
 

همگان را برانگیخته است و یکی از  باشدکه اعجاب  قرآن کریم دارای ساختارهایی زیبا و باشکوه می

. این تصاویر کندگری میهای بی بدیل است که در سرتاسر قرآن جلوهاین ساختارها، تصویرپردازی

هایی  توان در میان آنها به مؤلّفهاند که میهای مختلفی ظاهر گشتهدیدنی در قرآن به مدد مؤلّفه

تشبیه تخییل،  تجسیم،  تشخیص،  مؤلّفهدکراشاره    و..  چون  این  مدد  به  قرآن  حقیقت  در  ،  ها. 

آنها اعجاز و عظمت کالم وحی را به تصویر کشیده است. این پژوهش   هایی باشکوه آفریده و درصحنه

  در این اثر به   ای انجام شده است.  های منابع کتابخانهو با تکیه بر داده  تحلیلی  - روش توصیفی   با

ای مفاهیم قرآنی پرداخته شده و سوره قلم به عنوان نمونه ها و نقش آنها در القبررسی این مؤلّفه

های تصویری دریابیم  این پژوهش این است که با بررسی مؤلّفه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از

با توجه باشند.  های زیبای قرآنی و القای مضامین آن دارا میاین عناصر چه نقشی در خلق صحنهکه  

ها هر یک به نوبۀ خود توانسته است با خلق تصاویر زیبا در بیان و  ن مؤلّفهای  به نتایج بدست آمده،

این آرایه ادبی  القای مفاهیم تاثیر بسزایی داشته باشد، در این میان عنصر تشبیه به دلیل وسعت  

بر است.جستهنقش   بوده  دارا  را  که    تر  است  این  بیانگر  نیز  معاصر  دوره  خوشنویسی  بررسی 

ترین مضامینی است که در خوشنویسی معاصر مورد توجه ی قرآنی یکی از محوریساختارهای زیبای

 بوده است.

 : اهداف پژوهش

 ۀ القای مفاهیم و مضامین قرآنی در سور  ها درآن  نقش قرآن و   ها و عناصر تصویری  مؤلّفهبررسی    .1

 . قلم

 و خوشنویسی معاصر.   های زیبای قرآنیدر خلق صحنهی های تصویرمؤلّفهبررسی  .2

 : االت پژوهشؤس

ها و عناصر تصویری همچون تشبیه، تشخیص و.... چه نقشی در القای مفاهیم و مضامین  مؤلّفه  .1

 ؟ قلم دارند  ۀآنی در سورقر

 تصویری قرآن نقش دارند؟  های تصویری موجود در قرآن در ایجاد زیبایی. کدام مؤلفه2
 

 

 3،  صادق ابراهیمی کاوری  *2 رحیمه چوالنیان     ،1 راضیه آلبوغبیش

 

 مقاله پژوهشی 

 46شماره  

 19 دوره

 38الی    25صفحه  

 26/06/1400تاریخ ارسال مقاله:         

 03/02/1400تاریخ داوری:                

 13/06/1401تاریخ صدور پذیرش:       

 15/06/1401تاریخ انتشار:                

    gmail.com61Razi.soha.albogh@  .واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادان، ایرانزبان و ادبیات عرب،    گروه  یادانشجوی دکتر  1
 iau.ac.ir1349Ra.Choulanian@   .اسالمی، آبادان، ایرانواحد آبادان، دانشگاه آزاد    ،زبان و ادبیات عرباستادیار گروه  )نویسنده مسئول(  * 2
  iauabadan.ac.ir70Ebrahimi.kavari@  .واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادان، ایران  استادیار گروه زبان و ادبیات عرب،  3

 

 تصویرپردازی، 

 قرآن،

 شناسی، زیبایی

 سوره قلم، 

 خوشنویسی معاصر. 

 

راضشیالبوغب چوالنهی,  رحان ی,    &,  مهی, 

)ی کاور  یمیابراه صادق.  واکاو1401,    ی (. 

ز  ریتصو  یهامؤلّفه  در  آنها  نقش    یباساز یو 

برآثار    دیقرآن )با تاک   یسوره ها  ی رپرداز یتصو

قلم(. مطالعات هنر   معاصر سوره   یسیخوشنو

 .38-25(,  46)19,  یاسالم

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2022.356550.2038  

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

 قرآن های سوره زیباسازی تصویرپردازی های تصویر و نقش آنها درواکاوی مؤلّفه
 قلم( سوره  برآثار خوشنویسی معاصربا تاکید )

 

dorl.net/dor/20.1001.1 

.1735708.1401.19.46.20.6 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-3003-2316
https://orcid.org/0000-0002-4530-031X
https://orcid.org/0000-0001-6932-2137
mailto:%09Razi.soha.albogh61@gmail.com
mailto:Ra.Choulanian1349@iau.ac.ir
mailto:Ebrahimi.kavari70@iau.abadan.ac.ir
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_156189.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_156189.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_156189.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1401.19.46.20.6
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_156189.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_156189.html


 

 های قرآنها در زیباسازی تصویرپردازی سوره های تصویر و نقش آنواکاوی مؤلفه 

 26 راضیه آلبوغبیش، رحیمه چوالنیان، صادق ابراهیمی کاوری

 مقدمه  

باشد که قرآن به مدد آن مفاهیم عقلی و مضامین  تصویرسازی یکی از ساختارهای زیبا و اعجاب انگیز قرآن کریم می

هایی ملموس و قابل درک تبیین کرده است. امروزه این موضوع نظیر و جلوههایی زیبا و بیعالی را به صورت  صحنه

گردد. سید قطب عقیده داشت که: »تصویرسازی در قرآن  »تصویرپردازی هنری« در قرآن بررسی میدر ذیل اصطالح  

های  های دیدنی و آرمانهای روانی و صحنهخیالی، معانی ذهنی و حالت  -ابزاری برتر است زیرا قرآن با تصویر حسی

(. قرآن با استفاده از اسلوب  59  :م1939نماید« )سید قطب،  انسانی و طبیعت بشری را به صورت تصویر ترسیم می

ها  تصویرپردازی، معارف ژرف و عمیق خویش را در حد فهم بشر عرضه داشته و مفاهیم انتزاعی و حاالت درونی انسان

انگیز محسوس و قابل درک نموده است. با بررسی هنر تصویرپردازی در قرآن  هایی  زیبا  و شگفترا در قالب صحنه

کار نرفته است، بلکه برخی از مضامین و مفاهیم  هویر قرآنی، تنها برای زیبایی و تزیین کالم وحی بتصا توان گفت کهمی

توان گفت ابزار تصویر، بهترین روش برای آشکارکردن مقصود  کنند و میقرآن جز بوسیله تصویرپردازی نمود پیدا نمی

ها و عناصرتصویری  مختلفی  همچون  مدد مؤلّفه  باشد. در راستای تصویرسازی، قرآن به و تاثیرپذیری بر مخاطب می

کنایه و.....، به ترسیم معارف ومضامین قرآنی پرداخته وآنها را در قالب    تشخیص، تجسیم، تخییل، تشبیه، استعاره و 

 های زیبا و حیرت انگیز به تصویرکشیده است.  صحنه

پردازیم و سوره مبارکه »قلم« به عنوان  ن کریم میها و عناصر تصویری در قرآدر پژوهش حاضر به بررسی  این مؤلّفه

ها  گیرند. هدف از این پژوهش بررسی نقش این مؤلّفههایی از هنر زیبای تصویرپردازی قرآنی مورد بررسی قرار مینمونه 

القای  باشد و اینکه دریابیم کدامیک یک از این عناصر در  باشکوه قرآنی در سوره قلم می های زیبا ودر ترسیم صحنه

تر و موثرتری داشته است. بی شک با پرداختن به هنر تصویرپردازی مضامین و مفاهیم قرآنی در این سوره نقش برجسته

گردد و بیان این اعجاز الهی از طریق پرداختن  قرآنی در این سوره، اعجاز و زیبایی کالم وحی بیش از پیش آشکار می

 کند. رورت این تحقیق را بیان میهای بی بدیل قرآنی، ضبه هنر تصویرپردازی

گردد: کتاب »التصویر  کتابها و مقاالتی نگاشته شده است که در این جا به مواردی از آن اشاره می  ،در زمینه این پژوهش

م(، که در این کتاب  به بررسی تصویر هنری در قرآن پرداخته  شده است، به نظر او به  1939الفنی« از سید قطب )

توان تصویرسازی را مشاهده کرد و عقیده داردکه تصویر در قرآن با آهنگ و  در تمامی آیات قرآن می  جز آیات تشریع 

های  م( که  در این کتاب به توضیح مؤلفه1998بافت کلی قرآن هماهنگ است. کتاب  »اسرار البالغه« از جرجانی )

های متعددی مانند تشبیه، تمثیل، استعاره  فهلؤگیری تصویر پرداخته شده است، وی عقیده دارد که تصویر دارای مشکل

قرآنی را میو ساختارهای دیگر می با نظم در آیات  ارتباط تصویر  قرآن برشمرد. کتاب  باشد و  از دالیل اعجاز  توان 

  م(، که در آن با تقسیم بندی انواع کاربردهای 2003»وظیفه الصوره الفنیه فی القرآن الکریم« از عبدالسالم احمد راغب )

ها و شواهدی از آیات قرآنی، به بررسی هنر تصویرگری و کاربردهای آن در  ه نمونهئتصویر هنری در قرآن کریم و با ارا
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ش(، که  1380قرآن پرداخته شده است. مقاله »خاستگاه هنر در دین، کنکاشی در سوره العادیات« از ابوالفضل حری )

شده و سپس تصویرپردازی در سوره العادیات مورد بررسی قرار گرفته  در این مقاله ابتدا به مفهوم تصویرگری پرداخته  

گیرد و همچنین عقیده  شده است، وی عقیده دارد که خیال و عاطفه در تصویرپردازی قرآن در خدمت ایمان قرار می

ی از طریق  دارد که در کالم الهی از هرگونه صناعتی جهت زیبا شدن پیام وحی استفاده شده است. مقاله »انتقال معن

ش(، که در این مقاله به نقش  1393تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم« از جلیل اهلل فاروقی و دیگران، )

هایی از تصویر سازی از جزء  تصویرسازی در انتقال مفاهیم و مضامین قرآنی پرداخته شده است و در این راستا نمونه

های پیامبران )مطالعه  ای با عنوان »حرکت در تصویر پردازی داستانلهام انتخاب گردیده و بررسی شده است. مقاسی

پژوهشی    -ش( منتشر شده در فصلنامۀ علمی 1397موردی سوره هود(« به قلم انسیه خزعلی و کوثر بهبهانی زاده )

ها و  استانتحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراست. در این پژوهش نوع افعال حرکتی در تصویر پردازی این د

ها، دال بر تصویرگری موزون و ملموس  دلیل سیطره و غلبه آنها بررسی شده، و غلبه افعال حرکت انتقالی بر سایر افعال

های عظیم است، منسجم شده. پژوهشی با عنوان »کارکرد تصویرپردازی  ها بوده و با تصاویری که ماالمال از عذابداستان

های تربیتی آن در بافت موقعیتی آیات قرآن« به قلم فاطمه کیانی و  ح و رهیافتدر تبیین داستان ناقه حضرت صال 

ش( در فصلنامۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا منتشر  1397محمدرضا حاجی اسماعیلی و اعظم پرچم )

و ذهنی ثمود جهت   های تصویری ناقه در بافت فیزیکی، اجتماعیشده است. در این پژوهش به چگونگی ارتباط مؤلفه

های تربیتی این داستان در بافت موقعیتی عصر نزول و دیگر عصرها پاسخ  تبیین مبهمات آیات ناقه و چیستی رهیافت

ی قلم که مرتبط با پژوهش ماست را کشف و  هایی که در سورهشود تا مؤلفهداده شده است. در این پژوهش تالش می

از سوی دیگر به انعکاس    محترم از آن غافل مانده را تبیین و بسط کنیم.شرح دهیم و به مسائلی که پژوهشگران  

 شود.تصویرپردازی های قرآنی در خوشنویسی معاصر پرداخته می

 مفهوم تصویر و تصویرپردازی  .1

باشد )دهخدا:  تصویر در لغت به معنای صورت و شکل قراردادن برای چیزی، یا نقش کردن و رسم کردن چیزی می

آفریند و در عین حال  اش را میتصویر(. و تصویر ادبی شامل عبارات و الفاظی است که ادیب به وسیله آنها اثر ادبی

توان گفت که تصویر ادبی عالوه  (. می46  :تاآید )خفاجی، بیای قوی به وجود میشامل خیال است که در نتیجه عاطفه

انگیزد، بنابراین اهمیّت تصویر  های حسّی  را در ذهن برمیکه تجربهبر صورخیال، شامل کلمه یا کلمات یا آیاتی است  

انگیزد، اما تصویر ادبی با آنچه که امروزه از مفهوم  ها و اذهان بر میها را در خاطرهادبی در این است که حوادث و پدیده

ای از  و عکس و سینما، از آمیزه  تصویر در اذهان وجود دارد، یعنی فیلم و عکس و سینما تفاوت دارد، تصاویر در نقاشی 

نماید که گویی انسان  اند در حالی که در تصویر ادبی الفاظ و عبارات، چنان نقشی را ایفا مینور و رنگ تشکیل شده

نماید. متقدّمین در آثار خویش به جای کلمه »تصویر« از واژه »تمثیل« استفاده  ای زنده و مصوّر را مشاهده میصحنه

نگری«  : »تمثیل در لغت ، به معنای چیزی است، گویی به آن میانچه فراهیدی در این مورد گفته استاند، چن کرده

: »تمثیل به معنای تصویر است،  یعنی چیزی  )فراهیدی: ریشه مثل(. و فیروزآبادی نیز در تعریف از تمثیل گفته است
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)فیروزآبادی : ریشه مثل(. سبقت حضور تصویر نگرد« را برای کسی توصیف کردن و نمایش دادن، گویی که به آن می

(، وی  131  :م1938گردد. )جاحظ،  وتصویرگری در ادبیات عرب به قرن سوم هجری و به کتاب »الحیوان« جاحظ برمی

ای تصویر«  که جرجانی نیز »شعر را صناعت و گونه(، همچنان365  :دانست )همان»شعر را گونه ای  از تصویر« می

(. متقدّمین علم بالغت برای تصویرسازی یا تمثیل جایگاه جدا و مستقلی قائل  365 :1998)جرجانی،  نمود قلمداد می

اند، رضایی در این  اند و آن را تحت عنوان صورخیال در اقسام بیانی چون تشبیه و استعاره و کنایه معرفی کردهنبوده

حقیقت همان تصویرگرایی    ورخیال« نامیدند، درنویسد: »آنچه را که متقدّمین وناقدان کالسیک عرب »صزمینه می

به مقوله تصویر داشته155  :1382است« )رضایی،   نگاهی متفاوت  ناقدان معاصر  و  ادیبان  اما  از  (،  را یکی  آن  و  اند 

توان از سید قطب به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه  اند که در میان آنها میهای مهم علم بالغت برشمردهبخش

داند )خزعلی و بهبهانی  . بطل نیز تصویر را یک گروه زبانی متشکل از الفاظ، معانی، عقل، عاطفه و خیال مینام برد

 (.107 :1397زاده، 

 تصویرپردازی هنری در قرآن. 2

جنبش و موسیقی و رنگ کلمات و نغمه عبارات درآن به گونه ای است    .آمیخته از رنگ است  ،تصویر هنری در قرآن

سازد. تصویر در قرآن، تصویری است گویا و زنده  که دیده و گوش و حس و خیال و هوش و وجدان را از خود آکنده می

یکی    پوشند. سید قطب درکتاب خویش تصویرپردازی را که در آن مبانی و مفاهیم و مضامین همگی جامه حیات می

از مهمترین رویکردهای تحلیلی قرآن به شمار آورده وعقیده دارد که »کل اسلوب قرآن به جز آیات تشریع براساس  

(. بنابراین تصویرسازی در قرآن ابزاری  7  :ق1415تصویراست و این اسلوب تصویری از اعجازقرآن است« )سید قطب،  

های انسانی و طبیعت  های دیدنی و آرمانی و رخدادها و صحنهخیالی، معانی ذهن  -برتراست، زیرا قرآن با تصویر حسی 

های روانی تبدیل  کنند وحالتنماید و بدین ترتیب معانی و مضامین ذهنی شکل و حرکت پیدا میانسانی را بیان می

 شود.  ها و مناظر همه نمایان میشود و داستانبه تابلو و یا صحنه می

 های تصویرپردازی  مؤلّفه .3

ها و عناصر تصویری متعدّدی معارف ژرف و عمیق خویش را در  کریم با اسلوب و هنر تصویرپردازی به مدد مؤلّفه  قرآن

ها محسوس و قابل  حد فهم بشر عرضه داشته و معانی و مفاهیم انتزاعی و حاالت روحی و درونی انسان ها را برای آن

ترین  ، گفتگو، تجسیم، تشخیص و حواس را از مهمدرک نموده است. سید قطب عناصری مانند: رنگ، صدا، حرکت

(، اما برخی ازمحققین، اندیشه دینی، واقعیت، خیال،  7  :1980دانست )سید قطب،  های تصویرپردازی در قرآن میمؤلّفه

  ر (. برخی دیگ108  :1387شمارند )سیدی،  در قرآن برمی  ها و عناصر مهم تصویرعاطفه، زبان، ریتم و آهنگ را از مؤلّفه

گیرد وبر ها و عناصر مختلفی مانند: توصیف، تشبیه، کنایه، مجاز و فاصله مدد میقرآنی از شیوه  عقیده دارند که تصویر

 (.74 :1386پایه تجسیم و تشخیص و تخیّل استوار است )قاسمی،
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 خوشنویسی معاصر مضامین قرآنی در .4

و خط زیبا در ادبیات اسالمی فارسی و معارف و هنر   اسالم بودههنر خوشنویسی همزاد و همراه فرهنگ و هنر ایران و 

ای را از آغاز پیدایش ایفا  یگانه ی احساس هنری نقشکنندهعنوان یگانه محمل کالم وحی و تثبیت  و معرفت دینی به

بوده    فرودهاییهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی شرایط متفاوتی را تجربه و دارای اوج و  کرده و متناسب با موقعیت

، دارای  کالم و تصویر دو عامل مهم برای ایجاد ارتباط است. در خوشنویسی انتقال پیام از طریق تصاویر و کلمات .است

خوشنویسی را از نظر بصری های بصری،  و قواعد در کنار زیبایی و توجه به کیفیت  ساختار تجسمی است. حضور اصول

(. در بررسی مضامین مورد نظر در  35:  1397شناختی ممتاز نموده است )اسحاق زاده و همکاران،  زیباییو ساختار  

توان مشاهده کرد که بخش مهمی از آثار هنری این حوزه مربوط به کتابت قرآن و مضامین  خوشنویسی معاصر می

از قرآن توسط هنرمندان مرداز دوره قاجار نسخه  قرآنی است. فراوانی  امروز در موزه  های  های  و زن کتابت شد که 

های حکومت برای رونق فرهنگ اسالمی، حمایت زیادی  در دوره قاجار، به فراخور سیاست  شود.مختلف نگهداری می

 از کتابت و خوشنویسی انجام شد. این مسئله منجر به رونق خوشنویسی قرآنی در این مقطع زمانی گردید. 

از  د تاریخی  مختلف  مقاطع  بهر  خوشنویسی  ایران،  سنتی  هنرهای  انواع  برای   بین  محملی  عنوان  به  آنکه   دلیل 

می قرار  استفاده  مورد  احادیث  و  الهی  مصحف  قرار آیات  خاص  توجه  و  عنایت  مورد  هنرها  سایر  از  بیش   گرفت، 

به    خوشنویسی   داشت. یافت که  به سطحی دست  نظر کیفی  از  فراوان  و نشیب  فراز  با  قرن   عنواندر طول سیزده 

شاخص و  آئینی  معیار  و  قدسی  بسیار   هنر  هرچند  خط  زیباشناسی  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات  گردید.   تلقی 

انگشت و  گرایش  محدود  درباره  پژوهش  برای  را  زمینه  اما  هستند؛  هموار شمار  خوشنویسی  در  فرمالیستی   های 

فرمالیسم  ظهور  مکت  کردهاند.  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  بر ب)صورتگرایی(  عالوه  روسیه،  در  ادبی  نقد   های 

ترین  ادبیات و زبانشناسی به تدریج سایر هنرها رانیز تحت تأثیر قرار داد و به سرعت گسترش یافت. از منظر ایشان مهم

از باورهای    زدایی  و تأثیرگذار، رویکرد آفرینندگان آنها در خلق فضایی برای آشنایی   ویژگی آثار ادبی )و هنری( ماندگار

طور اخص خوشنویسی هنرمندان در بسیاری از مقاطع    در هنرهای تجسمی و کاربردی و به  عارف و تکراری بود.مت

های این امر را در آثار خود  ایران نگاهی متفاوت به قیود صلب قوانین موضوعه داشته و با ظرافتی خاص جلوه  تاریخ هنر 

اند  شهره  بازنمایی یا فرانمایی خود  آثاری از تاریخ هنر که به جنبه صورتگرایی در هنر  اند. براساس نظریهنمایش نهاده  به

 برخالف تصور  های بازنمودی و بیانی آنان اند چراکه ویژگیدلیل خصوصیات فرمی خود محل توجه بوده  نیز در اصل به

ها  صفات عرضی آن  صرفاً   های بازنمایی و فرانمایی هنرً، نه صفات ذاتی بلکه پردازان معتقد به نظریهتصور نظریه  برخالف

 (. 69: 1392)عوضپور، تتنها صفات ذاتی آنان همانا صورت، فرم یا ساختار صوری آنهاس از این بابت که  هستند 



 

 های قرآنها در زیباسازی تصویرپردازی سوره های تصویر و نقش آنواکاوی مؤلفه 

 30 راضیه آلبوغبیش، رحیمه چوالنیان، صادق ابراهیمی کاوری

 و خوشنویسی معاصر  قلم ها در سورههای تصویری و نقش آن. مؤلّفه5 

باشند و به ویژه هنر تصویرپردازی  های بالغی میهای قرآن سرشار از اعجاز و زیبایی»قلم« همانند تمامی سوره  ۀسور

باشد که به مدد آن معانی و مضامین قرآنی در این سوره به زیباترین شکل به  ها مشهود میدر بسیاری از آیات آن

 پردازیم:  عناصر تصویرپردازی در این سوره می ها وهتصویرکشیده شده است. در ذیل به بررسی برخی از  مؤلّف 

 تشخیص .5.1

یا رفتار انسانی را به جانوران و یا اشیاء نسبت    ها و ای ادبی است که در آن صفتتشخیص یا شخصیّت بخشی، آرایه

حقیقت اطالق    خوانند، در میدهند، شخصیّت بخشی که بعضی آن را »جان بخشی به اشیاء« و یا »جاندار انگاری«  می

باشد. برخی تشخیص  های طبیعی یا امور عقلی میاحساسات و رفتارهای خاص انسانی به حیوانات و گیاهان و پدیده

های مجرد، ویژگی و کردار انسانی  اند که در آن به اشیاء یا اندیشهرا »انسان انگاری« نامیده وآن را نوعی مجاز دانسته

آنها را به صورت    تشخیص به اشیاء و جامدات شخصیّت انسانی داده شده و  (. در28  :1382ایی،  شود )رضبخشیده می

دهند که ویژه انسان است،  هایی را به اشیاء یا حیوانات مینمایند، در واقع در این شیوه صفات و نسبتانسان مجسّم می

های  کنند، در تعابیر مصوّر قرآنی، جلوها آنها گفتگو میبرای مثال آسمان یا روزگار یا باد صبا را مورد خطاب قرارداده و ب

(.  مانند این آیه در سوره قلم:  74  :1386توان مشاهده کرد )قاسمی،  بسیار زیبایی از بخشیدن حیات به جامدات را می

ن »اصحاب الجنه« یا صاحبان باغ دارد  ( این آیه اشاره به داستا 19/  68)قلم:    ﴾ َفطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴿

های باغ خویش  گیرند هنگام سپیده دم و دور از چشم مستمندان میوهکه در آن باغدارانی از اهل یمن شبانه تصمیم می

نصیب سازند، پس شبانه طیفی و بالیی از سوی پروردگار، در حالی که  ها محروم و بیها را از این میوهرا چیده و آن

و مراد از »طائف«    .(183  / 6:  1417)طباطبایی،    د نمایخواب بودند آن باغ را سوزانده و بیابانی ریگزار تبدیل میآنها در  

   .(169 :1382در این آیه، آفت و بالیی است که برگرد باغ چرخیده و آن را سوزانده و خاکستر کرده است )قرائتی، 

ند به تصویر کشیده  شده است، آن جا که طیف عذاب الهی  در این آیه به مدد عنصر تشخیص نمایشی از عذاب خداو

سوزاند و به  کشد و میچرخد و آن را به امر و دستور الهی به آتش میگردد و برگرد باغ میبه مانند انسان مجسّم می

رت  شود که قهر و عذاب الهی مخصوص آخاین آیه به انسان ها یادآور می کند، خداوند دربیابانی خشک تبدیل می

می واقع  سریع  بسیار  و  دنیا  در  گاهی  بلکه  )همان:  نیست  )قلم:  169شود  آیه  در  همچنین  خداوند  43/  68(.   ،)

برد. که در این عبارت نیز از ویژگی تشخیص در تصویرسازی استفاده شده است  را به کار می  ﴾خَاشِعَۀً أَبْصَارُهُمْ ﴿تعبیر

ها در حال خضوع  و خشوع  یّت انسانی بخشیده شده است و چشمها که جزئی از بدن انسان است شخصزیرا به چشم

ها را همچون  های انسان است و در اینجا قرآن با تعبیری زیبا چشماند. خشوع و فروتنی از صفتبه تصویر کشیده شده

 باشد.انسانی به تصویر کشیده است که فروتن و خاضع سر به زیر افکنده و شرمسار می
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 :قرآن، به خط ام سلمه، دوره معاصر)قاجار(، مأخذ: کتابخانه ملی ایران.1تصویر

بخشی یا بخشیدن صفت  در آیۀ باال شاهد کاربرد تشخصی برای فیل هستیم. آوردن عبارت اصحاب فیل، نوعی جان

 شود.انسانی به فیل محسوب می

 . تشبیه  5.2

(. شفیعی  160:  1384)محمدی،   شودیک صفت یا بیشتر گفته می در چیز اشتراک بین دو تشبیه به ادعای همانندی و

گوید: »تشبیه از اصول تصویری و تعابیر فنی علم بیان است که ذهن را از آنچه که  کدکنی در مورد تشبیه چنین می

بسیاری    توان نماید و به دلیل همین جنبه تخیّلی و تصویری تشبیه میپنهان است به چیزی که آشکار است، هدایت می

یک موضوع جمع کرد )شفیعی کدکنی،    از امور متباین و حتی متضاد را که از نظر حس و تجربه عقلی از هم دورند را در 

باشد، زیرا به مدد آن تصاویری  بس  برجسته ای را دارا می  (. در تصویرسازی هنری قرآن، تشبیه نقش واال و72  :1372

توان نظاره  ای از آرایه ادبی تشبیه را در این آیه مینمایش درآمده است. نمونهبدیل در آیات قرآن به انگیز و بیشگفت

(. در رابطه با معنای این آیه اقوال متعددی گفته شده است از  20)قلم:  ﴾َفأَصْبَحَتْ کَالصَّرِیمِ ﴿ فرماید: نمود،  آنجا که می

و ممکن است به این معنا باشد که آن باغ مانند  اش را چیده باشند  جمله اینکه: »یعنی باغ مانند درختی شد که میوه

شب تاریک و سیاه شد، چون در اثر آتشی که خداوند به سوی آن فرستاد، درختانش سوخت، و یا ممکن است به این  

ای برای آن متصور  روید و هیچ فایدهمعنا باشد که آن باغ مذکور مانند بیابانی ریگزار شد که هیچ گیاهی در آن نمی
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(. همچنین آمده است: »صَّرِیمِ« از ماده »صرم« و به معنی »قطع« است و در اینجا  56  /20  :1366)طباطبایی،  نیست«  

 (. 24/395 :1386به معنی شب ظلمانی یا درخت بدون میوه یا خاکستر سیاه است )مکارم شیرازی، 

ت و شکل باغ به دلیل حادثه وارد  گفته شده است که: »در حقیقت این تشبیه، یک تشبیه تمثیلی است که در آن حال 

( و 19/338  :1422شده بر آن به شب تشبیه شده است و وجه شبه شامل سیاه شدن به دلیل سوختن است« )قونوی،

روید و مشبه به در اینجا حسی است و آن کلمه  ای است که چیزی از آن نمییا تشبیه باغ سوخته به شن و ماسه

شود به دلیل گستردگی معنای کلمه »صریم« و به مدد عنصر  طور که مشاهده می(. همان338»مصروم« است )همان:  

های شگفت انگیز و متعدّدی به تصویرکشیده شده است، اگر صریم را به معنای تاریکی و شب  تشبیه، در این آیه صحنه

درختان به مانند شب،    ای را به تماشا بنشینیم که در آن باغ مذکور در اثر سوختنتوانیم صحنهدر نظر بگیریم می

توانیم آن باغ را بعد از  تاریک گشته است و چنانچه معنای ریگزار و شن و ماسه را برای این کلمه در نظر بگیریم، می

 آب و علف در ذهن مجسّم نماییم.  ویران گشتن به صورت ریگزاری خشک و بی

 

 ستان مقدس حضرت معصومه قم. آ دوره قاجار،  .خوشنویسی در قرآن، به خط ضیاء السلطنه،2تصویر

 کنندۀ  آتش تشبیه شده است.در آیات باال، همسر ابولهب به حمل

 مجاز.5.3

مجاز به معنی استعمال یک لفظ در غیر معنای اصلی و حقیقی خود است با شرط وجود نوعی مناسبت و پیوستگی  

شود. هر گاه بین دو معنی حقیقی و  معنی حقیقی میای که مانع از اراده  بین این دو معنی و نیز با شرط وجود قرینه

ای از نوع رابطه جزء وکل یا سبب و مسبب و یا حال و محل و یا وسیله و نتیجه باشد آن مجاز را مجاز  مجازی، رابطه

)قلم:  (. نمونه 11  :1387گویند )مردوخی،  مرسل می آیه  از مجاز را در  أَبْصَا﴿( و در عبارت  43/  88ای    ﴾ رُهُمْخَاشِعَۀً 
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توان مشاهده نمود، در این آیه عالوه بر عنصر تشخیص از مجاز نیز برای نمایش تصویر زیبای قرآنی استفاده شده  می

باشد،  لحاظ بالغی مجاز مرسل و دارای عالقه جزئیه می  از   ﴾خَاشِعَۀً أَبْصَارُهُمْ ﴿توان گفت که تعبیر   جا میاست. در این

های او که جزئی از بدن است نام برده شده است. بنابراین در  نسان که کل است، از چشمیعنی در این تعبیر به جای  ا

کنیم، آنجا که به مدد ظرافت و زیبایی عنصر بالغی  این آیه نمایش زیبای دیگری از هنر تصویرپردازی را مشاهده می

 شوند.خاضع در درگاه الهی ظاهر می ها مانند انسانی خاشع ومجاز  مرسل چشم

 استعاره.5.4

آن )مشبه و مشبه از دو رکن  فقط یکی  دراستعاره، در حقیقت تشبیهی است که  باشد  به(  همچنین  .  آن ذکرشده 

باشد. در مورد  می براساس مشابهت  و مجازی  بین معنی حقیقی  رابطه  آن  است که در  استعاره مجازی  توان گفت: 

توان  دو معنی حقیقی و مجازی به قدری زیاد است که میاستعاره گفته شده است که: »در استعاره مشابهت میان  

(. 179ص  :1388آبادی،  تر از تشبیه است«. )امامی خلیلانگیزتر و بلیغادعای یکسانی آن دو را کرد، لذا استعاره خیال

َفطَافَ عَلَیْهَا  ﴿ گردد. مانند این آیه:   های متعددی از تصویرپردازی به مدد عنصر استعاره مشاهده میدر سوره قلم نمونه

نَائِمُونَ در آیه  فوق در عبارت »َفطَافَ عَلَیْهَا« استعاره تمثیلیه وجود دارد، زیرا    (.19/  88)قلم:    ﴾طَائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَهُمْ 

باشد. قونوی در این مورد گفته است: »استفاده از تعبیر طواف به جای ارسال  این عبارت به معنی »أرسل علیها« می

شان دادن مبالغه در سوزاندن و احاطه داشتن به جمیع جوانب آن است، و آن استعاره مصرّحه تبعیه غریبه  برای ن

(.  دلیل وجود استعاره در این آیه این است  که در آن ارسال و فرستادن به علت  233/   19  :1422باشد« )قونوی،  می

»ارسال« بوده حذف شده است و مشبه به که    مبالغه در احاطه و شمول به طواف تشبیه شده است، سپس مشبه که

شود که در آن فقط به ذکر مشبه به تصریح  طواف بوده باقی مانده است و به این دلیل این استعاره مصرحه نامیده می

بدیل از ویرانی باغ  (. در این آیه به کمک و مدد مؤلّفه استعاره تصویری روشن و بی237  :1435شده است )السلمی،  

نمایش در آمده و شدّت حادثه و شمول و احاطه آن، توسط کلمه »طاف« به زیبایی به تصویر کشیده شده    مذکور به

 است. 
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 دوره قاجار، مأخذ: آستان مقدس حضرت معصومه قم.  .خوشنویسی در قرآن،3تصویر

 کنایه.5.5

مفهوم صریح نباشد، بلکه بطور ضمنی  که در داللت برآن    کنایه به معنی آن است که از مفهومی معیّن، لفظی تعبیرکنند

شود، بلکه از مجموعه آیاتی از  به آن اشاره نماید، گاهی تصاویر قرآن تنها به کاربرد یک واژه خاص در آیه مربوط نمی

گردد و در واقع این بافت است که صحنه یا تابلویی هنری را به تصویر یک سوره و بافت آن به ذهن مخاطب تداعی می

رآن تمامی تصویرهای هنری یک سوره باهم هماهنگ و همسو و برای ایجاد یک تصویرکلی در سوره با هم  کشد و دمی

(. مصدرهای  16/  88)قلم:    ﴾سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴿(. مانند این آیه از سوره قلم :  91  :1389باشند )راغب،  در تعادل می

اند که اطالق  گذاری است و کلمه »خرطوم« به معنای بینی است. و بعضی گفته»وسم«  و »سمه« به معنای عالمت

باشد، در حقیقت نوعی توبیخ و مالمت  خرطوم بر بینی آن شخص کافر، با اینکه خرطوم تنها  بینی فیل و خوک می

کنیم و ذلّتی نشان دار به او  باشد که بی نهایت او را خوار میدر بینی او این می  است و ظاهراً منظور از عالمت گذاری

دهیم، به طوری که هر کس او را ببیند با آن عالمت او را بشناسد چون بینی در صورت انسان یکی از مظاهر عزت  می

ذلیل کردن    ،  در این آیه کنایه از خوار و﴾سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴿(. عبارت  183 /6 :ق1417یا ذلت است. )طباطبایی، 

آمد و قرآن به زیباترین  باشد زیرا این تعبیر در زمان جاهلیت به عنوان باالترین درجه حقارت و ذلّت به شمار میمی

کردند و دست از  و مسلمانان را تحقیر می کافرانی که پیامبر)ص(  و به شکل در این آیه آن را به تصویر کشیده است.

باشد، زیرا  داشتند، نشان داده است که کیفر تحقیرکننده، تحقیر شدن به باالترین شکل میها بر نمیزار و اذیّت آنآ

آمده است و قرآن در این آیه با استفاده از لفظ »خرطوم« که  این عبارت نهایت ذلّت و خواری انسان به حساب می

(. در آیه زیر نیز به  47 :1382گر، را به تصویر کشیده است )خامه متعلّق به حیوانات است نهایت تحقیر و ذلّت کافران 

یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ  ﴿فرماید:  مدد عنصر کنایه مفاهیم قرآنی به زیباترین شکل به تصویر کشیده شده است آنجا که می
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معنای »ما بین زانو و مچ پا است« و کشف عن    (. ساق در لغت به42/  88)قلم:    ﴾وَیُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ َفلَا یَسْتَطِیعُونَ

باشد و منظور از کشف ساق پا در این  شوند، اما ساق به معنی شدت هم میشوند و نمایان میساق یعنی پاها برهنه می

این اصطالح در حقیقت کنایه از این است که   (.564  :1349ای،  آیه رسیدن کار به نهایت و شدت است )الهی قمشه

ای عجیب از نهایت سختی و مشّقت کافران را در روز قیامت  استخوان رسیده است. خداوند در این آیه صحنهکارد به  

کشد و برای نمایش این صحنه و به تصویر کشیدن نهایت سختی و رنج آنها، تعبیر زیبای »کشف عن  به تصویر می

یگر از رنج و مشقت کافران در قالب کنایه ترسیم  برد. در این آیه  عالوه  بر تعبیر فوق تصویری دساق« را به کار می

َفلَا یَسْتَطِیعُونَ﴿فرماید  شده است، آنجا که می إِلَى السُّجُودِ  رسد که به سجده  ها به حدّی مییعنی: رنج آن  ﴾وَیُدْعَوْنَ 

 شوند ولی نخواهند توانست.دعوت می

 

 سلمه، مأخذ: کاخ گلستان، تهران..برگی از قرآن، دوره معاصر )قاجار(، به خط ام 4تصویر

 در آیات باال، یوم الدین کنایه از روز قیامت است و در حقیقت نوعی کابرد تصویرسازی در قرآن است.

 گیری  نتیجه 

های ادبی، پرورش معرفت بشری در زمینه جهان هستی و  های دینی در قالبهدف قرآن از به تصویر کشیدن اندیشه

ها  آفریدگار جهان است و در این راستا، معانی واالی قرآنی در آیات این کالم الهی با تصاویر هنری آنجهان آخرت و  

نائل گشته  ۀسور  عناصر تصویری در   ها و در بررسی مؤلّفه  باشد.کامال هماهنگ و متناسب می نتایج  این  به    ایم: قلم 
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مدد این ویژگی، مبانی و مفاهیم و مقاصد خویش را    کاربرد مؤلّفه تشخیص در این سوره نشان داده است که قرآن به

به بهترین شکل به تصویر کشیده است زیرا تصور اشیاء و مفاهیم به شکل انسان، تصاویری بس زیبا را در ذهن تداعی  

تمی مؤلّفهأنماید.  این سوره کامالًثیر  و تخییل در  و هویدا می  های تشخیص  مؤلّف نمایان  این  به مدد  زیرا  ها  هباشد، 

آمده و باعث گشته است که  بدیل به نمایش درمفاهیم عینی و خیالی و دور از ذهن به صورت تصاویری شگفت و بی

قلم مفاهیم و دستورهای دینی    ۀهای تشبیه و استعاره در آیات سوراین مفاهیم ملموس و محسوس گردد. به مدد مؤلّفه

ده است که در نتیجه به درک بهتر از آن مفاهیم انجامیده است.  انگیز به تصویر در آمصورت تصاویری زیبا و دلبه

آرایههب شکل  کارگیری  به  قرآنی  اهداف  و  مبانی  که  است  شده  باعث  سوره  این  در  مجاز  و  کنایه  چون  بالغی  های 

تصویری    های ثیر این مؤلّفهأانگیزی به نمایش درآمده و اعجاز این آیات را دو چندان نماید. با بررسی نقش و تشگفت

آید که تمامی این عناصر در به تصویر کشیدن  در بیان مقاصد و القای مفاهیم قرآن در سوره قلم این نتیجه به دست می

اند، در این میان مؤلّفه تشبیه  انگیزی را ایفا نمودهمفاهیم و مقاصد قرآنی و امور عینی و دور از ذهن نقش واال و شگفت

تر و  شمول و فراگیری این آرایه ادبی نقش برجسته  انگیز و به دلیل وسعت وشگفت  به علت خلق تصاویری بس زیبا و

  های قرآنی را در هایی از این تصویرپردازیتوان جلوهها حاکی از این است که میبررسیموثرتری را دارا بوده است.  

 کار برده در آن مشاهده کرد. های بهخوشنویسی معاصر و مضامین و فرم
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