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  :چکیده
علماي اعجاز بیانی قرآن هریک از هاي اساسی متن قرآنی است که یکی از ویژگیهنري تصویرپردازي 

هـاي محـدودي از آن ماننـد    جنبـه به کار ببرند، هاي گذشته بدون این که چنین اصطالحی را بهدر قرن
چون سید قطب،  البته ادیبان معاصري هم. انداز صور خیال پرداختهتناسب لفظی، تناسب معنوي و برخی 

تـرین عناصـر ایـن    اند و با مطرح کردن اصطالح تصویرپردازي هنـري، مهـم  فراتر از علماي قدیم رفته
هـاي مختلـف دنیـوي و    صـحنه  يترسیم زنده و هنرمندانـه ها را در اند و آنپردازي را برشمرده   تصویر

نگارنده بر آن است که با جمـع آراي بالغیـون    ،در این جستار .اندرآنی دخیل دانستهدر آیات ق خرويا
مورد مطالعه انسان  يدر سورهو جایگاه اخروي آنان را تصویرپردازي هنري ابرار قدیم و ادیبان معاصر، 

ترین عناصر تصویرپردازي هنـري، یعنـی مضـمون، لفـظ، صـور خیـال،       مهم قرار دهد و از راه بررسی
ي هاي زیباشناسانهوگو، تقابل و موسیقی فواصل آیات، تا حد امکان، جلوه احساس، حرکت، رنگ، گفت
بیشتر درك در این سوره، عمق معناي آیات مربوط به ابرار این راه، تا از  این تصویرگري را آشکار کند

  .دترسیم شو ،م الهیهاي بیانی اعجازآمیز کالها با تأکید بر ظرافتشود و هدف دینی منظور نظر آن
  

  .تصویرپردازي هنري أبرار  تصویرپردازي هنري،  انسان، ي سوره  قرآن کریم، :ها واژهکلید

  
  مقدمه -1

جز این که برخـی   ؛دانندعجاز بیانی قرآن میاتناسب را از وجوه  ،عجاز قرآن در قدیماعلماي 
مثـل أبوالحسـن رمـانی کـه در      ؛انـد از آنان به تناسب لفظی و برخی به تناسب معنوي پرداخته

اهتمـام ورزیـده و عبـدالقاهر     ،به تناسب لفظی و صوتی قـرآن  النکت يف إعجاز القرآن يلهرسا
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  .ده استکرتناسب معنایی قرآن را بررسی  ،الجرجانی که در کتاب دالئل اإلعجاز
د، به برخی انإعجاز قرآن انجام داده رتباط بااهایی که در پژوهشگران معاصر نیز در پژوهش

 مانند مصطفی صادق الرافعی در جزء دوم کتاب اند؛از وجوه تناسب در نظم قرآنی اهتمام ورزیده
تناسب أصوات و حروف و کلمات  يصورت تطبیقی به ارزش زیباشناسانهتاریخ آداب العرب به

  .است کرده اي در کنار تناسب الفاظ اشارهصورت حاشیهدر قرآن پرداخته ولی به تناسب معانی به
 در کتـاب  وجوه تناسـب در قـرآن را  که سید قطب یکی از پژوهشگران معاصري است  ماا

-تصویرپردازي را بهترین ابزار شیوه وکند ي بررسی میترطور گستردهبه التصوير الفين يف القرآن

کـه قـرآن بـه کمـک تصویرسـازي محسـوس و       به این دلیل آن هم  ؛شمردمیبیانی قرآن بر ي
الگوهـاي   هـاي مـوردنظر،  صـحنه  حوادث محسوس، حاالت روحی، انگیز مفاهیم ذهنی، خیال

 افزاید که تصویرپردازي از طریق رنگ،ایشان می چنین هم؛ نمایاندانسانی و طبایع بشري را می
گـو،  و گیرد و در بسیاري از موارد توصیف، گفـت شکل می ،صور خیال و آهنگ کالم حرکت،

البته  )45 :1359 سید قطب، :نک(. کندمیاین تصویرسازي را کامل  رات،موسیقی کلمات، آهنگ عبا
اي بررسی کرده است؛ ولـی  ایشان در این کتاب، تصویرپردازي هنري را فقط در آیات پراکنده

مشاهد القيامـه يف  ها پیاده کند و حتی در کتـاب  بدون این که تمام پارامترهاي مذکور را در آن
طـور  هـا بررسـی کـرده بـه    هاي قیامت را در برخی سورههنري صحنهکه تصویرپردازي  القرآن

  .هاي آن نپرداخته استعمیق و کامل به تمام جنبه
 يشناسـی قـرآن دربـاره   زیبـایی  يعبدالعال یکی دیگر از پژوهشگران حـوزه محمد قطب 

 تصویرپردازي هنري از به هم پیوستن ملکـات ذهنـی و  یی زیبا« :گویدتصویرپردازي هنري می
نحـوي کـه   بـه  ؛دشـو جنس یا متناقض حاصل میحسی و ارتباط ایجاد کردن میان چیزهاي هم

توانـد  وجدان اخالقی و مفاهیم فکري را برانگیزاند و بدین ترتیب است که تصـویر بیـانی مـی   
دکتر  )55 :2006عبدالعال، ( ».دکنهاي محتوایی و لفظی خود منعکس حقایق اشیا را با تمام زیبایی

ترین عناصر تصویرپردازي هنري جنس را یکی از مهمیز تقابل بین چیزهاي متضاد یا همجمعه ن
 التقابل اجلمايل يف القرآن الکرمي و در کتاب شمردهاي بیانی اعجازآمیز در متن قرآنی برمیو شیوه

  )93: 2005 جمعه،: نک( .هاي قرآنی مورد بررسی قرار داده استاین عنصر را در برخی از صحنه
الصـورة   در کتابراغب که لا ازجمله أحمد ؛نویسندگان دیگري نیز در این زمینه قلم زدند
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ده کـر تصویر قرآنی را در شش مورد خالصـه   يدهندهپارامترهاي تشکیل الفنية يف القرآن الکرمي
، الراغـب : نـک (. موسیقی. 6زبان؛ . 5احساس؛ . 4خیال؛ . 3؛ واقعیت. 2؛ ایده و مضمون. 1: است
هاي بهشت و جهنم، تصویرگري واقعیت البته ایشان در عمل، در برخی از صحنه )52، 48 :2001

هاي خود کمتر مورد توجه قـرار  کند و چهار مورد دیگر را در بررسیو احساس را بررسی می
  .دهدمی

ي انسان، که محوریت ي کامل، آن هم سورهبه همین دلیل، نگارنده بر آن شد در یک سوره
ي انسانی یعنی ابرار است، با جمع میان رأي سید قطب و عبدالسالم واالترین نمونهآن توصیف 

ترین عناصر تصویرپردازي یعنـی  ویژه تفاسیر ادبی، براساس مهمالراغب و با تکیه بر تفاسیر، به
، تقابل و موسیقی فواصل آیـات،  وگو گفتمضمون، لفظ، صور خیال، احساس، حرکت، رنگ، 

هاي بیانی این سوره تا شان را بررسی کند تا زیباییابرار و جایگاه اخروي تصویرپردازي هنري
  .حد امکان، آشکارتر شود

  
 انسان ي سورهمضامین کلی  -2

اي ابتدا به آیه 31 يیابیم که خداوند در مطلع این سورهانسان درمی يبا دقت در سوره
از سپس ده و کرخلقت انسان و علت خلقت او اشاره  يماقبل خلقت انسان، مرحله ي مرحله

﴿ :آوردسخن به میان می ،عنوان دو نعمت بزرگبهبه انسان بخشیدن قدرت سمع و بصر   

                   ،                  

     ﴾ )بعد از نعمت هدایت و اختیار  يسپس خداي تعالی در آیه )2- 1 :اإلنسان
﴿: کندانسان در شکرگزاري یا کفرورزي یاد می              ﴾ 

بالفاصله بعد از آن  زیرا ؛بدون حد و مرز تصویرپردازي نشده است ،البته این اختیار )3: اإلنسان(
غل و زنجیر و آتش ) پوشانندگان حق(ما براي کافران : فرمایدکفرورزان چنین می يدرباره
﴿ :ایمور فراهم آوردهشعله                ﴾ )4 :اإلنسان(  

چنین است که بعد از تبیین آمادگی انسان براي شکر خدا و  ،سیاق این آیات«ترتیب بدین 
اي از سخن به میان آوردن از کفـر وي بالفاصـله بـه صـحنه     ،کفر ورزیدن به او بنا به مناسبت
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حضـور   يشود و بعد صـحنه منتقل می، هاي قیامت با هدف بیان عاقبت کفرورزي استصحنه
  )323 :2001الراغب، ( ».نمایدکشد و به تفصیل آن را توصیف میصویر میابرار در بهشت را به ت

انسان در قالب  يپنجم سوره يعذاب کافران از آیه يبنابراین خداوند بعد از تصویر صحنه
السالم و موافقان ایشـان  پردازد که به اجماع اهل بیت علیهمهاي تنعم أبرار میآیه به صحنه 18

السـالم  ها مراد از آنان حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علـیهم مخالفان آنو بسیاري از 
 يزمینه را براي مقایسـه  ،متقابل و متضاد يعنوان دو صحنهتا به 1)156 /26: 1358 طبرسی،( .است

خروي فراهم آورد و تفاوت جزا را برحسب اختالف اعمال دنیوي انسان بـه  ا ياین دو صحنه
نوعی تصویرگر خوف ابـرار از روز  آیه، که به 18توجه این که بعد از این جالب . تصویر کشد

صـورت تقـابلی   قیامت و پاداش اخروي آنان است، خداوند در آیات پایانی درنهایت ایجاز بـه 
غفلت کافران، نسبت به سختی و سنگینی این روز و عذاب الیمی که در انتظـار آنـان اسـت را    

  .کندترسیم می
 تصـویرپردازي ي اصـلی،  ایگاه اخروي آنان در این سوره در قالب پنج صحنهجابرار و اما 

طـور  هایی جزئی بسیار ظریفی است که به هریـک بـه  شود و هر صحنه، خود شامل صحنهمی
  .پردازیماي میجداگانه
  تنعم و تکریم أبرار در بهشتي توصیف صحنه :ي اولصحنه
﴿                ﴾ )ابرار )5 :اإلنسان : ،رّ یا بارجمع ب
را ) ابرار(کنیم قرآن کریم  و مالحظه میکار رفته است و هم برره در قرآن، هم لفظ ابرار به«البته 

﴿ را فقط براي فرشتگان) برره(برد و کار میبراي مردم مکلف به    ،    ﴾ )عبس :

﴿ يبر وزن صیغه جمع قلّه است و بنابر آیهأبرار زیرا  )16 - 15          

  ﴾ )به همین دلیل، خداوند جمع  نسبتاً تعداد کمی از مردم، جزء ابرار هستند؛ )103 :یوسف

                                                                                                                                               
  عنوان مثال، زمخشري، مفسر بزرگ سنی، روایت مشهور شأن نزول این سوره را به نقل از ابن عباس نذريبه -1
و فضه براي شـفاي حسـن و   ) س(و حضرت فاطمه ) ع(علی کند که در آن حضرت عنوان می) سه روز روزه(

عنوان بر خود واجب کرده بودند و سه روز طعام افطارشان را به مسکین و یتیم و اسیر به) علیهماالسالم(حسین 
  )670/ 4: 1947الزمخشري، : نک... (صدقه دادند و گرسنگی را تحمل کردند
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ابرار هستند و بدین ترتیب براي آنان از برره که فرشتگان، همگی کار برده است؛ در حالیقلّه را به
  )17تا،  السامرایی، بی(» .کندیعنی جمعی استفاده کرده است که بر کثرت، داللت می

شود؛ بنابراین یعنی جامی که در آن خمر باشد و خود خمر نیز مجازاً کأس نامیده می :کأس
کشد که چنان جام واقعیت را به تصویر میاگر معناي حقیقی کأس را درنظر بگیریم، این آیه، این 

شان که آمیغی از کافور دارد، زالل است کـه گـویی جـام    شراب أبرار شفاف و چنان آن شراب
نوشند که بـا کـافور   رسد که از جامی مینظر میشراب و شراب، هردو یکی هستند و چنین به

شمار آوریم، در ایـن  مجازي به را در این آیه، کاربردي» کأس«درآمیخته است؛ ولی اگر کاربرد 
  .آمیغی از کافور دارد نوشند کهمیشرابی أبرار از شود که صورت، این واقعیت ترسیم می

اي خنک و خوش رایحه در بهشت بـا آبـی بـه سـپیدي کـافور      کافور نام چشمه: )کافورا(
ي انسداد» کاف«ی دارد از حرکت) ر ـ ف ـ کـ( آن، یعنی که حروف اصلی متباعدالمخرجاست 

با حرف شفوي ـ شود و ي الف مدي آوایش رها میواسطهکه بهاز ته زبان کوچک  ـ انفجاري،
و شود مدي دوباره آزاد می» واو«کند و با حرف اصطکاك پیدا میلب  شدت بابه  )فا(سایشی 
مـدي پایـان   » الف«رسد و با نوك زبان می به )را(لرزشی و غلتان حرف  يواسطه به ،درنهایت

توان جوشـش شـراب کـافور را از اعمـاق     و با اندکی دقت در حرکت این حروف مییابد می
؛ بـدین  احساس کـرد  ،خوبی صورت ممتد در قالب یک تصویر بصري بهبهشت به طرف باال به

گـذارد  می مندي ابرار را از شرابی به نمایش این صحنه با یک تصویرپردازي حسی بهرهترتیب 
  .گیردسرچشمه می ،کنندهخنکسپیدرنگ و    اي جوشان،از چشمهکه 

گذاردبه نمایش می حد اعالي خوددر 6 يآیه ابرار رام البته تنع: ﴿       

     ﴾ )ي خاصی را به تصویر عنوان بدل کافور، چشمهبه) عیناً( زیرا )6: اإلنسان
) عباداهللا یشرب بها(و . گیرد شان از آن سرچشمه میهايشراب جامنوعی کشد که به می
دارد؛ البته با توجه به نظر هاي این چشمه را عرضه میي وصفیه، یکی از ویژگیعنوان جمله به

توان سه تصویر مختلف را براي این چشمه، متصور شد؛  می) بها یشرب(ي مفسران درباره
شمار به) یشرب منها(را مجازاً به معناي ) یشرب بها(براساس نظر برخی از مفسران که 

نوشند و براساس نظر ي خاص میشوند که از این چشمهاند، ابرار درحالی ترسیم می آورده
یشرب «: گویند یعنیمی کنند وباي التصاق محسوب می) بها(مفسرانی مانند زمخشري که باي 
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طور که همان] نوشند شراب این چشمه می عباداهللا خمر را به همراه[عباداهللا بها الخمر 
ابرار درحالی  )668/ 4: 1947: الزمخشري(» ].آب را با عسل نوشیدم[شربت الماء بالعسل : گوییم می

نوشند و بنابر نظر اند که شراب با طعم کافور را با آب این چشمه میبه تصویر کشیده شده
اي که گویند یعنی چشمهاند و میدهرا باي استعانت محسوب کر) بها(برخی دیگر که باي 

جام  چون همنوشند اي که از آن مینوشند، گویا که چشمهي آن شراب میواسطهعباداهللا به
أبرار مالکیت  يوسعت دامنه ؛ بدین ترتیب بنابر این تفسیر، این آیهستن ااآنشراب در دست 

  .کشدمیتصویر به انگیزي حیرتنحو را به
سو آراسته بودن آنان را بـه  نام بردن از ابرار با تعبیر عباداهللا در این آیه از یکعالوه بر این، 

زیور عبودیت و بندگی و از سوي دیگر تکریم معنوي آنان را درنهایت ایجاز و در سیاق مـدح  
از أبـرار  «در ایـن آیـه   : گویـد نیز مـی  سید قطب. )20/214: 1372الطباطبایی، (گذارد به نمایش می

بیـان   چنـین  هـم گیري و تکریم و تفضـل بـه آنـان و    ن عباداهللا به جهت ایجاد حس انسعنوا به
  )397/ 8 :1967سید قطب، (» .قربشان به خدا در فضاي تنعم و تکریم یاد شده است

﴿: فرمایـد خـاص مـی   يتعالی در توصـیف ایـن چشـمه   باري ،در بخش دوم آیه       

    ﴾  توان عربی یعنی شکافتن زمین براي جاري کردن چشمه که آن را میتفجیر العین در
 آنانیعنی شمار آورد؛ ي کافور بهي اولیاي الهی در جریان انداختن چشمهکنایه از قدرت و اراده
درواقع  سازند؛ها و قصرهاي خود روان میرا به سوي منزلگاهاین چشمه  ،با قدرت و قوت تمام

﴿           ﴾ هاي قدرت و اختیار ابرار را در جایگاه اخروي آنان به نمایش یکی از جلوه
اینکه مفعول مطلق تأکیدي است بر شدت شکافتن  دلیلسو به از یک» تفجیرا«و لفظ گذارد می

 ـ جی تـف ـ(ها افزاید و از سوي دیگر با نوع حروف و ترتیب آناي میراه براي چنین چشمه
و سایشی انفجاري شروع شده و به سمت فاي  -انسدادي دهد که از تاينشان میحرکتی را ) را

کشش و امتداد نیز پیـدا   ي مدي»یا«رود که در کنار اي پیش میانفجاري -سپس جیم انسدادي
مدي امتداد آن به اوج خود رسـیده   »الف«د که با شوختم  »ار«حرف غلتان کرده تا درنهایت با 

ي اختصاصی ابرار را از دل زمین به حرکت آوایی حرکت جوششی چشمهنوعی این و به است
  .کشاندسطح آن و سپس روان ساختنش را در فضایی وسیع و بدون مانع به تصویر می

طور که در حـال  همینکند که أبرار، درحقیقت، این بخش از آیه، این واقعیت را ترسیم می
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اختصاصی خودشان را هرگونه که  يچشمهنوشیدن شراب کافور هستند با آزادي عمل خاصی 
را  انسان خواهیحس آزاديبه نوعی تصویرپردازي زیبا و با این  دهندبخواهند تغییر جریان می

د و پذیرش آزادي غیرمطلق و محدود را در این دنیا در قبال چنین قـدرت و  کنکامالً اشباع می
  .دکنمی آزادي عملی آسان و دلپذیر

بنا بـر اصـل   «ي پیشین، احتماالً معتقد است که این آیه و آیه چنین همایی البته عالمه طباطب
تجسم أعمال، حقیقت عمل صالح أبرار از جمله وفاي بـه نـذر و إطعـام فـی سـبیل اهللا را بـه       

اي است از جـامی کـه   کشد و این که اعمال مذکور آنان برحسب جوهر خود جرعهتصویر می
جوشـانند و در  شـان مـی  ي آن را پیوسته بـا اعمـال صـالح   آمیغی از کافوري دارد که سرچشمه

/ 20: 1372الطباطبایی، (» .بهشت جاودان همین اعمال با حقیقت خود براي آنان متجلی خواهد شد
214- 215(  

هاي ابرار در آخرت، به تبیین رفتارها و سپس خداوند به مناسبت توصیف بخشی از نعمت
هایی را براي ما عرضه یابی آنان به چنین نعمتتا دالیل دستپردازد شان در دنیا میهايویژگی

  :بدارد
  :هاي معنوي ابرار در دنیا ي توصیف رفتارها و ویژگی صحنه: ي دوم صحنه

: کشدمی هاي معنوي أبرار را به تصویرویژگیبرخی از بعدي  يسپس خداوند در چهار آیه
﴿               ،                  

  ،               ،              

  ﴾ ) 10- 7اإلنسان(.  
الگـوي واالیـی از الگوهـاي     ،یابیم که صفات معنوي و روحـی دقت در این آیات درمیبا 

  :ند ازاکه عبارتشود مطرح میچهار ویژگی در قالب در دنیا انسانی 
﴿: وفاي به نذر .1       ﴾  ،پایبندي أبرار را به اداي نـذر   ي هفتمهآی ولبخش ادرحقیقت

منـدي  علت بهـره  ياي باشد که در آن گروهی دربارهرسد تصویرگر صحنهنظر میبهکند و بازگو می
زمخشـري نیـز در مـورد ایـن      .دهـد کنند و خدا پاسخ آنان را میپرسش می ،أبرار از نعمات خاص

اند کـه چنـین روزي داده   مگر چه کرده: پاسخ کسی است که شاید بگوید«: گویدقسمت این آیه می
وقتـی   زیـرا ؛ است اي در تصویر پایبندي آنان به اداي واجباتمبالغه ،نذر وفاي به بنابراینشوند؟ می
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طبیعتاً به کاري که خداونـد بـر    ،کسی به کاري که براي رضاي خدا بر خود واجب کرده پایبند باشد
بنابراین درواقع، امر ایـن ویژگـی،    )668/ 4 :1947الزمخشـري،  ( »؛او واجب گردانیده پایبندتر خواهد بود

 .دهدي ارتباط خود با پروردگارشان نشان میابرار را در حیطه رفتار

﴿ :خوف از شر روز قیامت .2                    ﴾ )شر در اینجا مجـاز  ): شره
سـو در روز  کار رفتـه اسـت کـه از یـک    است از شداید و عذاب و به این دلیل در اینجا شر به

مثل زلزله، شکافته شدن آسمان، تاریـک شـدن خورشـید، فـروریختن     قیامت حوادث هولناکی 
دهد و از سـوي دیگـر در چنـین روزي، ضـرر و گزنـد       ها رخ میستارگان، متالشی شدن کوه

(شود وجا آشکار میاعمال و گناهان کافران و گنهکاران در همه     (   که اسم فاعل اسـت
کند و در  به پرواز درآمد، داللت می): طار(در باب استفعال، بر معنایی فراتر از ) استطار(از فعل 

(ي شـود و جملـه   کار گرفته مـی تدریج در فضا گسترده شود، بهعربی براي هرچیزي که به  

          (اي است که ي اسمیهجمله)   ( کند و با فعـل نـاقص ماضـی    را توصیف می
الوقـوع بـودن   کار رفته است، بـر حتمـی  به) یکون(که مجازاً به جاي فعل ناقص مضارع ) کان(

بدین ترتیب، این بخش از آیه، احساس ترس أبرار را از ؛ کندانتشار شر چنین روزي داللت می
شایان . ا را فراخواهد گرفتجصورت تدریجی همهبهشرش قطعاً که  کشدبه تصویر میروزي 

(: با بخش اول آنآیه بخش از این ذکر است که        ...(     تناسـب معنـوي دارد؛ زیـرا
از هاي درونـی آنـان را   کند، یکی از انگیزههاي ابرار را بیان میعالوه بر این که یکی از ویژگی
  .کشدبه زیبایی به تصویر میانجام طاعات مستحبی مثل نذر 

( يواژه     (که جریان حرکت را  -طی -ت -مس: از چهار بخش ي آیههعنوان فاصلبه
یعنی  1ترین حرف نطعیشود و به خفیفآغاز می» سین«و » میم«آوایی آن با دو حرف مستقل 

انفجاري  –ي انسدادي»طا«رسد و با شدیدترین حرف نطعی یعنی انفجاري می –انسدادي» تاي«
» الـف « و » را«یابد و با حرف غلتان و لرزشی ي مدي امتداد می»یا«گیرد و با قوت خاصی می

                                                                                                                                               
ها به هم نزدیک است و این حروف به نطـع  که مخارج آن طا، دال و تا: حروف نطعی شامل سه حرف است -1

  )279: 2004صالح، . (یعنی سقف دهان نسبت داده شده است
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 .داللت کند ،بر شدت و وسعت این شرّشود تا مدي در فضا کامالً رها می

﴿ :طعام طعام به ضعیفانا .3                               ﴾  این آیـه، 
برار را در قالب إطعام طعام بـه مسـکین و یتـیم و    ااحساس نیکوکاري و شفقت و خیرخواهی 

رغـم رغبـت   که به معنـاي علـی   )علی حبه(؛ زیرا کشداسیر در وقت نیاز و تنگی به تصویر می
 نوعی یکی از شرایط احرازبه واست، کنایه از شدت نیاز به آن طعام است ) طعام(شدید به آن 

ي هشتم نوع ارتباط ابرار را بـا مـردم در   درواقع، آیه. کندها بازگو میي ابرار را براي انسانرتبه
تـرین   ضـعیف  سطح جامعه با مدد گرفتن از واقعیت رفتارشان با مسکین و یتیم و اسـیر یعنـی  

درنهایـت ایجـاز، ایثـار، احسـاس و عاطفـه،       گـذارد و به نمـایش مـی   جامعه ياعضاي پیکره
برار بـه زیبـایی و ظرافـت بـه     ارا در وجود این قشر ضعیف خیرخواهی و توجه به درد و رنج 

عنوان نماد دشمن ناتوانی که در چنـگ مسـلمانان   و در این میان، اطعام اسیر به کشدتصویر می
  .گذارداست، نهایت خیرخواهی آنان را در کمال ایجاز به نمایش می

﴿: معنـوي هـاي  انگیـزه طعام با امبادرت به  .4                             

   ،                          ﴾ )10-9: اإلنسان( :)               (: ّماإن :
شکور مصدر شَکَرَ بر وزن : ، شکوراً)رضاي خداوند(مجاز است از رضا اهللا : اهللاوجهادات حصر، 

البته قبل از این عبارت . کندگزاري تمام و کمال داللت میفعول که با واو مدي بر شکر و سپاس
يقولون يف (: وجه اول تواند دو وجه داشته باشد؛حذف شده است که می) یقولون(به دلیل ایجاز 

گویند تا یعنی به زبان چنین می«: گویند و وجه دومبا خود چنین می: یعنی) ... انما نطعمكم همأنفس
: ي نهم؛ بدین ترتیب، بخش اول آیه)همان(» ن یا تشکر، منع نمایندداین که آنان را از جبران کر

)               (  بنابر وجه اول نیت قلبی ابرار از اطعام مسکین و یتیم و اسیر را در قالب
کند و بنابر وجه دوم، اعالم نیت قلبی آنان را از طریـق زبـان بـه    یی درونی ترسیم میوگو گفت

 : (کشد و بخش دوم آیهتصویر می                (ي ابرار از یک سوي بر انگیزه
ي ارتباطی خود بـا سـه   کند و از سوي دیگر، نوع رفتار آنان را در حیطهنیکوکاري تأکید می از

طعام طعام به هنگام سـختی و  ویژگی ا شایان ذکر است که. کندگروه انسانی تصویرپردازي می
داشـتی  که بدون هیچ چشم کشدرا به تصویر میقلب رقیق و پرمحبتی  ،گرسنگی و کمبود غذا
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و نیکوکـاري را در  احسـان  البته این آیه قصد ندارد . از آن بجوشد و بخروشد رحمت و لطف
 ،احسان و نیکوکاري برحسب محـیط و شـرایط   يممکن است جلوه زیرا«د؛ کنخالصه  ،طعاما

  )398/ 8، 1967قطب،  سید( ».مستقیم خالصه نشود يو در این تصویر ساده کندتغییر 
﴿                         ﴾: ي قبلـی  این آیه، درحقیقت در مقام تعلیل آیه

از ابتداي آیه حذف شده است؛ بنابراین، ابـرار  ) إذ(یا ) الم(است و به دلیل ایجاز حرف تعلیل 
دهنـد  شان از روز قیامت نسبت میدلیل طلب رضاي الهی مطلق در اطعام نیازمندان را به ترس

کنند که البته این مجاز با دو وجه، قابـل  توصیف می )قمطریر(و  )عبوس(و این روز را مجازاً 
تفسیر است؛ یکی به اعتبار ویژگی شقاوتمندان حاضر در چنین روزي بـه اسـتناد روایتـی کـه     

کشد که از میان دو چشمش عرقی به سـیاهی  کافر در آن روز، چنان چهره درهم می«: گوید می
شود و دیگري به اعتبار این که سختی و ضررش شبیه شیر عبوس یا فرد شجاع سرازیر میقیر 

که درحقیقت در وجه اول، اسناد مجـازي وجـود دارد و در    )669: 1947الزمخشري، (» .دلیر است
  .ي مکنیهوجه دوم، استعاره
طـور  ه بـه اي اسـت کـ  ي مبالغـه بینیم عبوس بر وزن فعول، صیغهطور که میبنابراین همان

کشـد و  ي کـافران را در روز قیامـت بـه تصـویر مـی     غیرمستقیم، شدت درهم کشیدگی چهره
ي سنگین و غریبی است بر وزن فعللیل که بر حالت مذکور، سرازیر شدن عرق واژه )قمطریر(

از دیـدن  در روز رسـتاخیز   انکـافر  عبـارت دیگـر،   افزاید؛ بـه شان میقیرگونی را از میان چشم
چهـره   از شـدت درد،  شان چنان ناراحت و عبوس هستند که گویی روز قیامـت اعمال ي نتیجه

کند یک نوع عذاب روحی براي انسان ایجاد میپردازي بصري تصویراین درهم کشیده است و 
  .برجاي نهداست، که همان تعمیق ایمان به روز آخرت  ،شود تأثیر دینی خود راو باعث می

را تنهـا در  ) قمطریـر (ي سنگینی واژهو  شریفه تأملی دارد ياحمد بدوي در مورد این آیه
و چنـین   کنـد بینـد و بـه ترکیـب کلـی واژه تـوجهی نمـی      آخر آن می يدر کلمه» طاء«وجود 

تـرین نحـو اسـتفاده    عبوس براي بیان دیدگاه کافران در مورد آن روز به دقیق يواژه« :گوید می
و چقـدر هـم تیرگـی و     بیننـد گرفتـه مـی   وشیده آنان چنین روزي را درهم ک زیرا شده است؛

ي آن سنگینی این »طا«به دلیل سنگینی حرف  )قمطریرا( يو واژه ...زیاد است ،سیاهی این روز
 ،ولی تردیدي نیست که سنگینی واژه یا به تعبیر بهتـر ؛ )229 :1994یاسـوف،  (» .کندروز را القا می
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حاصل  ي غلتان»را«ساکن و حرف  شفوي »میم«با » طاء«بار معنایی قوي آن از مجاورت حرف 
  .ي مذکور، سنگینی و خشونت خاصی ببخشدتواند به واژهو حرف طاء به تنهایی نمی شودمی

﴿: کوتـاه  يدو آیـه این خداوند در قالب به هر حال،                        

         ،                          ﴾ )با آشکار کردن نیت  )10-9: اإلنسان
طعـام  ا .1 :کنـد تصـویرپردازي مـی   ،طـور غیرمسـتقیم  را بـه آنان پنج ویژگی مهم  ،درونی أبرار

بدون امید پاداش و تشـکر از  ) طعاما(مبادرت به این کار  .2 ؛نیازمندان براي کسب رضاي الهی
مبـادرت بـه    .4؛ تکبر نورزیدن نسبت به آن نیازمندان با اخفاي نیت درونی خود .3؛ خلق خدا

هـاي  درمجموع ترجیح دادن نعمت و .5 ؛قیامت يطعام و احسان از ترس چهره درهم کشیدها
  .اخروي بر منافع دنیوي

م هاي اخـروي، خداونـد بالفاصـله بـه عـال     یابی ابرار به نعمتاما بعد از تبیین دالیل دست
ابـرار و  هـاي  ي اصلی، دوباره به توصـیف نعمـت  شود و در قالب پنج صحنهآخرت منتقل می

هایی جزئی بسـیار  ها خود شامل صحنهپردازد که البته هریک از صحنهجایگاه اخروي آنان می
  :پردازیم طور جداگانه میظریفی است که به هریک به

  ابرار هاي معنويي تصویرپردازي نعمتصحنه: ي سومصحنه
: (به مناسبت توصیف ترس ابرار از روز رستاخیزگاه خداوند آن           ...( 

برار و عباداهللا شود تا براي ااز عالم محسوس به عالم نامحسوس یعنی آخرت منتقل میبالفاصله 
که این اول : را برایشان ترسیم کند دو نعمت معنويبه پاس ترس و پرهیزشان از شر روز قیامت 

﴿: ز شر آن روز در امان نگه خواهد داشتاآنان را حتماً        ...﴾ این دوم 
 ... ﴿ :به آنان شادابی و شادي خواهد دادقطعاً که       ﴾ لقاهم نضره فی : (یعنی

سو به دلیل ایجاز و از سوي دیگر به دلیل حفظ نظم که از یک) الوجوه و سروراً فی القلوب
ي معنوي از آن حذف شده است؛ ولی به قرینه) فی القلوب(و ) فی الوجوه(موسیقایی فواصل، 

، این بخش از توان دریافت که این شادابی در چهره و این شادي در دلشان است؛ درحقیقتمی
کند و شادابی چهره و شادي دلشان حاکی از  آیه، حالت چهره و روح و روان ابرار را ترسیم می
به  )لقّاهم(در  )لقّی(و  )وقاهم(در  )وقی(آرامش درونی آنان است و استفاده از فعل ماضی 

این نعمات منظور تشویق ابرار و تأکید بر حتمی الوقوع بودن جاي فعل مضارع یا مستقبل، به
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باعث ایجاد تناسب لفظی میان دو عبارت آیه شده که  )لقّی(و  )وقی(است و جناس ناقص بین 
شایان ذکر است که این آیه در . بخشدشان زیبایی خاصی به این صحنه میدر کنار تناسب معنوي

 در روز بار کافران ي درهم کشیده و اندوهگیرد که در آن چهره ي پیشین قرار میبا آیهتقابل 
احساس و روح انسان را تحت تأثیر  ،به شدتصورت غیرمستقیم ترسیم شده است تا  بهقیامت 

که این دو صحنه را با هم مقایسه کند و با دو  را براي او فراهم آورد و این فرصتدهد قرار 
  .نزدیک سازد ،براراعنصر ترهیب و ترغیب او را به صفات 

در  ر دارد،که ویژگـی تکـرا  » راء«با تکرار حرف ي این آیه عنوان فاصلهبه )سرورا( يواژه
و احساس شور و شـعف در  ابرار  نوعی بر شادي مستمربه» الف«و » واو«حرف مدي کنار دو 

  .کندآنان داللت می
هـاي  هاي معنوي أبرار در آخرت، خداونـد نعمـت  بعد از ترسیم موجز دو نعمت از نعمت

هـا را  صـورت تفصـیلی آن  شـمرد و بـه  یکـی برمـی  ار یکـی حسی و مادي متنوعی را براي ابر
  :کندپردازي می تصویر
  برار در بهشتاهاي حسی نعمتي صحنه :ي چهارمصحنه

آیه  10خروي در قالب ابرار را در حیات اهاي حسی و مادي خداوند قبل از آن که نعمت
﴿ :فرمایدمی 12 يبرشمارد، ابتدا در آیه             ﴾  در برابر صبر و یعنی

؛ درحقیقت با این آیه در ابتدا یک تصویر گرداند شان میبهشت و حریر نصیب ،براراشکیبایی 
مان به هاي ابریشمینی جلوي چشمانها در قالب بهشتی اختصاصی و پارچهکلی از نعمت
عنوان  قرار گرفتن جنۀ به البته در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که .آیدنمایش درمی

زمخشري کشد؟  عنوان یک نوع پارچه چه معنایی را به تصویر میظرف مکان در کنار حریر به
یعنی به جهت صبر آنان بر «: گوید در پاسخ این سؤال با تحلیل زیبایی می» الکشاف«در تفسیر 

-بر گرسنگی و برهنگی ناشی از آن، خداوند باغی که در آن خوردنیسختی گذشت و ایثار و 

عنوان پاداش به ایشان به ،شودهاي باشکوه بر تنشان میهاي دلچسب و حریري که از آن لباس
اي اوج تنعم و درحقیقت خداوند با چنین وعده )670/ 4: 1947الزمخشري، ( ».دارد می ارزانی

  .گذارداصی به نمایش میبرار را در یک بهشت اختصاخرمی 
در برار را اهاي حسی و مادي انواع نعمتي بعدي سپس خداوند بالفاصله در سیاق ده آیه
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  :دکنمی صورت تفصیلی تصویرپردازيبهشان بهشت اختصاصی

﴿                    ،             

   ،                    ،            

  ،            ،        ،       

              ،                ،     

                         ﴾ )21- 13: اإلنسان(  
 ﴿: در مطلع این آیات      ﴾ منزلگاه و لباس  ،سابق يهبعد از آن که در آی

هایی تکیه ها و تختبینیم که بر اریکه آنان را درحالی می شود،کشیده میبرار به تصویر افاخر 
و در  هاي دنیوي استها از نگرانیفارغ بودن آن يدهنده سو نشاناز یک اند که این حالتزده

: ي هشتم و دهم سورهگیرد که در آیهتقابل با احساس ترس آنان از روز قیامت قرار می
﴿          ﴾ )8( ﴿                ﴾ )10(  مطرح

هاي دنیا که محل ها برخالف تختو از سوي دیگر نمایانگر آن است که این تخت شد
 :هاي دیگر ازجملهکه در آیات سوره چنان هم است؛خوابیدن است، محل تکیه زدن اهل بهشت 

﴿        ،        ﴾ )15 -16 بهشتیان در حالتی به تصویر  )واقعه
. اندزده ها تکیهروي هم بر آنهروب هاي طالاندود نشسته واند که بر تختکشیده شده

هاي ملموس دنیا الهام گرفته شده است و همین نوعی از واقعیتدرحقیقت، این بخش از آیه به
  .شود که جان و روح انسان را تحت تأثیر خود قرار دهدامر، باعث می

هایی ها یا تختحجله ،تفاسیر مختلفمجموع  بنابر »أرائک«لفظ بته شایان ذکر است که ال
هـایی از جـنس   شکل و میلـه  بانی گنبديکشد که از جنس در و یاقوت با سایهتصویر می بهرا 

 /10 :1382میبـدي،  ( از آن فروافتـاده باشـد  که هاي بسیار نازك پردهطال و نقره و انواع جواهر و 
ــی  ،322 ــی، ب ــاالطوس ــب،  ،213/ 10: ت ــب واژه  )1366 /5: 2003الخطی ــدین ترتی ــک(ي ب ــک ) أرائ ی

هـاي  هـاي لطیـف و میلـه   شـکل و پـرده  را از طریـق   ينوازتصویرپردازي حسی بصري چشم
اي درخشـان بـا   هاي طالیی و نقـره و ترکیب زیبایی از رنگگذارد به نمایش می جواهرنشانش
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  .کشدمان به تصویر میجلوي چشمان. ..هاي سپید و یاقوتی ورنگ
پیرامونی ابتدا فضاي   برار،اگاه قابل توجه آن که بعد از ترسیم موجز و کوتاه منزلگاه و تکیه

که در اینجا به ترتیب به  دشوتصویرپردازي می ،طور مفصلبهشت و سپس فضاي داخلی آن به
  :پردازیمها میآن
  
  بهشتفضاي پیرامونی ابرار در تصویرپردازي  -3
برار از هواي امندي این فضا بهره يدر اولین صحنه: برار از هواي معتدلامندي بهره -

   ...﴿: شود به تصویر کشیده میبهشتی  يهاعنوان یکی از نعمتمعتدل و دلنشین به  

     ﴾ : بدین ترتیب . بینند و نه زمهریري میآنان در این بهشت نه خورشیدي
خداوند در قالب این تصویر حسی دوري ابرار را از گرماي آزاردهنده و سرماي گزنده در 

نوعی در تقابل با عوامل دهد و شاید بتوان گفت که چنین تصویري بهجایگاه اخروي، نشان می
طور گیرد که بهر میقرا) ي زمستانگرماي سوزان خورشید یا سرماي گزنده(طبیعی دنیا 

ي تحمل شرایط سخت دنیا را با دهند و البته همین تقابل، نتیجهها را آزار میمعمول، انسان
 .سازدمان مجسم میظرافت خاصی در جلوي چشمان

جریان حرکـت انقباضـی   و » را -ري -ه -زم« :با چهار بخش )زمهریرا(قابل ذکر است که 
تکـرار  و » هـا «به میم شفوي التصاقی و آزاد شدن صـوت  ناشی از به هم پیوستن زاي سایشی 

 داللت بـر سـرماي  بیشتر، » الف«و » ي«مدي در کنار حروف  ي داراي صفت تکرار»ار«حرف 
ي آیه با تمام فواصل آیـات سـوره،   عنوان فاصلهو به داردمدت طوالنیلرزآور و  بسیار شدید و

ي دهم، کامالً انطباق دارد و در آیه) قمطریرا(ي خصوص با وزن واژه تقریباً هماهنگ است و به
نوعی هردو لفظ بـا وزن  هردو واژه یکی است و به) راء -یاء -راء(حتی سه حرف ماقبل روي 

  .کشندثقیلی که دارند، دو بعد دشوار از عذاب الهی را به تصویر می
صاصـی  بعد از ترسیم هـواي مطلـوب بهشـت اخت   : هاي درختان بهشتینزدیک بودن سایه -
هاي سار شاخهکه همان سایه ،شانفضاي خارجی اطراف يترین نقطهنزدیک 22ي در آیهبرار ا

نوعی از عـالم محسـوس برگرفتـه    به) أرائک(که مانند  شوددرختان است، به تصویر کشیده می
﴿: شده است              ﴾ هاي البته سایههاست که هاي درختان نزدیک آنیعنی سایه
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تصـویر   زیـرا کار رفته اسـت؛  به) اغصانها(هاي درختان مجازاً به جاي شاخه )ظاللها(درختان 
 .ها براي بهشتیان دلپذیرتر استاز تصویر خود شاخه ،هاي نزدیکهاي ناشی از شاخه سایه

بـه  هـاي درختـان   ها و سایهبعد از ترسیم نزدیکی شاخه :هاي درختاننزدیکی شدید میوه -
تـا   نمایانـد هاي این درختان را به ابرار مـی بهشتیان، به تناسب معنا خداوند نزدیکی شدید میوه

... ﴿: هاي نزدیک درختانش دوچندان شـود این بهشت و زیبایی شاخهپیرامونی زیبایی فضاي 
              ...﴾) :ي استعاره فعل مجهول است به معناي رام شد که در آن: )ذللت

 ):قطوفهـا (. کار رفتـه اسـت  طور مجازي به جاي قرّبت بهي تبعیه وجود دارد؛ زیرا بهتصریحیه
به اعتبـار  ) هامیوه(شده، مجاز لغوي است از فواکه هاي چیدهقطوف جمع قطف به معناي میوه

بـا الهـام    درحقیقت. ها کامالً در دسترس بهشتیان استهاي قابل چیدن آنما یکون، یعنی میوه
... ﴿گرفتن از تفسیر طبرسی               ...﴾  کنـد کـه   این واقعیت را ترسیم مـی

از جا بلند شـوند  «اگر مرکبی رام و در اختیار ابرار هستند؛ طوري که  چون همهاي بهشتی میوه
چنـان پـایین    ،یا دراز بکشـند شوند و اگر بنشینند ها باال کشیده میها میوهآن يبه قدر و اندازه

؛ لذا براساس این تفسیر، این بخش )412/ 4 :1378الطبرسی، ( ».ها برسدشان به آنآیند که دستمی
هاي درختـان را بـه سـمت    ، حرکت نرم شاخههاقابل دسترس بودن میوهعالوه بر  22ي از آیه

ي زیبا امر محسوسی بـه امـر   کشد؛ بدین ترتیب در قالب یک استعارهپایین و باال به تصویر می
طـور دقیقـی در    هاي درختان بهشت ابرار بهمحسوس ظریف دیگري تشبیه شده تا ویژگی میوه

 .مان مجسم شودبرابر چشمان

سایشـی  » ذال«و  انفجـاري  -ي انسـدادي »تا«حرکت آواهاي آن از  که )تذلیال( يالبته واژه
مدي پایـان  » الف«با الم روان و و رسد می» یاء«حرف مدي و » الم«روان حرف نرم آغاز و به 

این نعمـت در  از برار مندي ابهرهها و استمرار خوبی بر سهل الوصول بودن این میوهبهیابد، می
  .دارد اشاره بهشت

هاي دنیا گرفتـه   سپس خداوند با افزودن تصویرهایی حسی که برخی عناصر آن از واقعیت
رود، فضاي داخلی بهشت ي ادراك عقل انسان فرامیناصرش از حیطهشده است و بعضی از ع

  :کندابرار را ترسیم می
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  تصویرپردازي فضاي داخلی بهشت -4
هـاي  تصویرسازي بهشت از فضاي خـارجی بـه فضـاي داخلـی بـا نعمـت       21تا  15ي از آیه

و  بـرار و نـوع شـراب   اهـاي شـراب   نحوي که ظـروف غـذا و جـام   شود بهخاصش منتقل می
  :گیردشان را در برمیها و زیورهايشان و لباسشان و خدمتکاران خاص مشرب
﴿                ،        ،   

        ،        ،               

      ،                 ،              

            ﴾ )21-15: اإلنسان(  
کـه بـه ترتیـب    شـود  ترسیم میبرار اهاي فضاي داخلی بهشت نعمت ،آیه 7یعنی در قالب 

  :عبارت است از
اول ایـن بخـش ظـروف     يدر دو آیـه  :هاي سیمین به دور ایشانها و جامگرداندن ظرف -

بـرار گردانـده   اشـود کـه بـه دور    هاي شفافی از جنس نقره به تصویر کشیده میسیمین و جام
 ﴿: شود می                               ،                    ﴾ 

و ذکـر نکـردن   ) طـاف علـیهم  ی(مجهـول  در اینجا خداوند با استفاده از فعل : )16 -15: اإلنسـان (
انگیز را با ظرافت هاي شگفتهاي این ظرفها قصد دارد ویژگیگردانندگان این ظروف و جام

﴿ جمع إناء به معناي ظرف و تنگ شراب )آنیه(. خاصی به تصویر کشد            ﴾: 
در اینجا مجاز است از  )کانت(هاي بدون دسته و خالی از شراب، اکواب جمع کوب یعنی جام

ي بسـیار شـفاف، حـال از    جمع قاروره به معناي بلور و شیشـه  )قواریراً(و  )تکونت(فعل تام 
 )322الطنطاوي، (» تکونت جامعه بني صفاء الزجاجه و شفيفها و بياض الفضه و لينها«: یعنی )کانت(

جامع بین دو ویژگی متفاوت یعنی زاللی و شفافیت شیشه و سپیدي و بدین معنا که این بلورها 
حـاکی از   ،هاي شراب از جنس طال یـا نقـره  هاي غذا و جامظرف ،درواقع«. نرمی نقره هستند

ها یک نـوع تصـویرپردازي حسـی و بصـري     و این تصویرسازي ...زیادت تکریم و تنعم است
البتـه شـایان    )368 :2001الراغب، ( ».سازدراب میبه درك زیبایی حسی سی را هااست که میل دل

کـه در حیـات   کشـد  آوري را به تصویر مـی شگفتویژگی  ،هاي شرابذکر است که این جام
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 .دنیوي قابل تصور نیست

تأکید بر توصیف ضمن ها هاي سیمین بدون ذکر گردانندگان آنذکر این ظروف و جامالبته 
از  )510: 1975 إسکافی،( ،هاي مادي أبرارهاي نعمتز جلوهعنوان یکی ابه هاي بسیار شفافظرف

تعالی با نام نبردن  يخدا ،از سوي دیگر آنان است و يارج نهادن به مرتبه يدهندهسو نشانیک
ترتیبی داده است تا انسـان   ،ها در این صحنهداخل این ظروف و جام يشربهاطعمه و ااز انواع 

 ...﴿برار تصور کند و ابا خیال خود هر طعام و شرابی را در ذهنش براي          ﴾  که
هاي مادي بهشـت  مندي از نعمت، آزادي عمل را در بهرههاي شراب آمده استدر وصف جام
این واقعیـت را ترسـیم    16ي البته با توجه به نظر مفسران، این بخش از آیه کشد؛به تصویر می

یا اینکـه بنـابر اعمـال     شودمیزان می ،براراطبق میل  ،ها و مقدار شرابجام يکه اندازه کندمی
 گـردد شان مهیا مـی ها برايزنند و بر همین اساس، جام ها را تخمین میي آنصالح خود، اندازه

مندي ابـرار از یـک   عیت به نوعی بهرهو همین واق )511-510: 1973، إسـکافی  ،362: 7 کاشانی،: نک(
اسـت، را بـا ظرافـت     نوشیدن شـراب بهشـتی  لذت معنوي در کنار یک لذت مادي، که همان 

  .گذاردخاصی به نمایش می
 ﴿ :نوشاندن شرابی به آنان با طعم زنجبیل بهشـتی  -                       ، 

               ﴾ )هاي آخرت به تصـویر  در اینجا نیز یکی از واقعیت :)18-17: اإلنسان
 هایی به نام سلسـبیل برار به طعم زنجبیل از چشمهاشرابی به  شود که همان نوشاندنکشیده می

شده از شراب آمیخته با زنجبیـل  نوعی الهام گرفتهشراب بهشتی آمیخته با زنجبیل به البته .است
/ 10 :1382میبدي، ( .زنجبیل بهشتی نه طبع گرم دارد و نه طعم تند و تیزبا این تفاوت که  دنیاست

323-324(  
یاد » أکواب« يهاي شراب با واژهقبلی از جام يدر صحنه 15 يجالب توجه این که در آیه

 و استهاي خالی از شراب ها و قدحبه معناي پیمانهطور که گفتیم همانشده است که 
هاي خالی از اي از جامکشد که خدمتکاران با مجموعهاي را به تصویر میصحنه ،درحقیقت

جدید  يولی بالفاصله در این صحنه ؛گردندبرار میاآسایی به دور برق يشراب در یک لحظه
﴿: 17 يدر آیه         ﴾  هاي  یا پیمانه )أکواب(هریک از این

که ابرار با نوشیدن پر از شراب آمیخته با زنجبیل شود جامی میالزمانی ي هخالی در یک لحظ



  1392 بهار. 26شماره             انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیپژوهشی  -ي علمی  مجله

60 

اي به جاي واژه مجازاً )کأساً(البته در این آیه  )1369 /15: 2003الخطیب، ( .شوندها سیراب میآن
مجسم برایمان  )جام( محلّو  )شراب( کار رفته است تا در غایت ایجاز حالّبه» شراباً«مثل 

...  ﴿و از سوي دیگر  دشو   ﴾ کشد تا طعم خاص این شراب را به تصویر می
 ... ﴿پنجم  يدر کنار بخش دوم آیه     ﴾  بر تنوع شراب ابرار از لحاظ طعم

توان دریافت که خداوند در ابتدا نخستین و با دقت در این دو آیه می و بو و رنگ داللت کند
در این مقام، «اند کشد که در آن هنوز به قرب و شهود دست نیافتهمقام ابرار را به تصویر می

یابند از ماوراي ي آن رحیق مختوم نمایان نیست؛ آنچه درمیهنوز رخ ساقی و سرچشمه
کند زنجبیلی سرخوش و سرگرم میها را با مزاج حجاب و در ظرف محدود کأس است که آن

  )258: 1345طالقانی، (» .رهاندي تعلقات وامیو از همه
﴿ يآیهبا  این زنجبیل بهشتی سپس بالفاصله               ﴾ شـود توصیف می :

شـود  در عربـی گفتـه مـی   : )سلسبیالً(شود، اي است که سلسبیل نامیده مییعنی زنجبیل چشمه
اي خوشگوار در بهشت هستند و شراب سلسل و سلسال و سلسبیل که هر سه به معناي چشمه

. اي در داللـت بـر خوشـگواري آن اسـت    ي سلسـبیل، مبالغـه   زیادت باء بر اصـل ربـاعی واژه  
کشد که سلسـبیل  اي به تصویر میدرحقیقت، این آیه، زنجبیل را چشمه )672: 1947الزمخشـري،  (

ندي زنجبیل دنیوي را ندارد تا با تصویرپردازي این طعـم خـاص کـه در    است؛ یعنی تیزي و ت
یک آن جامع بین طعم دنیوي و اخروي است، شرابی ترسیم شود که از لحاظ مزه و گـوارایی،  
برترین و نیکوترین شراب است و بدین ترتیب، لذت جسمی و مادي ابرار از راه حس چشایی 

  .اوج خود برسدو بویایی درنهایت ظرافت و زیبایی به 
» الم«و حرف روان » سین«که بخش اول آن با حرف سایشی نرم ) سلسبیالً(از سوي دیگر 

 -رسـد و بـا حـرف انسـدادي    شود و به بخش دوم آن یعنی حرف نرم سین مفتوح میآغاز می
الف شود و با الم روانی که با ي مدي قرار گرفته، نفس کامالً رها می»یا«که در کنار » با«انفجاري 

  .پذیرد مدي امتداد یافته، پایان می
﴿ :مندي از خدمتکاران جوان نورانیبهره -                                   

   ﴾ 19 :گردند که چـون بـه آنـان بنگـري گـویی       جوانان کم سن و سالی به گرد آنان می
در اینجا برخالف  :گویدمی هخطیب إسکافی در مورد این بخش از آی .اندپراکندهمرواریدهایی 
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﴿: 15 يآیه                        ...﴾: ها این است که گردانندگان آن ظرف ،قصد
 .ده اسـت کـر را ذکـر   )ولدان مخلـدون (: مر یعنیاتوصیف شوند؛ لذا خداوند تعالی فاعل این 

بنابر نظر بیشتر مفسران که آن را بـه معنـاي    )مخلّدون(قابل ذکر است که  )511: 1973 ،إسکافی(
جـوانی  خـدمتکاران بـر حالـت    ن آکشـد کـه   دانند، این واقعیت را به تصویر میمی )دائمون(

ترسـیم   دیگر، خدمتکارانی را مفسرانو بنا بر نظر یابد سن و سال آنان تغییر نمی د وانجاودانه
-همین معنا را القا کـرده تفسیر با این که البته این گروه نیز گوشواره به گوش دارند که  کندمی

 .است جوان کم سن و سالي شایستهفقط  زیرا چنین حالتیاند؛ 

بینیم در بخش دوم آیه، ویژگی دیگري از ایـن خـدمتکاران عرضـه    طور که میسپس همان
﴿: شودمی                       ﴾ :منظـور  خدمتکاران بهپراکندگی  درحقیقت در اینجا 

ها و شان و زیبایی رنگ لباسهايو فراوانی تعدادشان و نورانیت چهره ابراراستجابت نیازهاي 
عنوان یک امـر محسـوس در قالـب تشـبیه بـه امـر محسـوس دیگـري یعنـی          بهشان زیورهاي

) 619 -618/ 3 :2003کثیر، ابن(. هاي آنان، تصویرپردازي شده استدر منزلگاه مرواریدهاي پراکنده
کسی وجود ندارد که هزار خدمتکار جوان در  ،هل بهشتادر بین «: گویدطبري در این باب می

ختصـاص داده  اهر خدمتکاري براي انجام دادن یکی از کارهاي سـرور خـود    خدمتش نباشد،
﴿درواقع  )136 /12: 1972( ».شده است             ...﴾ تـالش و   گر حرکـت و تصویر

سازند و از سوي دیگـر بـا   برار را برآورده میاهاي که خواستهاست وجوش خدمتکارانی جنب
جـاي بهشـت   هـا از هـم گسسـته و در جـاي    وصـل آن  ي تشبیه آنان به مرواریدهایی که رشته

را اشـباع  او حـس بصـري    دهد وتابلوي زیبایی را در برابر چشمان انسان قرار می اند،پراکنده
 .گرداندمیدل و جانش را غرق شادمانی  ،دهکر

خیشـومی مـیم و نـون و بخـش      دو حـرف که بخش آغازین آن،  )منثورا( يواژه چنین هم
» الـف «و » را«اش از حـرف غلتـان   مدي و بخش پایـانی » واو«و » ث«میانی آن، دو حرف نرم 

بـه زیبـایی بـر    و  دارنـد  1مدي است، درحقیقت، شامل حروفی است که همگی صفت انفتـاح 

                                                                                                                                               
ضد اطباق است؛ به معناي جریان نفس براي «انفتاح در آواشناسی زبان عربی یکی از صفات حروف است و  -1

  )282: 2004، صالح. (بازشدن زبان در هنگام تلفظ حرف و نچسبیدن آن به سقف دهان
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صـحنه را   ،مـر اکند و همین برار داللت میاوسعت پراکندگی این خدمتکاران جوان در بهشت 
  .دکنتر میتر و پررونقدرخشان

بـرار را در  اهاي بهشـتی  تقابل توجه این که خداوند تعالی بعد از آن که چند نمونه از نعم
فضـاي   يکشد، نگاه انسان را بـه دورتـرین نقطـه   فضاي داخلی بهشت به زیبایی به تصویر می

هنـري   يتـابلو  ،بهشـت  يدارد تا با تصویرپردازي دورترین نقطـه خارجی بهشت معطوف می
﴿ :ي عرضه شودبخش و تأثیرگذارالهام                          ﴾   که براساس نظـر

، یا ملکـی ابـدي کـه    حد و حصرهاي بینعمتبا اختصاصی  لکینوعی تصویرگر مبهمفسران 
و نیـز در تفسـیر    )177/ 26 :1358طبرسی، (گردد ها و آروزها در آن فوراً برآورده میتمام خواسته

 :خروي چنین نقل شده استاشان در جهان برار و مملکت عظیمادر بیان جایگاه  )ملکاً کبیراً(
آن را  يکند و آخرین نقطـه هزار سال به ملک خودش نگاه می يترین آنان از فاصلهمنزلتکم«

بنابراین اگر نعمت الهی براي  1)324 :10، ج1382میبدي، ( ».بیند آن می يترین نقطهنزدیک چون هم
  ها چگونه خواهد بود؟ترین آنتبهترین آنان چنین باشد، پس براي واالمرمنزلت کم

فضـاي خـارجی    يشایان ذکر است که خداوند تعـالی بعـد از آن کـه تـا دورتـرین نقطـه      
هـاي حسـی   تـرین نعمـت  ترین و ملمـوس کشد، به نزدیکبرار را به تصویر میا ،بهشت عظیم

  :دکنآنان اشاره می
﴿: هاي ابریشمین و دستبندهاي سیمینلباس -                              

     ...﴾ )که بر تـن آنـان    یهاي ابریشمینلباس بینیم در اینجاطور که میهمان: )21: انسان
 ،بخـش اول آیـه   شـود؛ است، ترسیم می شانبخش دستانو دستبندهاي سیمینی که زینت است

                                                                                                                                               
فرستد تا دخولش را  میاو  شود خداوند هزار فرشته را برايهنگامی که مؤمن وارد بهشت می: فرمایدایشان می -1

نگهبـان درهـاي    يرسند از فرشـته هاي وي میبهشتنخستین در فرشتگان نیز وقتی به . در بهشت تهنیت گویند
شود تا وارد می ،که سه بهشت با او فاصله دارد ،نگهبان نیز بر نگهبان راهنما يکنند، فرشتهبهشت کسب اجازه می

اجازه » قیم«براي ورود فرشتگان کسب اذن نماید، نگهبان راهنما نیز که با آن ولی خدا دو بهشت فاصله دارد از 
اي شوند که در غرفهی وارد میشود، آنان نیز بر ولی خدا در حالها اذن دخول داده میبنابراین به آن ...؛خواهدمی

نگهبان، هریک از این فرشتگان از یکی از این درها پیـام خـداي    ينشسته داراي هزار در و بر هر در یک فرشته
  )204 /4 ؛1377الکاشانی، . (فرستندرسانند و به او سالم و درود میجبار را به او می
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کـه  ) سـندس (از جنس دیباي نرم و لطیـف سـبزرنگ   یک نوع : تصویرگر دوگونه لباس است
کـه روي  ) اسـتبرق (از جنس ابریشم ضـخیم و بـراق    ،و نوع دیگر ستها مستقیماً روي تن آن

 .پوشندلباس زیرین به عنوان باالپوش می

هـاي بهشـتی    در منزلگـاه  را برارااز درخشانی زیباي  يقرآنی تابلو ياین صحنهدرحقیقت، 
هـاي آنـان   یک نـوع تکـریم معنـوي را از طریـق نـوع لبـاس       ،وي دیگرد و از سکنترسیم می

  .کندتصویرسازي می
... ﴿ :اما بخش دوم آیه       ...﴾  درنهایت ایجاز، این حقیقت را به تصویر

دل بریده و با سعی و صبر  ،از تعلقات دنیوي و زر و زیورآنان که در این دنیا کشد که می
زینت داده  دستبندهایی از جنس نقره، به، در آخرت اندآخرت را براي خود خریده ،خویش

دیگر از قرآن در توصیف  يآور آن است که در چهار آیهشگفت. گردندشوند و تکریم میمی
یا از ي طال از دستبندها ،تر استینیپا ،براراآنان از  يزیور مؤمنان و صالحان که درجه

 :31 يکهف آیه يازجمله در سوره ؛از جنس طال و مروارید نام برده شده استبندهایی  دست
﴿ ...             ...﴾ 23 يحج آیه يو در سوره :﴿ ...         

      ...﴾ در پاسخ چنین کند؟  امر خاصی را تصویرپردازي می، آیا چنین وصفی
 1409الطوسی، ( .و یاقوت و طال بهتر است رنقره در بهشت از د: اندسؤالی برخی از مفسران گفته

ولی  ؛ارزش استاگرچه نقره در دنیا کم«: گویدشیخ طوسی می )414/ 4 :1387؛ طبرسی، 218 :10ق،
ویژه اگر همراه با صفات مذکور باشد و البته غرض در آخرت افزونی درنهایت زیبایی است به

 :ق 1409الطوسی، ( »در آنجا قیمت و بها معنایی ندارد زیرالذت و سرور است نه فزونی قیمت؛ 
نوعی تکریم معنوي آنان را به بندهایی از نقره بهبنابراین آراسته کردن ابرار به دست )218/ 10

  .کشدتصویر می
هاي ابـرار از شـراب کـافور و    ور که مشاهده کردیم، تمام تصویرهاي حسی نعمتطهمان

نـوعی بـراي   همه و همه بـه ... ها و زیورها وها و پوشیدنیزنجبیل و سلسبیل گرفته تا خوردنی
. انسان، محسوس و آشناست تا این که بتوانند در جان مخاطبان تأثیر بیشـتري بـه جـاي نهنـد    

  )324: 2001الراغب، (
  :پردازدهاي مادي ابرار، خداوند به واالترین نعمت معنوي آنان میعد از تصویرسازي نعمتب
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  ي تصویرپردازي واالترین نعمت معنوي ابرارصحنه: ي پنجمصحنه
﴿ ...     ﴾ :ي مبالغه بر وزن فعول به معناي طاهر و طهور، صیغه

عبارتی در این آیه از شرابی بسیار خاص سخن به میان کننده، بهپاكمطهر است؛ یعنی پاك و 
 ﴿ :ي پنجمهاي پیشین سوره یعنی آیهخداوند در آیهطور که دیدیم همان. آمده است  

        ﴾ هفدهم يو آیه :﴿         

 ﴾ دارد و ابرار، خود از آن ) کافور(ها آمیغی از برد که اولین آندو نوع شراب نام می از
شان آورده هایی برايکه از اولی نیکوتر است و در جام) زنجبیالً(ها نوشند و دومین آنمی
... ﴿: و در این میان هم ساغر شود می     ﴾ و هم ساقی :﴿...      

         ﴾ اما شراب سوم «. شونددرنهایت ایجاز و زیبایی تصویرپردازي می
... ﴿: فرمایدي آن میکه خداي تعالی درباره    ...﴾  نوشاندنش به خود پروردگار

حضور ساقیان، خداوند  چنین همنسبت داده شده است؛ یعنی بدون نیاز به اراده و اقدام ابرار و 
داللت دارد به  ،که بر گذشته )سقا(فعل و  کندکننده سیراب میآنان را با شراب پاك و پاك

 یعنی مجازاً ؛گار اشاره داردپرورد يواسطهالوقوع بودن نوشاندن شراب طهور به ابرار به حتمی
که همان  ،نعمت عظیم ابرار ،طور قطعیکار رفته است تا بهبه» یسقی«فعل مضارع به جاي 

  .را به تصویر کشد ،لذت تقرب الهی است
شـمارد کـه بـدون    برمی برار رااآخرین نعمت  21 يخداوند در بخش آخر آیهدرحقیقت، 

البته بنابر نظر برخی از مفسران در این آیـه،  . دهدقرار میاي آن را در اختیار ایشان هیچ واسطه
کـه کـامالً    شـود هاي مادي بهشت، تصـویرپردازي مـی  مندي حسی ابرار از یکی از شراببهره

  )219-218/ 10: هـ ق1409الطوسی، :نک(. استفع به شکل دنیوي و مستی و دعاري از پلیدي 
خداوند کسی را با خمر، «ي که عقیده دارند اما براساس نظر برخی از مفسران مانند طنطاو

نوشاند، بلکه شراب خـدا همـان    کند و با جام و ظرف شراب به کسی شراب نمیسیراب نمی
و طهور بودن آن را در عاري بودن کامـل از   )326: 1974طنطاوي جـوهري، (» علم و حکمت است،

مجـاز لغـوي وجـود دارد و     )اباشـر (ي تبعیه و در ي تصریحیه استعاره )سقا(دانند، در ماده می
  .هاي بهشتی ابرار، ترسیم شده استبدین ترتیب با این تعبیر مجازي به نوعی واالترین لذت
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 ﴿: يبا استناد به آیهکه مفسران و البته بنابر نظر برخی دیگر از           

...﴾  وغش و که درون آنان را از حسد و کینه، غلاند دانستهمعنوي  یشرابرا این شراب
بخش  درحقیقت، 1)325 /10: 1382، ؛ میبدي619/ 3 :2003کثیر، ابن(، آالیدهرگونه خلق ناپسندي می

... ﴿ :21ي پایانی آیه        ﴾  درنهایت ایجاز، شرابی معنوي خالص و پاکی
نوشاند و ناخالصی وجودشان را مستقیماً پروردگار به ابرار میکشد که را به تصویر می

  .زدایدي آن کامالً میواسطه به
ي »طـا «ي این آیه که حرکت آواهـاي آن از  عنوان فاصلهبه )طهوراً(ي البته با دقت در واژه

مدي به حرف غلتان » واو«ي واسطهي سایشی آغاز شده و به»ها«انفجاري به سمت  -انسدادي
توان دریافت که این شراب الهی جوشش شدید گیرد، میمدي پایان می» الف«رسد و با می» ار«

 .و مستمري دارد؛ خواه مادي باشد، خواه معنوي

برار را در احسی و معنوي  هاينعمت ،آیه 22که در خداوند تعالی پس از آن  ،و درنهایت
: فرمایدمیچنین شمرد، میزیبایی برهاي و داخلی بهشت آنان با تصویرسازيپیرامونی فضاي 

﴿            ﴾  که در آن خداوند به دلیل بذل عنایت خاص به
التفات  )سعیکم(و  )لکم(در  )کم(به ضمیر خطاب  )سقاهم(در  )هم(ابرار از ضمیر غایب 

هاي مذکور تنها به آنان تأکیدي دارد بر این که نعمت) جزاء(بر  )لکم(کند و با تقدیم  می
ها را به تصویر الوقوع بودن این پاداشخواهد حتمیاختصاص دارد و به دلیل این که خداوند می

ي گیرد که با إن مشدده و مؤکده آغاز شده و خبرش نیز جملهکار میاي بهي اسمیهکشد، جمله
ي این که فعل ناقصش مضارع یا مستقبل باشد، ماضی است و بدین اي است که به جااسمیه

کار رفته است تا این حقیقت، ترسیم شود که پاداش ترتیب با یک عبارت کوتاه، پنج تأکید به
                                                                                                                                               

، کندتري این آیه را در ذهن ترسیم میده که به شکل واضحنقل ش) ع(در تأیید همین سخن حدیثی از امام باقر -1
گیرند و در سمت راست بر در بهشت درختی وجود دارد که زیر هر برگ آن هزار نفر سایه می«: فرمایندایشان می

شـوند و بـدین ترتیـب خداونـد     کننده کـه از آن یـک جرعـه نوشـانده مـی     اي است مطهر و پاكچشمه ،درخت
 نیزو  )364 /7 ؛1377  الکاشانی،( »ریزاند،کند و موي بدنشان را میشان را از حسد پاك میهايدلآن  ي واسطه به

اگر کسی  زیراکند؛ ها را از هر چیزي به غیر او مطهر میآن ]خداوند[ یعنی«: فرمایندباره می در این )ع(امام صادق
  )325 /10 :1382میبدي، (» .طاهر نیست ،آلوده باشد ،به رنگی از عوالم
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... ﴿ي شود و در جملهکارهاي ابرار هرگز ضایع و تباه نمی     ﴾  مشکوراً مجاز
کار رفته است که جزاي محدودي براي ابرار، متصور است از مأجوراً و بدین دلیل این مجاز به

شکر خدا از بندگانش این است که از آنان با عمل قلیل «: گویدباره میطنطاوي در این. نشود
و در  )322/ 23 :1974طنطاوي جوهري، (» .شان گرداندخشنود شود و در برابر آن، خیر جزیل نصیب

 )کان(اي بیان کرده که با فعل ماضی ي اسمیهاینجا نیز خداوند این مضمون را در قالب جمله
  .طور واضح ترسیم شودآغاز شده است تا قطعیت مأجور بودن سعی و تالش ابرار به

نزول تدریجی  يبه معجزه ابتدا خداوندو جایگاه اخروي آنان، برار ابعد از تصویرپردازي 
مداومت داشتن بر هاي رسالت و مشقتدر برابر به صبر را ) ص(کند و پیامبراشاره می قرآن

ورزي کافران را نسبت به روز قیامت به  در قالب یک آیه، غفلتو کند دعوت میذکر الهی 
 ،سپس سوره«. کشد تا در تقابل با احساس ترس ابرار از شر این روز قرار گیردتصویر می

  : کنددوم و انسان را به انتخاب راه هدایت تشویق می ينتقالی دارد به یادآوري محتواي آیها
﴿                   ﴾ )کند به این که اشاره می ،و درنهایت )29: انسان

دهد که و خبر از عذاب دردناکی می )266 :2003الزین، ( »مشیت الهی باالتر است از هر مشیتی
﴿: فرمایددر انتظار ظالمان است و چنین می                  ، 

                 ﴾ )31-30: انسان(.  
  
  نتیجه -5

  :نتایج ذیل قابل طرح است ،نسانا يبرار در سورهابا بررسی تصویرپردازي هنري 
اي آیه 31ي این سورههاي صحنهاست، بیشتر برار نازل شده اانسان در شأن  يسوره که از آنجا

  ﴿ :پنجم يآیه از آیه18در قالب  و تنعم ایشان اختصاص یافته استبه توصیف   

       ﴾ بیست و دوم يتا آیه: ﴿         

   ﴾  آیندی به نمایش درمیصورت مفصلبه. 

سوره در فواصل آیات این » الف«و » یاء«یا » الف«و  »واو«استفاده از دو حرف لین و مدي  .1
سـو  از یـک  ...و ، تفجیرا، سرورا، تذلیال، سلسـبیال کافورا، بصیرا ،مذکورا: هايیعنی در واژه
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ایـن   نرمـی و لطافـت و امتـداد    دلیـل زیبایی موسیقایی به سوره بخشیده و از سوي دیگـر بـه   
ها مناسب ترغیب بندگان به نیکوکـاري و تصـویرپردازي تـنعم    خوبی فضاي صحنهبه اصوات،

 .برار در بهشت برین استاحصر حد و بی

کـه صـفات    دارنـد  حروفی ،اندرفته کاراخروي به عذابتوصیف در نوعی بههایی که واژه .2
ت آمیز قیامإطباق و قلقله دارند و مناسب ترسیم فضاهاي خشونت استعال، تفخیم، جهر، شدت،

 .زمهریرا -مستطیرا -قمطریرا -سعیرا: ازجملههستند؛ 

نقـش   ،هـاي نعمـت  صـحنه ترسـیم  در عنوان یکی از عناصر تصـویرپردازي  به رنگعنصر  .3
هـاي بـرّاق و   بـرار در کنـار بـاالپوش   اهاي ابریشمین رنگ سبز لباس؛ مثالً بسزایی داشته است

ه یدم را در غایت زیبـایی و درخشـندگی بـه تصـویر کشـ     فضاي تنع آنان بندهاي سیمیندست
 .است

-وخروش خاصی به صحنهتصویر زنده و جوش با،ي زیعنصر حرکت در قالب چند صحنه .4

 يجوشش مستمر یک چشمهتوان از ها میي این صحنه؛ ازجملهبخشیده استتنعم ابرار هاي 
سـن و سـال بـه     برار و گشتن خدمتکاران کماجاري بودن رود سلسبیل در بهشت  ،ختصاصیا

 .نام بردشان هايدور آنان براي برآورده ساختن خواسته

اي کـه  گونهبا آواهاي مناسب داللت معناداري بر مضامین موردنظر خداوند دارند؛ بهها واژه .5
  .ها شودتواند جایگزین آني دیگري نمیتوان دریافت که هیچ واژهبا اندکی تعمق می

هاي هاي کلی به صحنهها تناسب معنوي بسیار زیادي وجود دارد و انتقال از صحنهبین آیه .6
 .اي صورت گرفته استالعادهقجزئی با زیبایی خار

اي که ابرار کار رفته است؛ یعنی در صحنهتنها در دو صحنه از این سوره به وگو گفتعنصر  .7
ي در آیه(ي درونی دارند وگو گفتبراي تبیین نیت درونی خویش از اطعام نیازمندان با خود 

آنجا ) ي بیست و دومهدر آی(ي تصویرپردازي ابرار در آخرین صحنه چنین هم، و )نهم و دهم
   ﴿ :گویددهد و میکه خداوند ابرار را مورد خطاب قرار می       

 ﴾ کار رفته است؛ صورت ظریفی بهها بهعنصر تقابل در تصویرسازي برخی از صحنه
 ﴿ي ابرار در قالب آیههاي دنیوي در که احساس رهایی از نگرانی چنان هم      

  ...﴾ ي گیرد که در آیهنوعی در تقابل با احساس ترس آنان از روز قیامت قرار می به
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 ...﴿ :هشتم و دهم سوره یعنی           ﴾ )7: انسان( ﴿            

     ﴾ )شود مطرح می )10: انسان. 

هـاي دنیـا گرفتـه     هاي حسی، که برخی عناصر آن از واقعیتخداوند با کمک تصویرسازي .8
هاي تنعم ابرار رود، صحنهي ادراك عقل انسان فرامیشده است و بعضی از عناصرش از حیطه

 .کندانگیزي ترسیم میرا در بهشت اختصاصی خود به شکل ملموس و شگفت

 .کندها در سوره، درنهایت ایجاز، مضامین عمیق و واالیی را افاده میتمام صحنه .9

با وجود این که آیات سوره، بسیار کوتاه هسـتند، ولـی بـا ظرافـت خاصـی صـور خیـالی         .10
 کـار هاي ابرار بهویژه، نعمتهاي آخرت و بهمجاز، استعاره، کنایه براي ترسیم واقعیت چون هم

 .رفته است

  
  منابع و مأخذ -6

  منابع عربی

  القرآن الكرمي -*

  الطبعه األويل دمشق، داراملکتيب، ،مجاليات املفرده القرآنيه يف کتب اإلعجاز و التفسري ،)۱۹۹۴( ياسوف، أمحد .۱

، حتقيق حمسن احلسيين األميين، طهـران،  كتاب الصايف يف تفسري القرآن، )۱۳۷۷( الكاشاين، حممدبن املرتضي .۲
  ط.دارالكتب االسالميه، مطبعه مروي، ال

، القاهره، اهليئه املصريه العامه للكتاب، من مجاليات التصوير يف القرآن الكرمي ،)۲۰۰۶( قطب عبدالعال، حممد .۳
  ط.ال

  ط.ب، مكتب االعالم االسالمي، ال.، الالتبيان يف تفسري القرآن ،)ت.ال( الطوسي، حممدبن احلسن .۴

  ب، املکتبه االسالميه، الطبعه الثانيه.، الواهر يف تفسري القرآن الکرمياجل، )۱۹۷۴(طنطاوي جوهري  .۵

 ، بريوت، داراملعرفه، الطبعه الثانيهجامع البيان يف تفسري القرآن، )۱۹۷۲( الطربي، حممدبن جرير .۶

  ، بريوت، دارالعلم للماليني، الطبعه السادسه عشره، دراسات يف فقه اللغه)۲۰۰۴(صاحل، صبحي  .۷

اهللا العظمـي  ، قم، منشورات مکتبه آيـه املنثور يف التفسري باملأثور الدر ،)ق. ه۱۴۰۴( عبد الرمحنالسيوطي،  .۸
  ط.املرعشي النجفي، ال
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  بريوت، دار احياءالتراث العريب، الطبعه اخلامسه ،يف ظالل القرآن، )۱۹۷۶( سيد قطب .۹

  ، دمشق، دارالفكر، دمشق، الطبعه األويلبيان النظم يف القرآن الكرمي ،)۲۰۰۳( فاروقالزين، حممد  .۱۰

  ط.، الدارالکتاب العريب، بريوت، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل ،)۱۹۴۷( الزخمشري، حممودبن عمر .۱۱

الترمجه  ت و، حلب، فصلت للدراساوظيفه الصوره الفنيه يف القرآن الكرمي، )۲۰۰۱( الراغب، عبدالسالم أمحد .۱۲
  و النشر، الطبعه االويل

  ب، دارالفكر العريب، الطبعه الثانيه.، الالتفسري القرآين للقرآن ،)۲۰۰۳( اخلطيب، عبدالكرمي .۱۳

الـدين، بـريوت،   ، شرح و حتقيق امحد مشسزاد املسري يف علم التفسري ،)۲۰۰۲( علي بناجلوزي، عبدالرمحن .۱۴
  دارالكتب العلميه، الطبعه الثانيه

منشورات دارالنمري للطباعه والنشر و التوزيع،  ، دمشق،التقابل اجلمايل يف النص القرآين، )۲۰۰۵( حسني مجعه، .۱۵
  الطبعه االويل

  ط.، الالدار البيضاء الرباط، ،التناسب البياين يف القرآن ،)۱۹۹۲( أبوزيد، أمحد .۱۶

ب، .البـاز، ال  شاكر، حتقيق أنـور  حممد ، اختصار أمحدالكرميخمتصر تفسري القرآن ،)۲۰۰۳( كثري، احلافظابن .۱۷
  االويلدارالوفاء، الطبعه

  داراآلفاق اجلديده، الطبعه األويل بريوت، ،دره الترتيل و غره التأويل، )۱۹۷۳( اخلطيب اإلسکايف، .۱۸

  

  منابع فارسی
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  اإلنسان ةيف سور التصوير الفين لألبرار و مکام األخروي
  

  *ورب عرفت ةزين
  العلوم اإلنسانية و الدراسات الثقافيةأكادميية أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية و آداا ب
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صامللخ:  

امليزات األساسية يف النص القرآين، و قد تناول کلّ من علماء اإلعجاز البياين للقرآن يف القرون  إحدىإنَ التصوير الفين 
، فقد اهتموا بأبعاد منها کالتناسب اللفظـي والتناسـب   کهذا مصطلحاًاملاضية جانباً خاصاً منه، دون أن يستخدموا 

ا خطوات أوسع من هؤالء العلماء القـدامی ،  وططب خإالّ أنّ بعض األدباء املعاصرين کسيد ق. املعنوي و صور اخليال
وذلک من خالل طرح مصطلح التصوير الفين، وقد ألقوا الضوء علی أهم عناصر التصوير الفين کإيقاع املفردات ونظم 

  .اآليات واحلرکة واللون وغري ذلک، وقاموا بدراستها يف القرآن الکرمي
األخروي يف سورة اإلنسان، وذلک من خالل اجلمع  مکام لألبرار ويف هذه املقالة نقصد أن ندرس التصوير الفين

التحليلي، وأن نکشف  -قطب واعتماداً علی املنهج الوصفي سيدبني آراء البالغيني القدامی و األدباء املعاصرين خاصةً 
يم اآليـات املرتبطـة   قدر اإلمکان عن مجاليات هذا التصوير بتوظيف أهم عناصره؛ لکي يتمکن املتلقي أن يسرب مفاه

من خالل التأکيد علی اللمسات البيانيـة اإلعجازيـة يف    فيهاباألبرار يف هذه السورة، ويتحقق اهلدف الديين املقصود 
  .الکالم اإلهلي

  
  .، التصوير الفين، التصوير الفين لألبراراإلنسان ةالقرآن الکرمي، سور :الرئيسه الكلمات
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Abstract 
The artistic imaginary is one of the fundamental peculiarities of Qur’anic 
text that each of the scholars for verbal miracle of Qur’an in the past 
centuries, without applying such a term, focused on the militant aspects such 
as verbal proportion, semantic and dedication. However, contemporary 
writers such as Sayyid Qutb have gone beyond the old scholars and by 
explaining the term of artistic imagination specified it the most important 
element and considered as live and artistic sketching of different worldly and 
otherworldly domains. In this paper, by assembling old rhetoric and 
contemporary literature, the author tries to study the artistic imagery of 
benefactors and their otherworldly place in the chapter Insaan. And through 
study, it tries to highlight important elements of artistic imagery such as 
topic, word, accent, feeling, movement, color, dialogue and to the extent 
aesthetic manifestation of this imagery. 
 
Keywords: Holy Qur’an; Chapter Insaan; Artistic Imagery; Aesthetic Imagery. 

  
   


