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انتقال معنی از طریق تصويرسازی ذهنی در جزء سي ام قرآن كريم
جلیل اله فاروقی هندواالن  ،1زهره آسوده  ،2عبدالرحيم حقدادي

*

3

 -1استاديار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه بيرجند
 -2کارشناس ارشد زبانشناسي همگانی دانشگاه بيرجند
 -3استاديار زبان و ادبيات عرب دانشگاه بيرجند

چكيده
قرآن کریم معجزه جاودان خداوند و منشور زندگی بشر در همه دورانها است .در روزگاری که آیات الهی بر پیامبر گرامی اسالم نازل شد،
اعراب در اوج فصاحت و بالغت بودند و قرآن آنان را در این زمینه به مبارزه طلبید .نگارندگان این مقاله برآنند که نقش تصویرسازی ذهنی را
در انتقال مفاهیم در جزء سی قرآن بررسی نمایند .شیوه این پژوهش کتابخانهای است .برای انجام کار ،نمونههای تصویرسازی از جزء سیام انتخاب
و بررسی شدند تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که بيان تصويري در القاي معاني قرآني چه نقشي دارد؟ سبک کتاب آسمانی به گونهای است
که از طریق تصویرسازی ذهنی ،مفاهیم انتزاعی را عینی میسازد تا وضوح آنها در ذهن مخاطب ،بيشتر و در نتیجه تعامل مخاطب با متن
بهتر گردد و در نهایت دريافتي بهتر از پيام قرآن توسط او انجام شود .برای این منظور ،قرآن بر يك گونه خاص از تصویرسازی تكيه نميكند
بلكه از گونههاي متنوعي از تصاويري كه در درون بافت با هم در تعاملند ،بهره ميجويد .تصویرسازیها به دایر ه بیان بالغی همچون تشبیه و
استعاره و مجاز و کنایه محدود نمیشوند بلکه از عناصر گوناگونی مانند موسیقی آیات ،توصيفات دقيق و تقابل صحنهها تشکیل میگردند تا حس و
خیال آدمی را برانگیزند .تصویرسازیهای ذهنی با چارچوب فضای کلی بافت سورهها هماهنگند.
واژههای کلیدی  :قرآن کریم ،جزء سی ،تصویرسازی ذهنی ،انتقال معنی.

1. Email: j_faroughi@Birjand.ac.ir
2. Email: z.asude52@gmail.com
3. Email: ahaghdadi@birjand.ac.ir
* ( تاریخ دریافت مقاله  - 1392/10/12 :تاریخ پذیرش مقاله ) 1392/11/25 :
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مقدمه
قرآن كريم وحي خداوند به پيامبر (ص) و منشور زندگی بشر

متنوع از تصویرسازی ذهنی و بهرهگیری از قوه تخیل مخاطب به
القای بهتر معانی آیات و وضوح بیشتر آنها در ذهن او کمک می

در همه دورانها است .در روزگار نزول قرآن عرب به درج ه بااليي

کند.

از فصاحت و بالغت رسيده بود و از حيث بيان و زبان آوري در

این پژوهش به شیوه کتابخانهای انجام شد .نمونههای مختلف

اوج قرار داشت .قرآن در چنين فضايي بر پيامبر (ص) نازل شد

تصویرسازی از جزء سی قرآن انتخاب شدند و بر اساس نقشی

و چون مخاطبان آیات بیشتر ،مردمان امی بودند ،تصويرسازی

که در انتقال مفاهیم داشتند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

ذهنی به عنوان سبکی اثرگذار در انتقال مفاهیم به مخاطبان از
سوی قرآن مورد استفاده قرار گرفت تا مردم عرب با آن قدرت
فصاحت و بالغتي كه داشتند ،تحت تاثیر زيبايي و بالغت اعجازآور
آن قرار گیرند.

پیشین ه تحقیق و نقد منابع
محققان از قرون اولي ه اسالم تاكنون ،از جنبههاي گوناگون ،به
بررسي اين كتاب آسماني پرداختهاند .پژوهشگران در گذشته ،در

قرآن كريم داراي سبكي بيسابقه و نوبنياد ،ساختاري هماهنگ

خالل بررسي سبك بالغی قرآن كه در بيان اهداف دينياش به

و شبكهاي پيچيده از ارتباط ميان الفاظ و معاني است كه داراي

تصوير تكيه دارد ،به بررسي تصوير نيز پرداختهاند که در ادامه به

ظرافت شعر ،آزادي مطلق نثر و لطافت سجع ميباشد بي آنكه از

تعدادی از آنها اشاره شده است.

معايب شان چيزي در آن يافت شود (امامي خليل آبادي.)96 :1388 ،
تحليل ادبي و بياني قرآن به جنبههاي ظاهري و ساختاري الفاظ
قرآن و ظرافتهاي بالغي آن نظر دارد و به اين مسأله ميپردازد

جرجاني (متوفي 471 :ع هـ .ق) ،كتاب اسرار البالغه خود را به

سخن در باب مؤلفههای شكلگيری تصوير ،اختصاص داده است

چنان كه در داليل االعجاز خود ،به ارتباط تصوير با ساخت يا نظم

كه قرآن چه قالب و صورتي يعني چه زبان و سبك ساختاري را

پرداخته است .به نظر او تصوير دارای مؤلفههای متعدد است و بر

براي انتقال پيام و محتوياتش و به عبارت ديگر جهان بيني ،ارزشها و

گونه های بيانی معروف مثل تشبيه ،تمثيل ،استعاره و ساخت های

قوانينش به كار ميگيرد.

ديگر مثل تقديم ،تأخير ،قصر ،خبر ،انشاء و امثال آن مبتنی است.

يكي از جنبه هاي اعجاز بياني قرآن ،تصويرگري زيبا و بيبديل
آن است .كاربرد ابزار بياني تصوير در قرآن باعث ميشود خداوند
در سطح درك و فهم انسانها با آنها سخن بگويد و انسانها در

وی تصوير را همان تمثيل و قياس و ابزار امور معنوی در تصوير
امور ديداری دانسته است.

زمخشری (متوفی 538 :هـ.ق) در تفسير كشاف در باب تصوير

ارتباط با خداوند و درك مفاهيم ديني و تربيتي قرآن از نیروي

تمثيل سخن گفته است .وی در تحليل تصوير قرآنی بر جنبه

شگفت انگيز تخيلشان بهره برداري كنند.

ديداری آن اصرار داشته و بالغت قرآن را با سبك تصويري آن در

مجازگويي،خيالانگيزي و هنر تصويرگري ،پيش از نزول قرآن

انتقال معانی حقيقی و خيالی مرتبط دانسته است.

نيز وجود داشته است اما بيشك ،اين هنر در تصويرسازيهاي

اغلب ناقدان معاصر ،بررسيهاي خود را به تصوير شعري محدود

قرآن به كمال رسيد .تصويرپردازي هاي قرآن اعم ازتشبيهات،

ساختهاند و از بين آنها سيد قطب ،بيش از همه به بررسي تصوير

استعارات ،كنايات ،مثلهاي به كار رفته در قرآن كريم و غيره
بهترين نمونههاي ايراد معناي واحد به طرق مختلف ميباشند.

هنري در قرآن ،توجه داشته است .وي در كتاب التصوير الفني

في القرآن تصوير قرآني را به مفهوم جمله محدود نساخته ،بلكه

مقال ه حاضر درصدد پاسخ به اين مسأله است كه :بيان تصويري در

از تصوير در صحنه و تصوير در تابلو سخن رانده است .به عقيده او

القاي معاني قرآني چه نقشي دارد؟

تصوير در قرآن با چارچوب آهنگ در فضاي كلي بافت قرآني

فرضی ه تحقیق این است که اسلوب بیان قرآنی با کاربرد گونههایی

هماهنگ است.
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حري ( )1385در مقاله “قرآن به منزله اثري ادبي :تصوير،

يا نقشكردن و رس م نمودن چيزي است (دهخدا :تصویر) .در

تصويرپردازي و انسجام ساختاري متن در سوره “والعاديات” ،سوره

اصطالح ادبي ،تصوير ،تابلويي است كه از كلمات تشكيل شده و

مذكور را از نظر تصويرپردازي و برخي روابط ساختاري بين آيات،

شيوهاي دقيق و لطيف در توصيف حقايق است كه در احساس

مورد بررسي قرار داده است.

و خيال مخاطب ،صورتي مجسم و زنده از معنا را القا ميكند.

قاسمي ( ،)1386در مقاله «جلوههايي ازهنر تصويرآفريني در

تصوير ،مجموعه امكانات بيان هنري است كه در شعر مطرح است

قرآن» به تبيين تجسيم ،تشخيص و تخييل در تصويرگري قرآن

و زمين ه اصلي آن را انواع تشبيه ،استعاره ،اسناد مجازي ،رمز و

پرداخته است.

گونههاي مختلف ارائ ه تصاوير ذهني تشكيل ميدهد (شفیعی

سيدي ( ،)1387در مقالهاي با عنوان “مؤلفههاي تصوير

کدکنی.)15 :1380،

و بيان نمونههايي از تصاوير در اين متن مقدس پرداخته و

ميگردد؛ يعني فيلم و عكس و نقاشي ،تفاوت دارد .ماهيت تصاوير

نتيجه گرفته است كه قرآن به عنوان متني ادبي از تمام ساز و

نقاشي و عکس و سينما ،تصاويری عيني است که از آميزهی نور و

كارهاي زبان عربي در جهت رسيدن انسان به تربيتي معنوي،

رنگ تشکيل شدهاند .در اين قبيل هنرها ،در مواردي که هنرمند

بهره گرفته است.

موضوعي را تخيل ميکند و يا آن را بهطور عینی ميبيند ،بر

علوينژاد ( ،)1388در مقالهاي با عنوان زيباشناسي تصويري

سطح خاصي مانند بوم نقاشي و يا الي ه حساس به نور فيلم خام و

قرآن به روايت سيد قطب ،از انديشههاي اين نوانديش معاصر در

يا بر صفحه کاغذ نقش ميکند .درست است که تصويرهاي شاعرانه

مورد تصوير قرآني سخن گفته است .به عقيده وي ،تصويرگري در

يا ادبي نيز براساس تصور و تخيل هنرمند شکل ميگيرند؛ اما آنها

قرآن اعجازي است كه از لحاظ زيباشناختي و تعامل مفاهيم و

همواره دروني و ذهني هستند و در جايي به شکل عيني ثبت و

تصاوير در آخرين حد كمال است .در قرآن اين ارتباط بين متن،

ضبط نميشوند .ما آنها را به چشم ذهن ميبينيم و اين ذهنيت

مفاهيم و تصاوير ذهني و قوه خيال از چنان فصاحت و جامعيتي

خواننده يا شنونده است که آنها را دريافت مينمايد .اين قبيل

برخوردار است كه جز به وحي نميتوان آن را تعبير نمود.

تصاوير مستقل از فرد تخيلکننده وجود ندارند .ابزار تصويرگري

به منظور ايجاد دركي عميقتر و دريافتي بهتر از پيام قرآن توسط

در تصوير ادبي ،جاي قلم و رنگ و عكس از الفاظ و عبارات تشكيل
شده است .زبان يك متن ،صرفاً واژگان آن نيستند بلكه روابط

مخاطب ميباشد .با توجه به اهميت مضامين واالي اين كتاب

بين واژگان نيز از جايگاه مهمي برخوردارند و يكي از مهمترين

آسماني براي هدايت انسان ،ضرورت هر پژوهشي كه در فهم و

رابطهها در واژگان متن ادبي ،رابطه تصويري است .تصاوير ذهني

ترويج آن مؤثر باشد ،روشن ميگردد.

نسبت به تصاوير عيني از ويژگي خاصي برخوردارند و آن وسعت و

نگارندگان در اين مقاله ،پس از تبيين مفهوم تصويرسازی ذهنی

گستردگيشان است .تصاوير ذهني در ذهن دائماً در حال حركت

و بيان ويژگيهاي تصاوير قرآني ،به اقسام تصويرآفريني در قرآن

و تغييرند و اين تحول ،قدرت و فضاي تجسمي ويژهاي را در درون

اشاره كرده و به تحليل جلوههايي از اين هنر زيبا ،در جزء سي ام

ذهن انسان شكل ميدهد .از ويژگيهاي تصوير چه ذهني و چه

قرآن كريم پرداختهاند.

عيني اين است كه در قوه خيال انسان شكل ميگيرد و پرورش

ویژگیهای تصویرسازی ذهنی در قرآن
تصوير در لغت به معني صورت و شكل قراردادن براي چيزي

مييابد .گاهي الفاظ و عبارات به تنهايي ،چنان نقشی را ايفا ميكنند
كه انسان در مواجهه با آنها گويي ،صحنههايي زنده و مصور را
مشاهده ميكند و اوج اين هنر را ميتوان در كالم آسماني قرآن،

انتقال معنی از طریق تصويرسازی ذهنی در جزء سي ام قرآن كريم

هنري در قرآن” به بررسي تصوير و مؤلفههاي آن در قرآن

تصوير ادبي با آن چه امروزه از مفهوم تصوير در اذهان تداعي

هدف نگارندگان مقاله بررسي ساز و كار بياني تصوير در قرآن،
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سراغ گرفت .عرفا و دانشمندان از قوه خيال به عنوان ابزار و امكان

زبان و ريتم و آهنگ اشاره كرد (سیدی.)108:1387،

فوق العادهاي ياد ميكنند كه خداوند براي تفهيم معارف و حقايق

آهنگ در قرآن ،بسته به بافت و معناي كلي ،كند و تند و شديد

عالم به بشر ارزاني داشته است تا انسان بتواند راه معرفت اين

و آرام ميشود و با سياق و معنا و تصوير هنري در بافت آيات

حقايق را از وراي دنياي تعقل به روي خويش باز نمايد .تعامل و تفاهم

هماهنگ است « مث ً
ال ريتم در سوره “الضحي” آرام و نرم و در

بين گويش قرآن و قوه خيال انساني ميتواند از داليلي به

سوره “العاديات” ،تند و سريع و كوبنده است» (همان.)109 :

شمار آيد كه خداوند قرآن را براي همه زمانها و نيز تمامي اقشار

تصوير قرآني از شيوه هاي مختلفي مانند توصيف ،تشبيه،

و طبقات اجتماعي ،فرستاده است.

استعاره ،كنايه ،مجاز ،موسيقي و عنصر فاصله مدد ميگيرد و

بيان تصويري كه يكي از جنبههاي بيان هنري در قرآن به

به گونهاي است كه خواننده فراموش ميكند كه اين كالم است

شمار مي رود ،همان تصوير ذهني است كه در قوه خيال انسان

كه به شكل حادثه يا منظر ه اي جلوه ميكند .اساس تصاوير

شكل ميگيرد .از ويژگيهاي تصوير ذهنی در قرآن اين است كه

قرآني بر پاي ه های تشخيص ،تجسيم و تخييل استوار است

در خدمت اهداف ديني ،تربيتي و اخالقي است .تصوير قرآني،

(قاسمی.)64:1386،

برخالف تصاوير ادبي معمول ،بازنماي حقيقت است و در عين

منظور از تشخيص ،شخصيت انساني دادن به اشياء و آنها را

حال تحريككننده خيال نيز هست و براي تأثيرگذاري معنا بر

به صورت انسان مجسم كردن است .درتعابير مصورقرآني،جلوههاي

جان و دل مخاطب از عنصر عاطفه مدد ميگيرد.

زيبايي از بخشيدن حيات به جمادات را ميتوان مشاهده كرد به

قرآن با استفاده از اسلوب بديع هنري ،معارف ژرف و عميق

گونهاي كه تمامي پديدهها و مظاهر هستي را در برابر خود به

خود را در سطح فهم بشر عرضه داشته و با ترسيم دقيق حقايق

صورت موجوداتي زنده ميبينيم كه همچون انسان از شعور و

در تصاوير و صحنههايي زنده ،معاني و مفاهيم انتزاعي و حاالت

احساس برخوردارند .ميگويند ،ميشنوند ،مطيع و فرمان بردارند،

روحي و دروني انسانها را برايشان محسوس و قابل درك نموده

سر به سجده مي برند و شور و غوغاي عجيبي از حيات در ميانشان

است .بر اين اساس «تصاوير قرآني ،تنها براي تزيين كالم به كار
نرفت ه اند بلكه گاهي برخي مضامين قرآني ،جز با تصويرگري
نمود پيدا نميكنند و مناسبترين روش در آشكاركردن مقصود و
تأثيرگذاري بر مخاطب ،همين ابزار تصوير است» (قاسمی:1386،
.)63

برقرار است .مث ً
س” ،صبح
“والص ِ
ال در آي ه  18سوره تكويرُ :
بح اذا تَ َن َّف َ
را مانند انساني زنده مييابيم كه نفس ميكشد يا در آي ه  4سوره فجر:

يل اذا يَس ِر” ،شب را به صورت مسافري مي بينيم كه به سوي
“ َوالّلَ ِ
منزل صبح در حركت است.

تجسيم در اصطالح به معناي صورت جسماني دادن به امور

این تصاوير در قرآن ،نمايانگر اوج بالغت در بيان قرآني ميباشد.

معنوي ،غير مادي و حقايق ديني و شناساندن امور مجرد و

به جرأت ميتوان گفت روش تصويرگرايي در قرآن يك اسلوب

حاالت روحي انسانها به صورت محسوس و ملموس ميباشد

تفنني و محدود نيست كه به طور 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 محققان ،سه چهارم قرآن را
در بر ميگيرد» (همان )64:و به حق جلوهاي آشكار از معجزات
قرآني است.

امراَتُ ُه َحمال َ َة
(همان) .برای مثال در آيات  4و  5سوره مسدَ « :و َ

ب» و « في جيدِها َح ٌ
بل من َم َسدٍ» خداوند براي تحقير
الح َط ِ
َ

همسر ابولهب ،زني اشرافي و خودخواه كه شخصيت خود را در

زينتآالت مخصوصاً گردنبندهاي گران قيمت مي ديد و از هيچ
كارشكني در رويارويي با پيامبر اسالم (ص) فروگذار نميكرد ،صورتي

از اجزای تشكيلدهنده تصوير ذهنی در قرآن ميتوان به عناصر

تحقيرآميز از وي ،ترسيم نموده و فرموده است« :همسرش نيز در

انديشه ديني به عنوان مهمترين مؤلفه ،واقعيت ،خيال ،عاطفه،

حالي كه هيزم به دوش ميكشد و در گردنش طنابي از ليف خرما
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است (وارد آتش مي شود)».

آيات( )1-14سوره تکویر ،صحنههای متعددی را از رخدادهای

قرآن در مسأله حسابرسي در قيامت بر طبق قاعده تجسيم از

روز قیامت به تصویر میکشند که ترس و وحشت را به ذهن

تعابيري محسوس مانند ترازو ،وزن ،سنگيني ،سبكي ،مثقال،

مخاطب تداعی میکنند .ترسیم تابلویی از خورشید درهم پیچیده

دانه خردل و غیره بهره ميجويد تا راه را جهت فهم حقايق براي

شده و ستارگان بیفروغ و تصاویر متحرکی از کوههای روان و در

انسانها هموار سازد .آيات  6و  8سوره قارعهَ « :فاَ ّما َمن ثَ ُقلَت
َموازي ُن ُه»َ « ،و ا َ ّما َمن َخ ََّفت َموازي ُن ُه» و آيات  7و  8سوره زلزال« :

عمل َم َ
ثقال َذ َّر ًة َخيرا ً يَ َر ُه » « ،و من يعمل مثقال ذر ًة شرا ً يره
َف َمن يَ َ
» ،نیز نمونههايی از تصويرگری بر پايه تجسيم مي باشند.

حال حرکت و شتران رها شده و تصویری از حیوانات وحشی که
در جای خود بیحرکت ماندهاند ،از تصاویری هستند که برای
مخاطب در جهان محسوس نیز قابل دیدن و تجربه کردن هستند.
در مقابل این تصاویر ،تصاویر دیگری در خیال خواننده سوره

تخييل در لغت به معناي به خيال انداختن يا به عبارت ديگر،

تجسم مییابند که گشوده شدن نامه اعمال ،حاضرشدن کردار

آفريدن خيال و تصوير چيزی در ذهن و انديشه ديگران است

آدمی و گردآمدن جانها در روز قیامت را شامل میشوند .تصاویر

(عمید :تخییل).

این صحنه ها بر امور غیر عادی تکیه دارند تا تاثیر مطلوب در

كه گمان برده شود كه آن چيز دارای صورتی قابل مشاهده است
و از اموری است كه به ديدار درمیآيد » .وی تخييل را نوعی
شخصيت بخشی به معانی و مفاهيم شمرده ،اساس آن را تشبيه
غير محسوس به محسوس مي داند (قاسمی.)72:1386،

ترساندن آدمی از قیامت تحقق یابد و وی را قبل از نافرمانی به
اندیشه وادار کند.
بررسی جلوههایی از اقسام تصويرآفريني در جزء سی
ناقدان كالسيك عرب ،تصويرگرايي را صور خيال ميناميدند .در

پنج آیه اول سوره عادیات ،تصاویری را از حرکت اسبان،

نقد جديد نيز ،تصويرسازی ذهنی از جمله ابزاري است كه اديب

بیرون آمدن آتش از سنگ و حمله و در میان گرفتن دشمن

براي انتقال انديشه و عاطفه اش از آن كمك ميگيرد .عمد ه

ترسیم میکنند و مجموعه این آیات ،تصویری از یک حرکت به

پژوهشهاي بالغي سنتي درشيوه بيان قرآن ،تصويرهايي را

هم پیوسته را در قالب پنج سوگند به ذهن و قوه تخیل مخاطب

بررسي كردهاند كه از تشبيه ،استعاره ،كنايه و مجاز تشكيل

تداعی می کنند .در سه آیه بعدی این سوره ( ،)6-8ناسپاسی

شدهاند .معموالً اين گونه تصاوير ادبي ،به يك واژه يا عبارت اشاره

انسان نسبت به خداوند و در سه آیه آخر ،صحنه هایی از روز

دارند و با يك جمله مرتبط ميباشند .به عبارت ديگر تصاوير

محشر به تصویر کشیده میشود .در این سوره بین ناسپاسی

بالغي سنتي جدا از بافت در نظر گرفته ميشوند .تصاوير بالغي

انسان نسبت به خداوند و حریص بودن او نسبت به مال دنیا

سنتي را به انواع زیر تقسيم نموده اند:

و برانگیختن او از قبر (مشبه) با حرکت اسبان و آتش بیرون

تشبيه :به ادعای همانندی و اشتراك بين دو چيز ،در يك صفت

آمدن از سم ها و برخاستن غبار و در میان گرفتن دشمن

يا بيشتر ،گفته ميشود (محمدی .)160:1388،اگر اين تشابه در

(مشبه به) ،رابطه ای محکم وجود دارد .درگیری تخیالت

يك صفت باشد ،تشبيه را مفرد و اگر در بيشتر از يك صفت باشد،

انسانی در کاوش برای یافتن این روابط او را به کشف مقصود

آن را مركب ميگويند.

اصلی آیات سوق میدهد « .در این سوره ،صحنههای یورش

تشبيه از اصول تصويري و مصادر تعابیر فني علم بيان است كه

اسبان به سپاه دشمن و برانگیختن گرد و غبار ،فضای نگران

ذهن را از آنچه پنهان است به چيزي كه آشكار است هدايت مي

کنند ه روز قیامت را به صورت عینی و محسوس در آورده است»

كند و « به خاطر همين جنبه تخيلي و تصويري تشبيه است كه مي

(حری.)89:1385،

توان از رهگذر آن ،بسياري از امور متباين و حتي متضاد را كه از

انتقال معنی از طریق تصويرسازی ذهنی در جزء سي ام قرآن كريم

به قول علوی« تخييل ،تصوير حقيقت چيزی است به گونه ای
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نظر حس و تجرب ه عقلي از هم دورند ،در يك موضوع جمع كرد»

اين آيه ،بر اساس عالقه حال و محل ،حال كه واژه “تكذيب” است

(شفيعيكدكني.)72 :1380 ،

استعمال شده و محل ،براي انسانهاي كافر قرار داده شده است.

الج ُ
نفوش» ،كوهها به
الم
در آي ه  5سوره قارعهَ « :وتَكون ِ
ِ
بال َكالع ِ
ِهن َ

پشم زده شده تشبيه شدهاند و مراد از تشبيه بيان حال مشبه است

هدف از اين مجاز ،اشاره به اين نكته است كه كفار ،آن چنان
غرق در انكار حق ميباشند كه گويي “تكذيب” برايشان ،منزل و

يعني كوهها از ترس و هول آن روز (قيامت) به اين صورت در ميآيند .اين

جايگاهي هميشگي گشته است.

آيه ،وحشت در روز قيامت را به تصوير ميكشد.

«گاهي نوع مجاز مربوط به معناي كلمات نيست بلكه مربوط

خداوند در آيه  5سوره فيلَ « :ف َج َعلَ ُهم َك َع ٍ
أكول »،
صف َم ٍ

تنهای سپاهان ابرهه را (پس از سنگ باران شدن توسط پرندگان

به فاعل یا مفعولی است كه معنايي به آن اسناد داده ميشود
يا به عبارت ديگر مربوط به جمله و نوع تركيب عبارت و اسناد

ابابیل) به خاشاك و كاه خرد شده تشبيه كردهاست .اين آيه

در جمله است كه به آن مجاز عقلي ميگويند» (امامي خليل

تصويرگر صحنهای است كه در آن بارش سنگها بر اصحاب

آبادي.)152 :1388 ،

فيل توسط پرندگان ،آنها را بسان كاه و خاشاك مرغزاری

خر َج ِ
ت االَ ُ
رض اَثقالَها » ،نمونهاي از
آيه  2سوره زلزالَ « :و ا َ َ

درآورده كه حيوانات در آن چرانیده شدهباشند و ساقههای

كاربرد مجاز عقلي است .در اينجا ،خارج كردن بارهاي سنگين

نرم شده گياهان آن بر زمين مانده باشد .منظور از تصوير مذكور

به زمين نسبت داده شده در حالي كه فاعل حقيقي خداوند است.

ارشاد انسانهاست تا از سرگذشت اين سپاه ،عبرت گيرند چرا كه

استعمال اين مجاز با آفريدن تصويري شفافتر از صحنههاي قيامت

اين مفهوم را به ذهن مخاطب القاء میكند كه دشمنان خداوند هر

در ذهن مخاطب ،در درك اين صحنهها به وي كمك ميكند.

چند مجهز و نيرومند باشند از رويارويی با او ناتوانند.

«مجاز عقلي انواع گوناگون دارد .ارتباط بين معناي حقيقي و

تشبيههای لطيف و زيبا ،عالوه بر رونق بخشيدن به كالم،
انديشههای سخنور را آسانتر انتقال میدهند و كاوش ذهن مخاطب
برای يافتن پيوندها و تناسبهای موجود ،سبب لذت و اثرپذيری
بيشتر در وی میگردد.

مجازي در مجاز عقلي ،مي تواند از نوع سببي ،زماني ،مكاني،

فاعلي ،مفعولي يا مصدري باشد» (همان .)154 :مث ً
ال در آيه  7سوره

قارعهَ « :ف ُه َو فِي عيشَ ٍة راضِ َي ٍة » از لفظي كه به معناي فاعليت

است (راضيه) ،مفعوليت اراده شده و مجاز عقلي به كار رفته است.

مجاز :به معنی استعمال لفظ در غير معنای اصلی و حقيقي خود

يل اذا َسجي »،
يا در آيات  1و  2سوره ضحيَ « :و الضُ َحي»َ « ،والّلَ ِ

و نیز قرينهاي كه مانع از اراده معنی حقيقي شود .مجاز به دو نوع

آيه  4سوره انشقاقَ « :واَلقَت ما فيها »...نيز فعل “القت” از طريق

است با شرط وجود نوعي مناسبت و پيوستگي بين اين دو معني

عمل فاعل به زمان اسناد داده شده و اين نوعي مجاز عقلي است .در

لغوي و عقلي تقسیم ميشود .اگر بين دو معني حقيقي و مجازي

ضمير مستتر “هي” به زمين نسبت داده شده كه در حقيقت

واژه ،تشابه وجود داشته باشد ،مجاز لغوي را مجاز استعاري و در

مكان القا است .فاعل حقيقي خداوند است و اسناد اين فعل به

غير اين صورت آن را مجاز مرسل ميگويند « .زماني كه بين دو

زمين از نوع اسناد مجاز عقلي است.

معني حقيقي و مجازي واژه ،رابطه اي از نوع رابطه جزء و كل،

از دیدگاه علم زبانشناسی ،پدیده مجاز حاصل همنشینی معنایی

سبب و مسبب ،حال و محل يا وسيله و نتيجه برقرار باشد ،مجاز

است (صفوی .)247:1383 ،واژههای زبان در همنشینی با یکدیگر

لغوي از گونه مرسل است» (مردوخي.)11 :1378 ،

تحت تاثیر هم قرار میگیرند .به دلیل همنشینی معنایی واحدهای

ين َك َفروا فِي
به عنوان مثال در آيه  19سوره بروج « :ب َ ِل ال َ ّذ َ

َكذيب” مجاز مرسل اعمال شده است.
َكذيب » در مورد “في ت
ت
ٍ
ٍ
َكذيب” عملي از اعمال انسان و محل آن خود انسان است .در
“ت
ٍ

زبان ،امکان انتقال مفاهیم همنشین شده به یکدیگر پدید میآید.
این انتقال می تواند به حدی باشد که مفهوم یک واحد زبان به
طور کامل به واحد دیگر منتقل شود و این واحد در معنای تازهای به
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کاررود .وقتی معنی یک واژه به معنی واژه هم نشین منتقل شود،

جانشینی) و بر حسب تشابه یا ویژگی مشترک بین آنهاست؛

حضور این واژه بر روی محور هم نشینی حشو تلقی خواهد شد

البته الگوهای شناختی ذهن انسان ،حد و مرز این انتخابها را

و کاهش معنایی واژه هم نشین ،سبب حذف صورت آن واحد

تعیین میکنند (صفوی.)272:1383،

خواهد گشت که نمونه بارز آن در فرایند مجاز اتفاق میافتد.

كنايه :عبارت است از ايراد لفظ و اراده معنايي غير حقيقي از آن،

استعاره :تشبيهی است كه يكی از دو سوی آن ذكر نشود

به گونهاي كه بتوان معني حقيقي آن را نيز اراده كرد .تفاوت مجاز

به عبارت ديگر « استعمال واژهای در معنی مجازی آن است به

و كنايه در اين است كه در مجاز به دليل وجود قرينه نميتوان معني

واسطه همانندی و پيوند مشابهتی كه با معنی حقيقی دارد»

حقيقي لفظ را اراده كرد .كنايه در اصطالح به معنی آن است كه

(تجليل .)63:1374،كاربرد استعاره در جمله محتاج به قرينه

از مفهومی معين ،لفظي تعبير كنند كه در داللت بر آن صريح

است .قرينهای كه ذهن خواننده را از معنای اصلی واژه منصرف

نباشد؛ بلکه از اشاره ضمنی استفاده گردد« .نویسنده به کمک

كند « .در استعاره مشابهت ميان دو معنای حقيقی و مجازی به

کنایه ،برای انتقال مفاهیم به خواننده اغلب به استفاده از تجربیات

قدری زياد است كه میتوان ادعای يكسانی آن دو را نمود لذا خيال

خواننده متوسل می شود»(فضیلت.)141:1386،

در آيه  4سوره انشقاقَ « :واَلقَت ما فيها َو ت ََخلَّت » خداوند زمين را

به زن حاملهای تشبيه كردهاست كه در حالت وحشت و اضطراب
سختی قرار گرفته و به طور ناگهانی آنچه را در شكم دارد ،بيرون
ي اندازد سپس در مرحله سخن ،تنها مشبه (زمين) را ذكر
م
كرده است و يكی از ويژگيهای مشبهبه (زن حامله) را به مشبه

ريع ٍ» ،كنايه
يس ل َ ُهم َطعا ٌم اِلاّ مِن ضَ ٍ
در آيه  6سوره غاشيه « :ل َ َ

وجود دارد .زيرا “ضريع” كه گياه خشك بدبويي است و حتي
حيوانات هم به خوردن آن تمايل ندارند ،ذكر شده و از آن بدترين
و ناگوارترين غذا ،اراده شده است (ظهيري.)271 :1387 ،
در آیه  19سوره انشقاق « :لترکبن طبقأ عن طبق » ،تعبیر

“ل َ َتر َک ُب َّن “(حتمأ سوار خواهید شد) ،کنایه از این است که مراحل

نسبت داده است .استعاره به كار رفته در اين آيه ،تصويري از حالت

گوناگون و پیش روی انسان ،همچون مرکبی او را به سمت و

اضطراب و وحشت انسان در آستانه قيامت را در ذهن مخاطب می

سوی خود خواهند برد (هاشمی رفسنجانی.)294:1383،

آفريند كه درک معنی آيه را برايش ساده تر میكند .در آيه  10سوره

“برخي از پژوهش گران معاصر تصاوير بالغی را تصاوير مفرد

ين» .در مورد “ نجدين” استعاره به كار رفته
بلدَ « :و َه َدينا ُه ال َّن َ
جد ِ

ناميده و بيتوجهي به بافت در این تصاویر را موجب كاهش ارزش

است .معناي اصلي واژهی “نجد” علو و بلندی و نيز راهي است

تصوير و دور شدن از فهم كلي متن قرآني دانسته اند”(راغب،

كه در بلندي قرار دارد به طوري كه آنچه در آن است ،آشكار

.)69:1387گاهي تصاوير قرآني تنها به كاربرد واژه خاصي در آيه

باشد .نجد در اين آيه در معنای خير و شر به كار رفته است به

مربوط نميشوند؛ بلكه از مجموعه آياتي از سوره و بافت آن به

عبارت ديگر ،راه خير و شر از نظر وضوح و آشكار بودن به راه

ذهن مخاطب تداعي ميشوند و در واقع اين بافت است كه صحنه

بلندی تشبيه شده كه به خوبی روشن و مشخص است ،سپس

يا تابلويي هنري را به تصوير ميكشد.

مشبهبه (نجد) ذكر شده و از آن مشبه (راه خير و شر) اراده شده

« تمام تصويرهاي هنري در يك سوره با هم هماهنگ ميباشند

است” (ظهیری .)363:1387،مقصود از اين تصويرگری ،اشاره به

و در بافتهاي مختلف براي ايجاد تصوير كلي در هر سوره ،با هم

اين حقيقت است كه در راه خير و شر كه خدا به همه انسانها

در تعاملند» (همان .)98 :به طور مثال تصوير كلي ترسيم شده در

الهام كرده ،هيچ گونه ابهامی وجود ندارد.

سوره انشقاق ،فروتني و تسليم شدن در برابر فرمان خداوند است.

از دید زبانشناختی ،استعاره ،نمونه ای بارز از جانشینی معنایی

اين تصوير ،در تصوير آسمان و زمين تجلي يافته که هر دو در

و انتخاب یک نشانه زبان به جای نشانهای دیگر (از روی محور

شكافتهشدن و گسترش يافتن ،تسليم فرمان خدايند .در ادامه سوره،

انتقال معنی از طریق تصويرسازی ذهنی در جزء سي ام قرآن كريم

انگيز تر و بلیغ تر از تشبيه است » (امامی خليل آبادی.)179 :1388 ،
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تصوير شفق و شب و كامل شدن ماه ،همگي تصويرهايي هستند

كه اين تصاوير ،شخصيتهايي پويا و آفريده خداوند و محكوم به

كه با تصوير كلي هماهنگند .در برابر اين تصاوير كيهاني ،تصوير

قوانين الهي را به ذهن انسان تداعي ميكنند.

انساني قرار ميگيرد كه باز ،در مرگ و زندگي و تالش و رنج،
تسليم خداست .بدين ترتيب در طي تعامل تصويرهاي جزئي در

السما ُء بَنها»،
آيات  27-28سوره نازعاتَ «:ءاَن ُتم اَشَ ُّد َخلقاً ا َ ِم َّ
« َر َف َع َسم َكها َف َس ّوها » ،تصويري را از آسمان ترسيم ميكنند

بافت معجزهآساي سورههاي قرآن ،تصويري كلي در ذهن مخاطب

كه به خردي آدمي در برابر اين تصوير كيهاني عظيم اشاره دارد.

شكل ميگيرد كه متناسب با هدف مركزی در هر سوره است و

تصوير آسمان به بنا ،اشاره به پيوستگي ،قدرت و نظم آن دارد

در جذب مخاطب و القاي مفهوم مركزي سوره تأثير زيادي دارد.

و دليلي بر قدرت خداوند است كه در اين موجود عظيم تجلي

خداوند در آيات  1-7سوره غاشيه ،چهره و وضعيت سخت
كافران را در آستانه محشر و در آيات  8-16اين سوره نيز،
تصاويري از وضعيت مؤمنان را در اين روز هولناك ترسيم ميكند كه
نقطه مقابل همند .اين آيات ،رخسار ترسناك و ذليل كفار را در برابر

يافته است.

رض َك َ
يف ٌسطِ َحت » ،آيه
در آيه  20سوره غاشيه َ « :واِلَي االَ ِ

 6سوره نبأ « :اَلَم ن َج َع ِل االَ َ
رض مِهادا » و آيه  30سوره نازعات:

« َواالَ َ
عد ذل َِك َدحها » ،تصوير زمين به صورت گسترده،
رض ب َ َ

چهره شادمان و خندان مؤمنان و صحنههايي از عذاب مشقت

كشيده شده و گهواره آمده است تا انسان بر روي آن استقرار يابد

انگيز كافران را در برابر نعمتهايي فرح بخش براي نيكوكاران ،به

و آن گاه به تصوير غلتان و افراشته زمين اشاره شده تا مناسب

تصوير ميكشند .اين گونه تقابلها در تصاوير قرآني در بافتهاي

كشت و زندگي باشد ،در تصاوير زمين ،حركت و ثبات هر دو با

همجوار ،به وضوح بيشتر مفاهيم بلند قرآن و القاي سهلتر معاني

هم جمع شده است و اين صحنهاي خيالانگيز است كه آدمي را

به ذهن مخاطبان ميانجامد.

بر توانايي نامحدود خداوند بر هر چيزي آگاه ميسازد.

همانطور که پیش از این اشاره شد ،اندیشه دینی مهمترین

در آيات  10-11سوره نبأَ « :و َج َعل َنا اللَّ َ
يل ل ِباساً»َ « ،و َج َعل َنا

دینی ،هدف و غایت تصویر قرآنی میباشد .سبک بیان قرآنی برای

فراگير با تاريكياش ،هستي را فرا ميگيرد .زمان آرامش و راحتي

تحقق این غرض دینی بر تنوع تکیه دارد .تصویر قرآنی ،عنصر یا

انسان پس از رنج و زحمت و در اين تاريكي است .روز هم روشن

مادهاش را از واقعیت محسوس میگیرد تا با تبدیل موضوعات

است تا آدميان براي به دست آوردن روزي تالش كنند .تأثير اين

دینی و مفاهیم انتزاعی به صحنههایی قابل مشاهده ،به شیوههای

تصاوير در يادآوري اين نعمتهاي خداوند به انسان است چرا كه

مختلف از طریق عقل ،اندیشه ،حس و خیال و عاطفه به ژرفای روان

انسان به خاطر عادت ،از فوايد شب و روز غافل ميگردد.

مولفه تصویر ذهنی در قرآن است؛ به عبارت دیگر ،کارکرد

هار َمعاشاً » ،تصويري از شب ترسيم شده است كه مانند لباسي
ال َّن َ

آدمی نفوذ نماید .در این قسمت از پژوهش به بررسی نمونه هایی از

برخي ديگر از تصاوير قرآني ،نمايشي از صحن ه هاي

جزء سی ،بر اساس عنصر با ماده تشکیل دهنده تصویر پرداخته

رخدادهاي واقعي و داستان هاي گذشتگان است .داستانهاي

میشود.

قرآن تاريخياند و نميتوان در این حقیقت ترديد نمود؛ اما

تصوير طبيعت در تصويرگري قرآن جايگاه مهمي دارد .تصاوير

هدف از آنها ثبت تاريخي رخدادها نيست بلكه هدف ،عبرت

قرآني به صحنههاي طبيعي ،زندگي و حركت ميبخشند تا زنده

آموزي از آن هاست .هنر در اين قصه ها در درستي تصوير

و پويا جلوه كنند ،بر احساس و وجدان آدمي تأثيرگذار باشند و

رخدادها و دقت در بيان آنها و زنده جلوه دادن صحنهها

عقل و روح آدمي بتواند با آنها تعامل داشته باشد .در تصويرسازی

ميباشد.

قرآن ميان طبيعت و انسان هماهنگي و انسجام وجود دارد چرا

تصوير حوادث در سوره نازعات از مناجات موسي با خداوند در
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سرزمين مقدس طوي آغاز ميشود و تا پايان حوادث يعني غرق

تأكيدهاي لفظي مكرر ،موجب هول و هراس بيشتر مخاطب

شدن فرعون و لشكريانش ادامه مييابد .در اين سوره پس از تصوير

ميشود و آدمي تصور ميكند كه بر روي زمين است در حالي كه

نداي آسماني براي تكليف موسي (ع) در پذيرش رسالتي كه بر

به شدت ميلرزد .در اين هنگام ،اين احساس به وي دست مي دهد

دوشش نهاده شده بود و سخن گفتن موسي با فرعون ،با نرمي

كه اي كاش از قبل خود را براي چنين روز وحشتناكي آماده ميكرد.

و ماليمت و به قصد دعوت او به سوي حق ،تصويرهاي ديگري
از صحنههای رويارويي موسي (ع) با فرعون ،رد دعوت موسي از

نتيجهگيري

جانب فرعون و نابودي فرعون و يارانش ،ترسيم ميگردد « .شيوه

شیوههای بیان هنری در قرآن کریم که کالم خداوند است با

قرآن در تصويرگري رخدادها اين است كه بين تصويرهاي حوادث

کالم عادی افراد بشر متفاوت است .بررسی نمونههایی از تصویر

روايي ،فاصلههاي هنري وجود دارد كه به حال خود رها ميشوند

ذهنی در جزء سی و نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهند

تا قوه خيال مخاطب ،اين فضاها را پر كند و غرض ديني از روايت

که تصويرسازی ذهنی در قرآن ابزاري براي القای معاني مورد نظر

داستان تحقق يابد .تصوير پرشتاب حوادث در سوره نازعات ،در

ديني است .تصویر قرآنی ،عنصر یا مادهاش را از واقعیتهای محسوس

يافته است .جملههاي كوتاه و تند براي شتاب دادن به حوادث

مانند صحنه هاي طبيعت ،رخدادهاي واقعي و داستان هاي گذشتگان
میگیرد تا مفاهیم انتزاعی و دور از ذهن به صورت تصويرهاي

است تا با فضاي تند سوره هماهنگ باشند» (راغب.)1387:356،

محسوس ،ملموس و نزديك به فهم بشر عرضه شوند ،وضوح و

آيات سوره فيل ،تابلويي را از سرانجام سپاه ابرهه و هالكت و

تثبیت آنها در ذهن وی بيشترگردد و تعامل مخاطب با متن ،بهتر

سنگسارشدن آنها توسط پرندگاني كه فرمان بر خداوند بودند،

برقرارشود .تصاوير قرآني بر تنوع تكيه دارند و تنها به دايرهی محدود

براي مخاطب مهيا ميكند .تصويري كه از صحنههاي اين داستان

بيان بالغي همچون تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه خالصه

ميتواند درس
تاريخي پيش چشمان انسان ترسيم ميگردد ،

نميشوند .اين تصاوير از عناصر گوناگوني مانند موسيقي آيات،

عبرتي براي زندگي اش باشد.

توصيفات دقيق و تقابل صحنهها بهره میگیرند .به طور مثال ،در

تصويرهاي مربوط به روز قيامت ،از گستردهترين و پربارترين

تصویرسازی صحنههاي بهشت و جهنم ،رخسار ترسناك و ذليل كفار

تصويرهاي قرآني است .ويژگي بارز صحنههاي قيامت اين است

در برابر چهره شادمان و خندان مؤمنان و صحنههايي از عذاب

كه غالباً صحنههاي بهشت و جهنم در برابر هم نمايش داده ميشوند

مشقت انگيز كافران و نعمتهايي فرحبخش براي نيكوكاران ،در

تا مقايسه بين آن دو با تشويق مخاطب يا ايجاد خوف در وي ،به

برابر هم نمايش داده ميشوند تا مقايسه بين آن دو با تشويق

وضوح معني آيات كمك كند.

مخاطب يا ايجاد خوف در وي ،به وضوح معني آيات كمك كند.

الص َّ
ّ
واژه”صاخه” با
اخ ُة»،
در آيه  33سوره عبسَ « :فاذا جائ َِت ّ

آهنگي تند و گوشخراش ،صحنهاي وحشتانگيز را از روز قيامت

ت هاي ه م جوار ،به
ل ها در تصاوير قرآني در باف 
اين گونه تقاب 
القاي سهلتر معاني به ذهن مخاطبان ميانجامد .تصاوير قرآني

به تصوير ميكشد .در آيات بعدي (تا آيه  )37اين سوره ،گريختن

با چارچوب فضاي كلي بافت سورهها هماهنگند و با برانگيختن

آدمي از نزدیکانش،تصویری را از حالت پریشانی و بیم و هراس

حس وخيال آدمي ،او را به تفكر و تكاپو وادار ميكنند تا مفاهیم

آدمی براي نجات خودش ترسيم ميكند كه در آن از شدت ترس،

واالی قرآنی با شیوه های مختلف از طریق عقل ،قوه تخیل،

عزيزانش را فراموش كرده و فقط به نجات خود مشغول مي باشد.

احساس و عاطفه به ژرفای روان آدمی نفوذ نمایند.

رض َد ّكاً َد ّكاً
در آيات  21تا  24سوره فجر « :كَلاّ ا ِذا ُد َّكت االَ ُ

َو جا َء َرب ُّ َ
الملَ ُ
مت ل َِحياتي»،
ك َص ّفاً َص ّفاً و  ...يا لَي َتني َق َّد ُ
ك َو َ

انتقال معنی از طریق تصويرسازی ذهنی در جزء سي ام قرآن كريم

توالي فعلهاي « َف َك َّذ َبَ ،عصي ،ا َ َدب َ َر ،يَسعيَ ،حشَ َر ،نادي» تجسم
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• شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)1380(.صورخیال در شعر فارسی،
تهران:انتشارات آگاه.
•صفوی ،کوروش .)1383(.درآمدی برمعنی شناسی .چاپ دوم .تهران:
سوره مهر.
• ظهیری ،عباس .)1387( .تجزیه و ترکیب و بالغت قرآن .قم :بوستان
کتاب.
• علوینژاد ،سید محسن“ .)1388( .زیباییشناسی تصویری قرآن به
روایت سید قطب” ،در قرآن و هنر (2مجموعه مقاالت قران و علوم روز)،
مشهد :انتشارات بنیاد پژوهشی حوزه و دانشگاه.
• عمید ،حسن .)1379(.فرهنگ فارسی عمید .تهران :امیرکبیر.
• فضیلت ،محمود .)1386( .زیباییشناسی قرآن .تهران :سمت.
• قاسمی ،حمید محمد“ .)1386( .جلوههایی از هنر تصویرآفرینی در
قرآن” ،صحیفهی مبین ،شماره ( ،40صص .)59-75
• محمدی ،حمید .)1384( .زبان قرآن :آشنایی با علوم بالغی ،معانی،
بیان ،بدیع ،چاپ پنجم ،قم :موسسه فرهنگی دارالذکر.
• مردوخی ،معد .)1378( .علوم بالغی بیان معانی بدیع .سنندج :نشر
ژیار.
• هاشمی رفسنجانی ،اکبر .)1383(.قم :بوستان کتاب.

