهِ ا لْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾  1در اين آيه شريف خداوند ،قرآن را به شخص شجاع و پيروزي تشبيه كرده است كه دشمنانش
هميشه در تالشند تا او را از پاي درآورند وليكن هيچگاه دست دشمنان به او نخواهد رسيد؛ زيرا او هميشه در دژ
محكمي كه ساخته دست حمايت پروردگار جهانيان است ،محفوظ مانده و هيچ خطري ،نه از مقابل و نه از پشت سر
متوجه او نميشود.
قرآن براي تبيين شكنجه و عذاب كافراني كه با خداوند و فرستادگانش سرِ عداوت و دشمني دارند از استعاره مصوّر
بهره جسته و ميفرمايد ﴿ :فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 3در اين آيه ،خداوند
براي آن كه كافران را نسبت به قيامت و پاداش اعمالشان متنبه و وجدانشان را بيدار سازد ،گوشهاي از سرنوشت آنها را
در سراي ابدي ،به صورت محسوس و ملموس ترسيم مينمايد و از اين طريق ،آنها را از نتيجه اعمالشان باخبر
ميسازد .در همين راستا ،آنها را در محيطي وحشتزا و مخوف به تصوير ميكشد كه در اثر گناهاني كه پيش از اين

 .3فصلت .21 :پس آنها را به كيفر گناهاني كه كسب ميكردند صاعقه عذاب ذلّتآور و خفّت بار فرا گرفت.
 .1در اين آيه ،صاعقه مشبه و لشكر انبوه مشبهبه است لذا استعاره از نوع مكنيه و قرينه آن فعل "أخذتهُم" ميباشد.
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 .فصلت .90 :نه از جلو و نه از پشت سرش باطل بر آن راه نميياب د زيرا از سوي حكيمي ستوده فرستاده شده است.

 - 3فصلت .01 :عذابي سخت را به كافران ميچشانيم و آنها را به بدتر از آنچه كه انجام ميدادند ،مجازات ميكنيم.

مرتكب شده بودند ،هر لحظه خوراک عذاب به آنها چشانده ميشود .23اين تعبير(چشيدن عذاب) ،شكنجه كفّار را به
صورت عيني برايشان به تصوير كشيده است چنان كه گويي عاقبت خود را به چشم خود ميبيند؛ زيرا «چشيدن باالترين
درجه احساس است و از هر چيزي براي انسان محسوستر و ملموستر است» (عسكري ،2313 ،ص .)011
از موارد ديگر استعاره در سوره فصّلت ،آوردن لفظ «عريض» به جاي «كثير و مستمر» است .آنجا كه ميفرمايد:
﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسعهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ﴾ 22اين آيه از يك سو تصويرگر قدر
ناشناسي انسان در برابر نعمتهاي پروردگار (أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ) و از سوي بيانگر ضعف و ناتواني اوست (فَذُو دُعَاء
عَرِيضٍ) به همين دليل به محض روي آوردن سختي و ناگواري به او ،به ناگاه رو به خدا مينمايد و پيوسته از او
درخواست ياري ميكند .آن چه در اين آيه ،به تصويرگري ضعف انسان زيبايي خاصي بخشيده است ،كلمه استعاري
عريض به همراه تركيب «ذُو دُعَآءٍ» است .كلمه «ذو» از اسماء خمسه و به معناي «صاحب و مالزم» است و انسان را به
گونهاي به تصوير ميكشد كه به محض آنكه به سختيها گرفتار مي شود ،هميشه و در همه حال دست به دعا برداشته و
از خداوند  -كه اندكي قبل از او اعراض و دوري ميكرد  -درخواست ميكند تا او را از سختيها نجات دهد سپس جهت
تأكيد بر ضعف انسان صفت «عريض» را در قالب استعاره ميآورد .اين كلمه براي توصيف اشياء و اجرام به كار ميرود
اما در اين آيه براي كثرت و استمرار دعا استعاره آورده شده است.
كنایه:
كنايه در لغت به معناي پوشيده سخن گفتن و در اصطالح علم بيان عبارت است از ذكر ملزوم و اراده الزم مشروط بر
جواز اراده ملزوم (تفتازاني ،2903 ،ص .)033همه علماي ادب بر اين كه كنايه از هر تصريحي رساتر و شيواتر است؛
متفقند (جرجاني ،2031 ،ص .)21شايد اصليترين دليل شيوايي و جذاب بودن كنايه آن است كه ميتواند معاني را در
قالب صورت هاي عيني ارائه دهد و آن را به صورت امري ملموس و مشهود درآورد و آن را آشكارا به نمايش گذارد و
اين همان رمز تأثير عميقي است كه چنين كالمي بر مخاطب دارد ،در حاليكه كالم صريح از اجراي چنين نقشي عاجز
است (حسيني ،2920 ،ص.)119
قرآن در بسياري از موارد جهت بيدار كردن وجدان خفته مشركاني كه برپايي قيامت و حسابرسي به اعمال انسانها را
قبول نمي كردند؛ ضمن كناياتي نغز و لطيف به تصوير و ترسيم گوشهاي از صحنه هاي قيامت ميپردازد و ميفرمايد﴿ :
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾  20در آيه نوزدهم ،عبارت « فَهُمْ يُوزَ عُونَ » كنايه از كثرت جمعيت كساني است كه وارد عرصه محشر ميشوند.
پيش از آن كه به تبيين زيبايي اين كنايه مصوّر بپردازيم شايسته است نگاهي به دو واژه يُحْشَرُ و يُوزَعُونَ داشته باشيم .در

 - 23در اين آيه ،عذاب و شكنجه به غذايي تشبيه شده كه هر وعده به كافران عرضه ميشود.
 - 22هر گاه مختصر ناراحتى به او رسد تقاضاى فراوان و مستمر (براى برطرف شدن آن) دارد.
20

 ( .به يادآر) روزي را كه دشمنان خدا را به سوي آتش گرد آورند ،پس اول و آخر آنها در مكاني جمعاوري ميگردند به محض آنكه همگي به آتش

رسيدند گوشها و چشمها و پوست بدنشان به آنچه كه انجام ميدادند ،عليه آنها شهادت ميدهند.

كتاب هاي لغت براي واژه حَشر معني جمع كردن ،طرد كردن و راندن ذكر شده (فيروزآبادي ،بيتا ،ج ،0ص )931و براي
واژه وَزع معني نگاه داشتن ،متوقف كردن و مانع شدن آمده است (ابن منظور ،2929 ،ج ،1ص.)033
خداوند توسط همين دو واژه يكي از صحنههاي پرهيجان و هيبت انگيز قيامت را در پيش روي خوانندگان ترسيم نموده،
از يك سو فرشتگان عذاب را مي بيني كه دشمنان خدا را به سمت آتش مي رانند و از سوي ديگر شاهد جمعيت زيادي
در پشت درهاي جهنم هستي .جمعيت آنچنان زياد است كه گاه فرشتهها ،به فرمان خداوند جهنميها را در جايگاه خود
نگاه مي دارند تا اول و آخر صف را در يك خط منظم نمايند و گاه آنها را با شدت و خشونت به سوي جهنم
ميكشانند  .20ناگهان صحنهاي ديگر رقم ميخورد؛ به محض ورود دشمنان خدا به جهنم ،اعضاي بدن خويش را ميبينند
كه در مقابلشان به شهادت عليه آنان ايستاده تا هيچ راهي براي كتمان حقايق نداشته باشند.
نمونه ديگر از تصويرپردازي هاي كنايي قرآن ،صحنه دعوت مردم به خداپرستي از سوي پيامبراني است كه نسبت به
هدايت مردم بسيار حريص بودند ،آنجا كه ميفرمايد ﴿ :إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ 29در اين آيه ،آمدن پيامبران از پيشرو و پشتِسر ،كنايه از
كثرت پيامبراني است كه براي هدايت مردم فرستاده ميشدند و نيز ميتواند كنايه از حرص شديد آنها براي هدايت بشر
باشد .زيبايي و بالغت اين كنايه در اين است كه از يك سو معناي مورد نظر در عبارتي موجز بيان داشته و از سوي
ديگر ،دليل و توجيهي است بر اين كه قوم عاد و ثمود مستحق عذاب بودند .افزون بر اين ،تصوير گروهي از پيامبران را
ميبينيم كه به شدت در تالشند مردم قوم خود را به خداپرستي دعوت كنند از اين رو پي در پي به اين كار مبادرت
ميورزند و پافشاري ميكنند؛ زيرا آنها را همانند شخص حريصي ميبينيم كه براي رسيدن به خواسته خود از هر دري
وارد ميشود تا به مطلوبش برسد.
قرآن در يكي ديگر از تعابير مصوّر خود ،در ضمن كنايه اي لطيف ،حاالت متكبران را چنين به نمايش گذارده و
ميگويد ﴿ :فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ 21در اين آيه پشت كردن مشركان به آيات قرآن و نشنيدن آن ،كنايه از
عدم پذيرش دعوت حق و كبر و غرور آنان است .گويا قرآن با اين تعبير كنايي آنان را همچون كساني به تصوير كشيده
است كه از شنيدن آيات قرآن وحشت دارد از اينرو فرار كنان دست بر گوش خود مينهد تا چيزي از آن آيات به گوش
او نرسد.
در صحنه اي ديگر ،قرآن براي ترسيم حالت عذابي كه خداوند در روز قيامت به كافران ميچشاند از اين تعبير شگفت
كنايي بهره ميجويد كه« :از عذابي سهمگين و پيدرپي به او ميچشانيم»﴿ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ

20اين تعبير از كاررفت فعل يُحشَرُ به همراه إلي دريافت ميشود.
 .29فصّلت .29 :هنگامي كه فرستادگان از پيش رو و پشت سرشان به سراغشان آمدند و گفتند كه جز خدا را نپرستيد .آنها گفتند :اگر پروردگار ما
ميخواست ( كه ما ايمان بياوريم) حتماً فرشتگاني فرو ميفرستاد پس ما به آنچه بدان ارسال شدهايد كافريم.
 .21فصلّت .9 :بيشتر آنان رويگردان شدند ،از اينرو نميشنوند.

عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ 23تعبير «عذاب غليظ» كنايه از شدت و پيدرپي بودن عذاب است؛ زيرا غلظت مستلزم سختي ،شدت و
پيدرپي بودن است به گونهاي كه هيچ گاه آن عذاب از آنان برداشته نميشود (صافي ،2921 ،ج ،20ص.)210
قرآن كريم در آيه يازدهم از اين سوره نيز ،براي بيان مطيع بودن آسمان و زمين و سرباز نزدن از فرمان پروردگار
خويش از تعبير كنايي استفاده ميكند ...﴿ :اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ ...در اين آيه ،تعبير «طَوعاً أو كَرهاً» كنايه از محال
بودن نافرماني زمين و آسمان از أمر خداوند و خضوع و خشوع أبدي آنها در پيشگاه اوست ،زيرا حرف عطف «أو» -
كه بيانگر تخيير و إلزام به انتخاب يكي از موارد پيشنهاد شده است  -آسمان و زمين را بسان كساني به تصوير ميكشد كه
مُخَيعر شدهاند تا يكي از اين دو را انتخاب كنند :آمدن به پيشگاه خداوند با ميل و إراده خود و يا آمدن با إكراه و إجبار،
اما آن دو با ميل و عالقه خويش نزد خداوند حاضر ميشوند.
تشخیص (انسانانگاری):
تشخيص عبارت است از پوشاندن لباس انسان بر اندام اشياء و يا هر مخلوق غير بشري و بخشيدن صفات بشري به
آنها (عصفور ،2330 ،ص .)031در تعابير مصور قرآني ،جلوههاي زيبايي از اين افاضه حيات به جمادات را ميتوان
مشاهده نمود ،به گونهاي كه تمامي پديده ها و مظاهر هستي را در برابر خود به صورت موجوداتي زنده ميبينيم كه
همچون انسان از شعور و احساس برخوردارند ،ميگويند ،ميشنوند ،مطيع و فرمانبردارند و خالصه آنكه شور و غوغاي
عجيبي از حيات در ميانشان برقرار است .اينك زمين و آسمان را مي بيني كه خداوند آن دو را همچون موجودات زنده
خطاب قرار ميدهد ﴿ :فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْ عًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ 21گويي در اين صحنه مواليي را ميبيني
كه به غالمان خود امر مي كند ،خواه با اكراه و خواه با ميل خود ،به سوي من بياييد .آنها پاسخ ميدهند به ميل خود
آمديم .صاحب كتاب كشّاف درباره اين تصويرگري و فرمان به آمدن با اكراه يا ميل خود ميگويد« :غرض از اين امر
تصوير اثر قدرت خداوند در ميان مخلوقات است» (زمخشري ،2331 ،ج ،9ص.)219
در توصيفي ديگر ،سه صحنه پياپي به نمايش گذاشته ميشود تا به زيبايي هرچه تمامتر قدرت خداوند را در سراسر
آفاق نشان دهد .زمين را آنگاه كه رو به خشكي نهاده و چيزي نرويانده همچون انساني اندوهگين ميبييني كه در اثر
بيثمري خاشع و فروتن شده است .طولي نمي كشد كه پرده از صحنه ديگري برداشته ميشود .خداوند به پاس
قدرشناسي زمين و خشوع او باران را بر اونازل ميكند .به محض شروع باران ،زمين لباس فاخر سرسبزي به تن ميكند
و به جنب و جوش درميآيد﴿ :وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾.21

 23فصلت .13 :ما كافران را از اعمالى كه انجام دادهاند (به زودى) آگاه خواهيم كرد ،و از عذابي شديد و دائمي به آنها مىچشانيم.
 .21فصلت .22 :پس به آسمان و زمين گفت:خواه با طاعت يا به اكراه بياييد .آن دو گفتند مطيعانه آمديم.
21

.فصّلت .03 :يكي از نشانههاي ( قدرت ) او اين است كه تو اين زمين را در حال خشكي و فروافتادگي ميبيني ،پس چون آب را بر آن فرو ريزيم بجنبد

و رشد كند.

باز در منظرهاي ديگر ،باطل را همچون انساني مي بينيم كه از هر جهت در تالش است تا بر قرآن وارد شود وليكن راه به
جايي نمي برد؛ زيرا آن كتابي است كه از جانب خداي حكيم نازل شده است ﴿ :لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْ فِهِ
تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

23

از موارد ديگر انسانانگاري در سوره فصّلت ،تعبير بشارت دهند و هشدار دهنده براي قرآن است ﴿ :كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ 03.قرآن كريم كتابي است كه پيامبر اكرم (ص)
با آيات آن مردم را به بهشت بشارت ميداد و آنها را از مخالفت با دستورات خدا برحذر مي داشت اما اسلوب تصويري
در اين آيه ،قرآن را به شكل انساني ترسيم نموده است كه در ميان مردم به سخن گفتن پرداخته و برخي از مردم را
بشارت و برخي ديگر را انذار ميدهد .بدين ترتيب ،ويژگي قرآن كه همان هدايتگري است در كلمات «بشيرا و نذيرا»
بيشتر جلوهگري مي كند چنان كه گويي خود قرآن بشارت دهنده و ترساننده است.
تمثیل:
تمثيل يكي ديگر از جلوه هاي بياني است كه براي مخاطبان بسيار جذابيت داشته و در پردهبرداري از معاني و به تصوير
درآوردن حقايق در زيباترين صورتها ،نقشي بسزا ايفا ميكند (عبدالتواب ،2331 ،صص  .)10 - 19تمثيل در مواردي
شنونده را چنان تحت تأثير قرار ميدهد كه گمان مي كند شخصاً در ماجرا حضور دارد و حوادث را از نزديك مشاهده
ميكند.
قرآن نيز در بسياري از آيات از اين فن ادبي سود جسته و مطالب خود را در اين قالب عرضه نموده است .تمثيلهاي
قرآن مانند تابلوهايي ،ماهرانه حاالت مورد نظر را ترسيم كرده اند تا مخاطبان با مشاهده مناظر ،خود قضاوت كنند
(معرفت ،2013 ،ص.)031
در آيه چهل و چهارم از سوره فصّلت ،خداوند كساني را كه نداي حق را نمي شنوند و چشمانشان نور هدايت را نميبيند؛
كر و كور مينامد سپس در ضمن يك تمثيل اين حالت آنها را تشبيه مي كند به حالت كسي از راه دور او را صدا ميزنند
به همين دليل او نه ميشنود و نه ميبيند ﴿ :وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن معكَا نٍ
بَعِيدٍ﴾ 02وقر درلغت به معناي كري و ناشنوايي (ابن منظور ،2929 ،ج  ،1ص )013و عمي به معناي كوري است (همان،
ج  ،21ص .)31شريف رضي درباره اين آيه ميگويد :مراد از كري و كوري مشركان ،به تصوير كشيدن دوري كردن آنان
از راه حق و پشت نمودن به دعوت حق است ،گويي آنها در اثر از دست دادن شنواييشان و رويگردان شدن
دلهايشان از نور حق مانند كساني هستند كه آنها را از راه دور صدا ميزنند وليكن گوش او از اين صدا هيچ چيزي
عائدش نميشود (شريف رضي ،2933 ،ص.)093

 .23فصلت .90 :هيچگونه باطلى نه از پيش رو ،و نه از پشت سر ،به سراغ آن نمىآيد؛ چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است.
 .03فصلت .9 - 0 :كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده است ،فصيح و گويا براى جمعيتى كه آگاهند .قرآنى كه بشارت دهنده و بيم دهنده
است.
.02فصّلت .99 :و كساني كه ايمان نميآورند .در گوششان سنگيني است و اين كتاب بر آنها كور و نامفهوم است .گويي آنها از راهي دور ندا داده ميشوند.

تجسیم (مجسم سازی):
تجسيم در اصطالح به معناي صورت جسماني دادن به امور معنوي و غير مادي است .يا به عبارت ديگر ،امور مجرده را
به صورت مادي و محسوس و ملموس شناساندن و لباس مادي بر اندام آنها پوشانيدن است .همانطور كه ميدانيم
اسالم در اصل تنزيه ذات و صفات الهي پافشاري ميكند ولي از آنجا كه «چونكه با كودک سر و كارت فتاد پس زبان
كودكانه بايد گشاد» بسياري از لطايف مجرد را قرآن با اصل تجسيم يا تجسم بخشيدن به امور مجرد تفهيم ميكند (قطب،
 ،2033ص.)10
در ميان تصاوير قرآني ،مي توان تابلوهايي را سراغ گرفت كه در نهايت دقت ،حاالت روحي انسانها را به نمايش
گذاشته و پنهانترين زواياي دل و روح بشر را آشكارا به تصوير كشيده و چنان در اعماق وجود بشر غور كرده كه
نامرئيترين حركات روح از نگاه تيزبين آن به دور نمانده است (محمدقاسمي ،2011 ،ص.)23
از جمله تعابير مصوّر در سوره فصلت كه از طريق تجسيم ارائه شده ،آيه پنجم است كه ميفرمايد﴿ :وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي
أَكِنَّةٍ مِّمعا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾ 00اين آيه در صدد تبيين نگرش
مشركان به قرآن و آيين اسالم است .در همين راستا از طريق مجسمسازي حاالت روحي مشركان ،به ترسيم موانع
معنوي موجود ميان آنها و حضرت محمد ميپردازد .خداوند در اين آيه سه صحنه را در پيش چشمان شنونده به تصوير
كشيده است .در صحنه اول ،قلبهاي مشركان را مي بيني كه به خاطر عدم ورود نور هدايت به آن ،همچون جسمي به
تصوير كشيده ميشود كه با روپوشهايي پوشيده شده و هيچ مَنفذي براي راه يافتن و رخنه كردن چيزي از خارج در آن
نمانده است .سپس در تصوير دوم آنان را در حالي كه به آيات قرآن گوش فرا نميدادند بسان انسانهايي ناشنوا ميبيني
كه امواج سخن حق در گوششان اثري نميگذارد .سرانجام در تصوير سوم ،عالقه شديد مشركان به دوري از حضرت
محمد (ص) را به گونهاي ترسيم ميكند كه گويا ميان آن ها و پيامبر ديواري بلند و ضخيم حائل شده و هيچ يك ديگري
را درک نميكند .به اين ترتيب ميبينيم كه قرآن با كمك چند لفظ ساده (أكنّة ،وقر و حجاب) معاني ذهني و حاالت
نفساني مشركان را در نهايت ايجاز و بالغت به صورت صحنههايي هنري به نمايش گذاشته است.
و همچنين در آيه﴿ :أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ ﴾ 00با كمك حرف «في» ،حالت مشركان را در برابر دعوت حق ،به
شكل مشهود مجسم نموده است .هدف از ارائه اين آيه ،مبالغه در به تصوير كشيدن شك و ترديد مشركان نسبت به پيامبر
و سخنان آن حضرت است .از اين رو حرف «في» را كه در اصل به ظرفيت داللت دارد براي مجسم كردن ترديد آنان به
كار برده است .گويا مشركان چنان در گرداب شك و ترديد غوطهورند كه راهي براي بيرون آمدن ندارند.
از ديگر موارد تصويرگري و مجسم ساختن امور معنوي به شكل محسوس و ملموس ،ترسيم حسنه و نيكي در قالب
سپري است كه براي در امان ماندن از تير دشمن بايد از آن استفاده كرد﴿ :وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السعيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ
 .00فصّلت .1 :و گفتند دلهاي ما از آنچه به سويش ميخواني در پوششهاست و در گوشهاي ما سنگيني است و ميان ما و تو حجابي است پس تو كار
خود بكن ما نيز (عليه تو) در فعاليتيم.
 .00فصّلت .19 :آگاه باش كه آنان از مالقات پروردگارشان در شك و ترديدند.

أَحْسَنُ 09﴾ ...خداوند در اين آيه ،به پيامبر  -و بلكه به همه انسانها  -سفارش ميكند كه براي در امان ماندن از تير شر
دشمنان از سپر نيكي استفاده كند تا بدين وسيله آنها را اسير مهرباني و خوي نيك خود سازد و چه بسا نتيجه اين
مهرباني و قرار دادن سپر نيكي در برابر بدي آنها ،از بين رفتن دشمني و ايجاد دوستي باشد﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾
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بدين ترتيب قرآن با قلم تجسم بخشيدن به امور معنوي ،تابلوهاي باشكوهي از مكارم

اخالقي را در پيش روي خواننده به نمايش مي گذارد تا او نيز در برابر دشمنان خود را مسلح به سالح اخالق نيك
سازد.
تصویرگری با به كارگیری زبان حقیقی:
يكي ديگر از شيوههاي قرآن كريم براي ترسيم پديدهها ،به كارگيري كلماتي است كه خيال در آن دخل و تصرفي ندارد.
به عبارت ديگر گاه با تصاويري برخورد مي كنيم كه حاصل كاربرد زبان عادي است وليكن همان زبان عادي چنان
هنرمندانه به كار گرفته شدهاست كه گويا كلمات نقشآفريناني هستند كه بر روي صحنه به اجراي نمايش ميپردازند .اين
تصاوير غالبا از طريق گفتوگو ،تقابل صحنهها و يا داستانپردازي ارائه شده است.
گفتوگو:
از جمله شيوههاي كارآمد در به تصوير كشيدن صحنهها و تجسم حاالت انسانها ،روش گفتوگوست كه اين شيوه
خصوصا در نمايش صحنههاي قيامت و قضاوت خداوند در دادگاه آخرت ،ميان مشركان و كافران نقشي بسزا دارد .به
عنوان مثال در آيه بيست و يكم از سوره فصلّت ،خداوند صحنه گفتوگوي مشركان و اعضاي بدنشان را به تصوير
ميكشد :آنجا كه ميفرمايد ﴿ :وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوعلَ مَرَّةٍ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ 03اين گفت وگو نقش بسزايي در زنده كردن تصوير قيامت در ذهن شنونده دارد ،چنان كه گويي شنونده
با شنيدن اين آيه خود را در دادگاه قيامت حاضر ميبيند.
صحنه گفتوگوي كافران با خداوند نيز از همين قبيل است .در اين صحنه كافران از خداوند درخواست ميكنند كسي را
كه سبب گمراهيشان شده ،به آن ها معرفي كند تا او را در زير پاهاي خود لگدمال كنند﴿ :وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبعنَا أَرِنَا
الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ 01اين گفتوگو نيز تصوير زنده و گويايي از
خشم و غضب كساني است كه در دنيا توسط سردمدارن دغلكار خود فريب خوردهاند به همين دليل از خداوند
درخواست ميكنند تا كساني را كه سبب گمراهيشان شده بودند به آنها نشان دهد تا آنها را در زير پاهاي خود
لگدمال كنند.
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فصلت .09 :هرگز نيكى و بدى يكسان نيست ،بدى را با نيكى دفع كن.

 01فصلت .09 :ناگهان (ميبيني) دشمنان سرسخت همچون دوستاني گرم و صميمى ميشوند.
 .03فصّلت .02 :آنها به پوستهاي بدن خود گويند :چرا به زيان ما گواهي داديد؟ گويند :آن خدايي كه همه چيز را به سخن درآورده است ما را به سخن
واداشت و او همه شما را نخستين بار آفريده و اكنون به سوي او بازگردانده ميشويد.
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 .فصلت .03 :و كافران گفتند :پروردگارا آن دو گروه از جن و انسان را به ماه نشان تا آنها را در زير قدمهاي خود قرار دهيم تا از ذليالن و پستترينها

شوند.

يكي ديگر از جلوههاي زيباي گفتوگوهاي قرآني ،گفتوگوي فرشتهها با مومنان است﴿ :إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمع
اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدع عُونَ﴾ 01در اين صحنه ،گروهي از فرشتهها را ميبيني كه همانند
پرندگاني بال فروهشته ،با چهرهاي گشاده و خندان به سوي مومنان فرود ميآيند و مژده ورود به بهشت را به آنان
ميدهند .اين گفتو شنود همچنان ادامه دارد كه ناگهان صحنهاي ديگر به نمايش گذاشته ميشود :مومنان به همراهي
فرشتگان وارد باغ و بستاني سرشار از نعمتهاي ابدي مي شوند؛ باغي كه سراسر آن را آرامش فرا گرفته و در آن،
چيزي كه سبب نگراني مومنان شود وجود ندارد .بي شك هدف قرآن از ارائه اين تصوير (همصحبت شدن با فرشتهها و
ورود به بهشت) در قالبي محسوس و ملموس ترغيب انسان به پذيرش دعوت حق و گردن نهادن به فرامين الهي است.
تقابل صحنههای متضاد:
ويژگي طبيعي انسان طوري است كه اشياء را از راه مقايسه با نقطه مقابلشان مي شناسد و اگر نقطه مقابل نباشد ،اين
شناخت به آساني براي او فراهم نميشود ،اگر چه در كمال ظهور باشد( .مطهري ،2032 ،ص .)092در بسياري از آيات
قرآن ،دو چهره نيك و بد ،ايمان و كفر ،عدالت و ظلم ،و به طور كلي حق و باطل در مقابل هم معرفي و به تصوير كشيده
شدهاند تا شناخت هر دو راحتتر امكانپذير و در عمق احساسات انسان تثبيت شود .سيد قطب درباره اهميت زياد
تقابل در تصويرگري ميگويد« :تقابل ،خود يكي از روشهاي تصويرپردازي و به سخن درآوردن واژههاست و تعابير
قرآن ،از اين شيوه فراوان براي ترسيم صحنهها بهره ميجويند» (قطب ،بيتا ،ص.)13
در سوره فصّلت نيز ،تصوير گويايي از تقابل جهنميان و بهشتيان ارائه شده است .آنجا كه ميگويد﴿ :أَفَمَن يُلْقَى فِي
النَّارِ خَيْرٌ أَم معن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ 03.در اين آيه شاهد دو تصوير متضاد در مقابل هم هستيم .در تصوير نخست
كسي را مي بينيم كه خوار و زبون شده و در اثر كفر و عنادش همه اختيارات از او سلب شده به همين دليل با زور و
اجبار در قعر آتش جهنم پرتاب ميشود (يُلْقَى) .اما نقطه مقابل اين صحنه ،كسي را ميبيني كه گرامي داشته ميشود و
آسوده خاطر و با ميل و رغبت به سوي بهشت ميرود ﴿ يَأْتِي آمِنًا ﴾.

و از همين قبيل است مقايسه «هدايت وضاللت» است ﴿ :قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ
وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى 03﴾ ....در اين آيه خداوند ،دو صحنه متضاد را به نمايش گذاشته است؛ در صحنه نخست ،قرآن را
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 .فصّلت 03 :و  .02كساني كه گفتند :پروردگار ما اهلل است سپس پايداري نمودند ،فرشتگان بر آنها فرود ميآيند و (ميگويند) :هرگز نترسيد و غمگين

نباشيد و شما را مژده باد به بهشتي كه در دنيا وعده داده ميشديد .ما سرپرستان و دوستان شما در دنيا و آخرتيم و در آنجا براي شما هرچه نفستان اشتها
كند و هرچه طلب كنيد مهيّاست.
 .03فصلت .93 :آيا كسي كه در آتش افكنده ميشو د بهتر است يا آن كه در روز قيامت با حالتي أمن ميآيد.
03

 .فصلت .99:بگو :اين براى كسانى كه ايمان آوردهاند هدايت و درمان است ،و كساني كه ايمان نميآورند در گوششان سنگيني است و اين كتاب بر آنها

كور و نامفهوم است.

براي مؤمنان ،مايه هدايت و شفابخش آنان معرفي مي كند و در صحنه دوم ،به علت عناد كافران و درافكندن سخنان لغو
در قرآن ،02اين كتاب هدايتگر را سبب گمراهي آنان به حساب ميآورد.
اينچنين ميبينيم خداوند از راه تقابل صحنهها ،احساسات و وجدان انسان را به كار مي گيرد تا خودش آگاهانه ،به
انتخاب سرنوشتش مبادرت ورزد .بديهي است كه اين روش به تصوير كشيدن مفاهيم ديني و امور معنوي مؤثرترين شيوه
در هدايت انسانهاست.
داستانپردازی:
بخش قابل توجهي از كتاب آسماني قرآن به ذكر داستان هاي گوناگوني اختصاص يافته كه هر يك از اين داستانها،
درسي زنده از مدرسه روزگار در اختيار شاگردان هستي ميگذارد و آنها را به عبرتآموزي از اين وقايع فرا ميخواند.
قرآن كريم در قالب داستان هاي خود از يك سو تابلوهاي باشكوه و نفيسي از مكارم اخالقي را در بديعترين و زيباترين
تصاوير ترسيم نموده كه مناظر دلنواز آن چشم دل هر بينندهاي را بياختيار به خود متوجه ميسازد و از سوي ديگر براي
برحذر داشتن انسان از زشتيها ،تصاويري زنده از امتهاي پيشين كه در چنگال هوي و هوس و آلودگي هاي اخالقي
گرفتار بودهاند به نمايش مي گذارد تا ديگران آن را در پيش روي خود قرار دهند و از فروغلطيدن در همان گردابي كه
گذشتگان بدان گرفتار شدهاند ،مصون بمانند (محمدقاسمي ،2011 ،صص .)033 - 033
در آيات سيزدهم تا هفدهم از سوره فصّلت ،خداوند گوشه اي از سرگذشت قوم عاد و ثمود را براي مشركان و كافران
نقل ميكند تا آنها را از اعمال زشتشان بازدارد .قرآن در بيان سرگذشت اين دو قوم از چند پرده نمايش بهره جسته و
صحنههاي گوناگوني را خلق نموده است .در صحنه اول ،گروه زيادي از پيامبران را تماشا ميكنيم كه پيدر پي بر قوم
عاد و ثمود فرستاده ميشوند تا آنها را به پرستش خداي يكتا دعوت كنند .پردهها در اين قسمت فرو ميافتد و ديگر
خبري از پيامبران نيست تا اين كه به يكباره با صحنه زورگويي و تكبر قوم عاد مواجه مي شويم به دنبال اين امر ،خداوند
طوفاني توأم با ريگ را بر آنان ميفرستد كه زوزه كشان بر شهر و ديار آنان ميوزد و آنها را از صحنه روزگار محو
ميكند .با از بين رفتن قوم عاد به صحنه ديگري منتقل مي شويم تا از سرگذشت قوم ثمود نيز مطلع شويم .خداوند به
واسطه فرستادگانش در صدد هدايت اين قوم بر ميآيد وليكن آن ها كوري و ضاللت را بر بينايي و هدايت ترجيح
ميدهند از اين رو خداوند صاعقههاي آسماني را بر ايشان فرو ميفرستد تا آنان نيز با محو شدنشان از صحنه روزگار
درس عبرتي باشند براي مردم عصرهاي ديگر .بد ين ترتيب ،قرآن پرده به پرده از سرگذشت اين دو قوم رمزگشايي
ميكند و در هر پرده صحنههايي هيجانانگيز را در پيش روي ما به نمايش مي گذارد كه بسيار ديدني و عبرتآموز است.
اينك روايت داستان به زبان قرآن ﴿ :فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ *إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ *فَأَمعا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا
 ﴿ .02وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ كافران گفتند به اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن سخنان بيهوده درافكنيد شايد
پيروز شويد.

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوعةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوعةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُو نَ
*فَأَرْسَلْنَا عَلَ يْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيعامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا
يُنصَرُونَ *وَأَمعا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾
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تصویرگری به كمک صدای كلمات:
يكي ديگر از زيبايي هاي برجسته قرآن تصويرگري به كمك الفاظ و صداي برخاسته از آنهاست؛ زيرا الفاظ قرآن چنان
با معناي آن در هم تنيده است كه گاه تنها يك واژه با رنگ مخصوص صوتي خود معنا را به خواننده القا ميكنند و
صورتي مطلوب از معنا را در ذهن او ايجاد ميكند .در آيه﴿ :فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيعامٍ نَّحِسَاتٍ ﴾ كلمه
«صَرصَراً» از چنين ويژگي برخوردار است اين كلمه از ريشه صرير و به معناي بادي است كه داراي صداي شديد است
(طبرسي ،2010 ،ج ،3ص .)22گويي اين واژه با صداي صفيري كه از تكرار دو بار حرف «ص» ايجاد ميكند ،نمايشگر
زوزه و خروش باد و طوفاني است كه مأمور به نابود كردن ظالمان شده است .بدين ترتيب قرآن با استعمال يك واژه
تصويرگر ،صحنههاي نزول عذاب و چگونگي هالكت آن ها را توسط باد پيش روي خواننده به تصوير كشيده است چنان
كه گويي صداي زوزه باد را با گوش خود ميشنود.
نتیجه:
قرآن كريم كتاب هدايت است از اين رو براي رسيدن به اين مهم ابزارها و روشهاي متعددي را به كار گرفته است .يكي
از اين ابزارها اسلوب تصويرپردازيهاي هنري و محسوس جلوه دادن مفاهيم معنوي و روحاني است تا از اين طريق در
دل انسان نفوذ كند و در اعماق وجود او تأثير بگذارد زيرا تصاوير هنري كه قرآن ارائه ميدهد اغلب بر پايه حس است
و انسان وقتي با امور حسي و ملموس برخورد مي نمايد بهتر و راحتتر آن را درک ميكند .نكته ديگري كه از مطالعه
ساختار و اسلوب تصويرهاي هنري قرآن به دست آورديم اين است كه اين صحنهها و تصاوير به دو روش كلي صورت
پذيرفته است :گاه در قالب صنايع ادبي از جمله استعاره ،كنايه ،تمثيل ،تشخيص و تجسيم و گاه در قالب زبان عادي
(گفتوگو ،تقابل صحنهها و داستانپردازي).
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 .فصّلت .20 – 21 :پس اگر روي برتافتند بگو :شما را از صاعقه اي مانند صاعقه قوم عاد و ثمود بيم ميدهم .هنگامي كه فرستادگانشان به سراغشان

آمدند و گفتند كه جز خدا را نپرستيد ،آنها گفتند :اگر پروردگار ما ميخواست (كه ما ايمان بياوريم) حتما فرشتگاني فرو ميفرستاد .پس ما به آنجه شما
بدان فرستاده شدهايد ،كافريم .و اما قوم عاد به ناحق در روي زمين تكبر ورزيدند و گفتند :چه كسي از ما نيرومندتر است؟ آيا نديدند كه خدايي كه آنها را
آفريده است از آنان نيرومندتر است؟ و آنها نشانههاي ما را انكار ميكردند .پس بر آنها بادي بسيار سرد و صدادار در روزهاي نحسي فرو فرستاديم تا
عذاب خواركنندهاي در دنيا به آنها بچشانيم؛ و البته عذاب آخرت خواركننده تر است و هرگز آنان ياري نميشوند .و اما ثمود ،پس آنها را هدايت نموديم
ولي آنها كوردلي را بر هدايت ترجيح دادند ،پس آنها را به كيفر گناهاني كه كسب ميكردند صاعقه عذاب ذلتآور فراگرفت.
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