واکاوی مؤلّفههای تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی سورههای قرآن
(با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره قلم)
چکیده
قرآن کریم دارای ساختارهایی زیبا و باشکوه میباشدکه اعجاب همگان را برانگیخته است و یکی از این ساختارها،
تصویرپردازیهای بی بدیل است که در سرتاسر قرآن جلوهگری میکند .این تصاویر دیدنی در قرآن به مدد مؤلّفههای
مختلفی ظاهر گشتهاند که میتوان در میان آنها به مؤلّفههایی چون تشخیص ،تجسیم ،تخییل ،تشبیه و ..اشاره کرد.
در حقیقت قرآن به مدد این مؤلّفهها ،صحنههایی باشکوه آفریده و در آنها اعجاز و عظمت کالم وحی را به تصویر
کشیده است .این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است .در این
اثر به بررسی این مؤلّفهها و نقش آنها در القای مفاهیم قرآنی پرداخته شده و سوره قلم به عنوان نمونه مورد بررسی
قرار گرفته است .هدف از این پژوهش این است که با بررسی مؤلّفههای تصویری دریابیم که این عناصر چه نقشی در
خلق صحنههای زیبای قرآنی و القای مضامین آن دارا میباشند .با توجه به نتایج بدست آمده ،این مؤلّفهها هر یک به
نوبۀ خود توانسته است با خلق تصاویر زیبا در بیان و القای مفاهیم تاثیر بسزایی داشته باشد ،در این میان عنصر تشبیه
به دلیل وسعت این آرایه ادبی نقش برجستهتر را دارا بوده است.
اهداف پژوهش:
.1بررسی مؤلّفهها و عناصر تصویری قرآن و نقش آنها در القای مفاهیم و مضامین قرآنی در سورۀ قلم.
.2بررسی مؤلّفههای تصویری در خلق صحنههای زیبای قرآنی و خوشنویسی معاصر.
سؤاالت پژوهش:
.1مؤلّفه ها و عناصر تصویری همچون تشبیه ،تشخیص و ....چه نقشی در القای مفاهیم و مضامین قرآنی در سورۀ قلم
دارند؟
 .2کدام مؤلفههای تصویری موجود در قرآن در ایجاد زیبایی تصویری قرآن نقش دارند؟
کلیدواژهها :تصویرپردازی ،قرآن ،زیباییشناسی ،سوره قلم ،خوشنویسی معاصر.

مقدمه
تصویرسازی یکی از ساختارهای زیبا و اعجاب انگیز قرآن کریم میباشد که قرآن به مدد آن مفاهیم عقلی و مضامین
عالی را به صورت صحنههایی زیبا و بینظیر و جلوههایی ملموس و قابل درک تبیین کرده است .امروزه این موضوع
در ذیل اصطالح «تصویرپردازی هنری» در قرآن بررسی میگردد .سید قطب عقیده داشت که« :تصویرسازی در قرآن
ابزاری برتر است زیرا قرآن با تصویر حسی -خیالی ،معانی ذهنی و حالتهای روانی و صحنههای دیدنی و آرمانهای
انسانی و طبیعت بشری را به صورت تصویر ترسیم مینماید» (سید قطب1939 ،م .)59 :قرآن با استفاده از اسلوب
تصویرپردازی ،معارف ژرف و عمیق خویش را در حد فهم بشر عرضه داشته و مفاهیم انتزاعی و حاالت درونی انسانها
را در قالب صحنههایی زیبا و شگفت انگیز محسوس و قابل درک نموده است .با بررسی هنر تصویرپردازی در قرآن
میتوان گفت که تصاویر قرآنی ،تنها برای زیبایی و تزیین کالم وحی بهکار نرفته است ،بلکه برخی از مضامین و مفاهیم
قرآن جز بوسیله تصویرپردازی نمود پیدا نمیکنند و میتوان گفت ابزار تصویر ،بهترین روش برای آشکارکردن مقصود
و تاثیرپذیری بر مخاطب میباشد .در راستای تصویرسازی ،قرآن به مدد مؤلّفهها و عناصرتصویری مختلفی همچون
تشخیص ،تجسیم ،تخییل ،تشبیه ،استعاره و کنایه و ،.....به ترسیم معارف ومضامین قرآنی پرداخته وآنها را در قالب
صحنههای زیبا و حیرت انگیز به تصویرکشیده است.
در پژوهش حاضر به بررسی این مؤلّفهها و عناصر تصویری در قرآن کریم میپردازیم و سوره مبارکه «قلم» به عنوان
نمونههایی از هنر زیبای تصویرپردازی قرآنی مورد بررسی قرار میگیرند .هدف از این پژوهش بررسی نقش این مؤلّفهها
در ترسیم صحنههای زیبا و باشکوه قرآنی در سوره قلم میباشد و اینکه دریابیم کدامیک یک از این عناصر در القای
مضامین و مفاهیم قرآنی در این سوره نقش برجستهتر و موثرتری داشته است .بی شک با پرداختن به هنر تصویرپردازی
قرآنی در این سوره ،اعجاز و زیبایی کالم وحی بیش از پیش آشکار میگردد و بیان این اعجاز الهی از طریق پرداختن
به هنر تصویرپردازیهای بی بدیل قرآنی ،ضرورت این تحقیق را بیان میکند.
در زمینه این پژوهش ،کتابها و مقاالتی نگاشته شده است که در این جا به مواردی از آن اشاره میگردد :کتاب «التصویر
الفنی» از سید قطب ( 1939م) ،که در این کتاب به بررسی تصویر هنری در قرآن پرداخته شده است ،به نظر او به
جز آیات تشریع در تمامی آیات قرآن می توان تصویرسازی را مشاهده کرد و عقیده داردکه تصویر در قرآن با آهنگ و
بافت کلی قرآن هماهنگ است .کتاب «اسرار البالغه» از جرجانی (1998م) که در این کتاب به توضیح مؤلفههای
شکلگیری تصویر پرداخته شده است ،وی عقیده دارد که تصویر دارای مؤلفههای متعددی مانند تشبیه ،تمثیل ،استعاره
و ساختارهای دیگر میباشد و ارتباط تصویر با نظم در آیات قرآنی را میتوان از دالیل اعجاز قرآن برشمرد .کتاب
«وظیفه الصوره الفنیه فی القرآن الکریم» از عبدالسالم احمد راغب (2003م) ،که در آن با تقسیم بندی انواع کاربردهای
تصویر هنری در قرآن کریم و با ارائه نمونه ها و شواهدی از آیات قرآنی ،به بررسی هنر تصویرگری و کاربردهای آن در
قرآن پرداخته شده است .مقاله «خاستگاه هنر در دین ،کنکاشی در سوره العادیات» از ابوالفضل حری (1380ش) ،که

در این مقاله ابتدا به مفهوم تصویرگری پرداخته شده و سپس تصویرپردازی در سوره العادیات مورد بررسی قرار گرفته
شده است ،وی عقیده دارد که خیال و عاطفه در تصویرپردازی قرآن در خدمت ایمان قرار میگیرد و همچنین عقیده
دارد که در کالم الهی از هرگونه صناعتی جهت زیبا شدن پیام وحی استفاده شده است .مقاله «انتقال معنی از طریق
تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم» از جلیل اهلل فاروقی و دیگران1393( ،ش) ،که در این مقاله به نقش
تصویرسازی در انتقال مفاهیم و مضامین قرآنی پرداخته شده است و در این راستا نمونههایی از تصویر سازی از جزء
سیام انتخاب گردیده و بررسی شده است .مقالهای با عنوان «حرکت در تصویرپردازی داستانهای پیامبران (مطالعه
موردی سوره هود)» به قلم انسیه خزعلی و کوثر بهبهانی زاده (1397ش) منتشر شده در فصلنامۀ علمی -پژوهشی
تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراست .در این پژوهش نوع افعال حرکتی در تصویرپردازی این داستانها و
دلیل سیطره و غلبه آنها بررسی شده ،و غلبه افعال حرکت انتقالی بر سایر افعالها ،دال بر تصویرگری موزون و ملموس
داستانها بوده و با تصاویری که ماالمال از عذابهای عظیم است ،منسجم شده .پژوهشی با عنوان «کارکرد تصویرپردازی
در تبیین داستان ناقه حضرت صالح و رهیافتهای تربیتی آن در بافت موقعیتی آیات قرآن» به قلم فاطمه کیانی و
محمدرضا حاجی اسماعیلی و اعظم پرچم (1397ش) در فصلنامۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا منتشر
شده است .در این پژوهش به چگونگی ارتباط مؤلفههای تصویری ناقه در بافت فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی ثمود جهت
تبیین مبهمات آیات ناقه و چیستی رهیافتهای تربیتی این داستان در بافت موقعیتی عصر نزول و دیگر عصرها پاسخ
داده شده است .در این پژوهش تالش میشود تا مؤلفههایی که در سورهی قلم که مرتبط با پژوهش ماست را کشف و
شرح دهیم و به مسائلی که پژوهشگران محترم از آن غافل مانده را تبیین و بسط کنیم .از سوی دیگر به انعکاس
تصویرپردازی های قرآنی در خوشنویسی معاصر پرداخته میشود.

نتیجهگیری
هدف قرآن از به تصویر کشیدن اندیشههای دینی در قالب های ادبی ،پرورش معرفت بشری در زمینه جهان هستی و
جهان آخرت و آفریدگار جهان است و در این راستا ،معانی واالی قرآنی در آیات این کالم الهی با تصاویر هنری آنها
کامال هماهنگ و متناسب میباشد .در بررسی مؤلّفهها و عناصر تصویری در سورۀ قلم به این نتایج نائل گشتهایم:
کاربرد مؤلّفه تشخیص در این سوره نشان داده است که قرآن به مدد این ویژگی ،مبانی و مفاهیم و مقاصد خویش را
به بهترین شکل به تصویر کشیده است زیرا تصور اشیاء و مفاهیم به شکل انسان ،تصاویری بس زیبا را در ذهن تداعی
مینماید .تأثیر مؤلّفههای تشخیص و تخییل در این سوره کامالً نمایان و هویدا میباشد ،زیرا به مدد این مؤلّفهها
مفاهیم عینی و خیالی و دور از ذهن به صورت تصاویری شگفت و بیبدیل به نمایش درآمده و باعث گشته است که
این مفاهیم ملموس و محسوس گردد .به مدد مؤلّفههای تشبیه و استعاره در آیات سورۀ قلم مفاهیم و دستورهای دینی
بهصورت تصاویری زیبا و دل انگیز به تصویر در آمده است که در نتیجه به درک بهتر از آن مفاهیم انجامیده است.

بهکارگیری آرایههای بالغی چون کنایه و مجاز در این سوره باعث شده است که مبانی و اهداف قرآنی به شکل
شگفت انگیزی به نمایش درآمده و اعجاز این آیات را دو چندان نماید .با بررسی نقش و تأثیر این مؤلّفههای تصویری
در بیان مقاصد و القای مفاهیم قرآن در سوره قلم این نتیجه به دست میآید که تمامی این عناصر در به تصویر کشیدن
مفاهیم و مقاصد قرآنی و امور عینی و دور از ذهن نقش واال و شگفتانگیزی را ایفا نمودهاند ،در این میان مؤلّفه تشبیه
به علت خلق تصاویری بس زیبا و شگفتانگیز و به دلیل وسعت و شمول و فراگیری این آرایه ادبی نقش برجستهتر و
موثرتری را دارا بوده است .بررسیها حاکی از این است که میتوان جلوههایی از این تصویرپردازیهای قرآنی را در
خوشنویسی معاصر و مضامین و فرمهای بهکار برده در آن مشاهده کرد.
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