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انقالبهای ابداعی در مضامین انفجاری قرآن کریم
 -1انقالب معنایی
یحیی علیزاده تیمورلویی

1

چکیده

قرآن کریم جنبشی ابداعی و نو پرداز در ساختاری منسجمم از جانجو و جی بجر وججود نبجی
اکرم

الهام گشته است .این معمزۀ بیهمتا در قالو داللتهجای معنجوی و بافتجاری از سجب

نگارشی نوین و تعابیر بدیع باعث اعتالی فکر بشری ،غنای زبانی و گشایش افقهجای بکجر گشجته
است .تعابیر و تصاویر نوگرا ،مضامین آیات الهی را به سوی قایق برتر از دستاوردهای فکری بشر
سوق میدهند ،بهگونهای که استدالل و منطق از ارایۀ تصویری روشن از درونمایههای این مضجامین
با توجه به واقعیت های موجود ناتوان هستند .شکل استمراری ،انقالب معانی و تداعی آزاد اندیشهها،
هستۀ واقعی رویکرد ابداعی و نوگرایانه در قرآن کریم را تشکیل میدهند .این کالم بدیع جوجو ای
ازانقالبهای معنوی ،فکری در سیمای ابداعی با مضامین نوگرا است که معانی الیتنجاهی سرچشجمه
گرفته از ذات اقدس الهی را از گرفتاری در زنمیر های عقوی و قوانین بیثبجات مجادی برخاسجته از
نگرش محدود بشری فراتر میبرد و ذهن خوّاق را در فضای بکر و معانی پرمحتوا جهت دستیابی بجه
درونمایههای کالم الهی به جنبش درمی آورد ،و را نواندیشی به این معمز جاویجدان را در مقابجل
بشر میگشاید.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،واقعیتهای فرابشری ،تصاویر اعمازی ،انقالب معنایی ،جهجشهجای
ابداعی.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی دانشگاه فردوسی alizadeyahya@yahoo.com
تاریخ دریافت1398/03/16 :

تاریخ پذیرش1398/09/10 :
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مقدّمه

رویکرد واقعگرایانۀ کالم الهی به هستی ی

جنبش فکری و انقالبی درونی ضد اشکال سجنّتی،

مألوف و متداول به شمار میرود که در پی رهایی از بند محدودیتهای ذهنی و سی بود و ایماد
زمینهای برای افزایش توانمندیهای عقوی و عدم سرسپردگی محض و انفعال و تسویم در برابر قجدت
عاطفه و ا ساس است و این امر از مهمترین مبانی تحقّق جنبشهای انقالبی بجا محتجوای فکجری و
معنوی در قرآن کریم به شمار میرود و بر انقالب در اندیشه و تحول درونی و بجا محوریجت قجرار
دادن وجدان و ضمیر بشری بافراخوانی بر رهایی ازپندارهای بیاساس و غیرمنطقی و هرگونه اندیشۀ
توتمی مقدسنما و نفی اعتقاد بر قوای نهان در اشیا خارج از امر و ارادۀ الهی استوار میباشد ،امجری
که منزلت کالم الهی را فراتر از دستاورهای فکر بشری می نشاند .خداوند متعال در کتاب و یجانی
خویش با آزادسازی عقل و اعطای قدرت اختیار با برانگیختن انرژی ضمایر و بیدارسجازی وججدان،
نخستین جرقّههای این جنبش را در عصجر بجیرو جی و یکنجواختی و دلآزردگجیهجای ناشجی از
نگرشهای متحمرانه به زندگی روشن نمود ،دور ای که در آن تعصبات افراطی برخاسته از جوشش
ا ساسات و میتهای ناشی از پیوندهای قبیوهای بر مراودات اجتماعی جامعۀ بجدوی و شهرنشجینی
شبه جزیرۀ عرب سیادت داشت و غبار فراموشی و تحریف بشر را از داسجتانهجای نمجادین الجیل
می زداید؛ واقعیتهای بیشایبه را همچون در سفته بازگو مینماید ،و با وجود تمسم ایجن کجالم در
محدودۀ تاریخی ،زمانی ،بافت ادبی و داللتهایش از انسانیگشتن قرآن جووگیری مجیکنجد .و بجا
بیانی اعمازی از واقعیت بارداری مریم عذرا

و داستان سخن گفجتن عیسجی مسجی

هنگجام

طفولیت در آغوش مادرش و شبهههای بشری در مورد آن و اختالفها در مجورد خجواب الجحاب
کهف و سنین مورد ش

پرد برمیدارد؛ فرمانروایی سویمان نبی

تصویر می کشد ،قصۀ سال ها تالش نوح
آب را بیان می دارد ،خواب ضرت یوسف

بر جنّ و انس و شیاطین را به

برای هدایت قوم خویش و سرگردانی کشتی بر امجواج
را بازگو میکند و از تبدیل آن به واقعیجت سجخن

میراند ،و در جای جای کالم خویش از واقعیت های تاریخی فراموش گشته که ذهن بشری به لدق
آنها اذعان مینماید ،پرد برمیدارد و عرضۀ این واقعیتها «در قرآن بجا اسجووبو وا جد لجورت
نمو گیرد .از لحاظ نقطۀ آغاز ،تصاویر عرضه شد از ی
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روایت قصه ،قصص قرآن از یکدیگر ممتاز هستند .همین تنوع و رنگارنگو اسووبو نشان مجو دهجد
که عرضۀ هنرى قصه ،به خودى خود ،مورد عنایت قرآن بود است» (قطو.)۱۶۲ :۱۴۰۲ ،
این سب

بدیع قرآنی در بیان واقعیت ها و رخدادهای یات بشری نوعی «امالی فکر و اندیشه

بدون نظارت عقل و فارغ از هرگونه تالش زیبا شناسجانه اسجت» (عبدالحمیجد )۱۲۷ :۱۹۸۰،سجب
ابداعی بیانی قرآن ،ساختار ادبی و خطابی نثری رایج در زمان نزول را به چجالش مجیکشجاند ،ایجن
ساختار نگارشی و بافت ترکیبی و بیانی منحصربهفرد قرآن سرچشمۀ اعمازهجای غیرقابجل ولجفی
است که سب

نوینی از القای کالم را بر وجود مخاطو در جامعۀ بدوی و امی عجرب طنجین انجداز

نمود است .ساختار بیانی و اسووب بالغی قرآن در القای کالم مجؤثّر در دلهجا از ررافتجی خجا
برخوردار است «زیبایی که از ی

افق مافوق بشری و آسمانی سرچشمه گرفتجه باشجد و دلهجا و

قووب را شیفته و جذب نماید ،مخصو

قرآن است( .مطهری)۳۲ :۱۳۸۲ ،؛ سا ت مقدس قجرآن از

پیروی قواعد ادبی و الگوهای فکری بشر پیراسته است «در قیقت برای قرآن نظم و تألیفی نیست
و این الفاظ در بافت کالم الهی از جهت به دنبال همآمدن و چینش کومات بهکار رفتجه ،ماننجد بجه
رشته درآوردن جواهر است .خداوند متعال برای بیان ارزشهای تازۀ ماورای قیقتهجای رجاهری،
در پی آزادسازی ذهن و اندیشه از هرگونه قیدوبندی است ،اموری که تموّیگجا آنهجا در عجالمی
برتر به وقوع میپیوندد ،امری که به دنبال رهایی از قیود نفسانی ،مادی و عقوجی امکجان دسجتیابی و
درک آن میسر میگردد .مضامین قرآنی همچون انقالبی توفند بر شکل مألوف و متجداول عصجیان
می ورزد و محدودیت های فکری و سی را کنار مینهد و با مؤلّفههای تصویری بدیع و داللتهای
بیانی پویا باعث برانگیختگی ،تحری

ا ساسات وجدان بشری و منقوو گشتن اندیشهها میگردد و

اندیشههای ناخودآگا در آنها تموّی می یابد .در آیات قرآنی معانی ابداعی کالم آسمانی را ا اطجه
نمود اند و این امر یکی از مهمترین ویژگیها و مبانی تحقّق واقعیت های الیل در قرآن است؛ امجا
این بیان رریف ،تحوالت معنایی و مضمونی گسسته از واقعیت موججود نبجود بوکجه ،دارای زبجانی
خا

و مستقلّ میباشد که خارج از یطۀ ادراک بشری است .اموری که عقل و س به واقعیت و

وقوع عینی آنها اذعان دارند ،اما از درک آن عاجز هستند و تالشها برای فهم و درک ایجن امجور
در د رنّ و گمان پیش میرود .درواقع نگاهی جدید به هستی و بازآفرینی واقعیتهای معنجوی از
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دل قیقتهای موجود است که با تأثیر رو و ،انگیزش عاطفو و خیالو باعث بجاروری عقالنجی و
رشد ابعاد معنوی در مخاطو میگردد .در بازگردان آیات قرآن به زبان فارسجی از ترجمجۀ محمجد
مهدی فوالدوند بهر برد شد است.
 -1ادبیّات نظری پژوهش
 :1-1روش پژوهش

در این پژوهش سعی شد است که تبوور واقعیت های انقالبی در قرآن و اکمیت ججو اعمجاز
گونه آن مورد بررسی قرار گیرد .پژوهش اضر به روش تحقیق تولیفی و تحویل محتوا انمام شد
است .و در تحقیق از طریق گردآوری منابع مرتبط با موضوع و مراجعۀ مستقیم به منبع الجوی کجه
کالم خداوند تبارک تعالی است به تحویل آیات الهی پرداخته و وجو زیباییشناختی آنها با توججه
به مشخّصههای شکلگیری واقعیتهای برتر قرآن بیان گشته است.
 :2-1پیشینۀ پژوهش

ازآنجا که پژوهشی مستقلّ در خصو

فراواقعگرایی در قرآن لورت نپذیرفته؛ لذا مجیتجوان

بهیقین گفت این نخستین پژوهش مستقلّ در این باب است .و بحثهایی که در مورد ایجن جریجان
استمراری یات و پویایی قرآن انمام شد اکثراً مصادیق باطنی یا راهری مورد عنایت قرار گرفتجه
و عوّامه طباطبایی ا یاگر قاعدۀ کویدی «جری و تطبیق» در قرآن به آن پرداخته اسجت .و عالمجانی
دیگر هم چون یوسف بحرانی ،مموسی ،فاضل تونی ،سید محمد سین فضجل ا ،،محمجد عبجدالعظیم
زرقانی ،عبدالر من سیوطی و  ...به گونه های مختوف به این جنبۀ اعمجازی از چشجمانجداز مجذکور
پرداختهاند .نویسند در این پژوهش از رویکرد جدید از التهای معنوی خا

موججود در کجالم

الهی پرد برمیدارد که طبیعت رو ی و باطنی در آن متالطم است و اعمازی ویژ که هنوز بجرای
بشریت آشکار نگشته ،در آن موج میزند .اموری که باعث چالش فکجری و تکامجل چرخجه هجای
فکری نزد بشر میگردنند.
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 :3-1اهمیّت پژوهش

پژوهشگر این مقاله در پی آن هست که نمونههای واقعیت هجای برتجر قرآنجی را بیجان دارد و
ازآنجاکه کمتر به این موضوع عنایت ورزید گشته اسجت ،بحجث بنجا بجر تجازگی از ابهامجات و
پیچیدگی های مربوط به خود خالی نیست .قرآن کتجابی اسجت کجه قجرنهجا پجیش نجازل شجد و
واقعیتهای موجود در آن مانند امر تاز متولّد میباشجند و تحجوالت و دگرگجونیهجای عصجرهای
مختوف را در البه الی مضامین خود به شکل انفماری بیان میدارد و این تولّجد اسجتمراری مضجامین
الهی ممکن است ایماد نوعی نامأنوسی بنا بر تازگی بحث نماید ،اهمیت این پژوهش آن است کجه
با اندکی تأمل و تدبر درمییابیم که زبان قرآنی منحصر به عصر یجا دور ای خجا

نگشجته و ایجن

آیات الهی درگذر قرنها به خاطر شکلپذیری و تمدد مضامین گویی آفرینشی جدید میباشند ،و با
ساختار انعطافپذیر منحصربهفرد خویش با تحوالت زبانی و فکری مختص هر دور سازگاری دارد،
و میتوان در هر دورۀ زمانی انتظار زایش انقالب جدید را از ورای مضجامین الهجی داشجت .در ایجن
پژوهش با رویکردی تاز و مستقلّ از مبا ث یکنواخت بالغی ،لرفی و نحوی و جنبههای تفسیری
در پی آن هستیم هوایی تاز را از البه الی آیات سراسر شگفتی الهی استشمام نماییم و ابعادی تجاز
از جنبههای زیباییشناسی و چالشهای فکری در کالم الهی را بیان داریم.
 :4-1پرسشهای پژوهش

در این راستا به این پرسشها پاسخ داد و به تبیین این امور پرداخته میشود:
 -۱نشانهها و ویژگیهای واقعیتهای الیل در قرآن کدام هستند؟
 -۲آیا مضامین قرآنی با واقعیت های موجود در جهان سازگاری دارد؟ آیا این مضامین در ی
راستا قرار میگیرند و نقطۀ اتّحادی برایشان قابل تصور است یا بین آنها تناقض و پریشانی وججود
دارد؟
 -۳هدف قرآن در ارایۀ تصاویر اعمازی خارج از ادراک عقل محدود بشری چیست؟ آیا سب
بیانی قرآنی در جستموی تعالی است و پنمر ای به عالم غیو می گشاید ،یا تنها بجه قوجو و مسجخ
واقعیت محسوس مادی محدود میپردازد؟
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 :5-1فرضیّۀ پژوهش

فرضّیۀ الوی این پژوهش گشایش آفاق فکری و جهتدهی ابتکاری به رویکردهجای نجوین در
تعامل با قرآن و فهم محتوای عمیق آن با اتّکا بر الول و مبانی شکلگیری مضامین الهی است کجه
بر فراتر از ابعاد فکر بشری متمرکز میگردد.
 -2تولّد جریان ابداعی قرآن

ابداعات معنایی موجود در قرآن کریم همچون جنبش هنری ،فکری و سی میباشد که در پی
رهایی از محدودیت های اجتماعی و قیود ذهنی است .سنگ بنای آغازین رویکرد آفرینش ابجداعی
قرآن بر این استوار است که ورای این واقعیت محسوس فرا واقعیتی اثرگجذارتر و گسجترد وججود
دارد و آن در عالم ضمیر درونی و وجدان بشریت به وقوع میپیوند و بشر را از عقیدۀ ممرّد و باور
لرف به شخصیتی انقالبی و معنوی عروج میدهد .این جنبش متعالی قرآنی توجهی ویژ به قجوای
رو ی و ابعاد درونی انسان دارد ،برآن است که با کم

این نیروهای درونی ،شجرایط نابجهسجامان

زندگی بشری و نحوۀ نگرش و دیدگا هایش را نسبت به آن تغییر دهد؛ در رویکردهجای متحوالنجۀ
قرآن به زندگی اگر نیروهای نهان روح انسان آزاد گردد ،دستیابی به ی

زنجدگی آرمجانی محقّجق

خواهد شد .قرآن زندگی بر مبنای عقل محدود بشری را ناکارآمد میداند و «بجا رهاسجازی معنجا از
قیود سی و پرهیز از غوبه دادن ویژگیهای مادی برمعنا ،گامی مؤثّر بر فهم معنا فراهم می سجازد»
(موّالدرا شیرازی )۵۴۴/۱ :۱۳۸۳ ،رویکردهای لفظی و معنایی در کالم الهی در درجۀ اول عصجیان
بر هر چه رنگ تحمر و واپسگرایی است .این عصیان الجل برخجوردی تراژیج

میجان روح و

شرایط زندگی است .واقعیت های الیل قرآنی از پی شرایط اسفبار عظیم در برابر وضعی که انسجان
بر روی زمین به آن تنزّل پیدا کرد و با امید بیانتها به دگردیسی و زنجدگی جاودانجه زاد شجد و
خواهان تحول فکری و انقالب رو ی است و با داللتهای روانی خویش بشر را به تالطم و چجالش
میکشاند؛ آفرینش شکل ها و مفاهیم نورهور که از نظارت و کنترل عقوی فارغ میباشجد و در پجی
کاوش در سراسر قومرو تمربۀ انسانی و بسط و گسترش عرلجۀ واقعیجات منطقجی از طریجق نظجم
بخشیدن به واقعیات غریزی و فطری تحقّق مییابد و در پی تزاوج معانی دارای الیجههجای ژرف بجا
الفاظ به هم بافته ،آفرینش ابداعی تاز ای پدیدار میگردد که پیوسته معنا در نزد گیرند پیام بر لفظ
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سبقت میجوید و آرمانشهر آسمانی را در تصاویر خوّاق در ضمیر و ذهن بشری به پرد میکشجد؛
این تراوش های مضامین در بافت ابداعی از پیچیدگیهای بیانی خا
ی

برخوردار است و بجه عنجوان

متن منحصر به فرد برای انتقال مفاهیم ،رمزهای زبانی و اندیشههای ممازی ویژ در آن بهکجار

رفته است که دستیابی به محتوای آنها نوگرایی ذهنی و سیر در جریان آزاد را طوو مینمایجد کجه
قرارگیری این کتاب را در بوتۀ دانش و تفکّر بشری فراتر می برد .زبان قرآنی با ساختار دینامیکی
در پی تداعی آزاد و تصورات ضمیر ناخودآگا است که س جنبش برای درک امر یرتآور را
در درون مخاطو به وجود میآورد و ذهن را به تدبر و تأمل برمیانگیزد.
 :1-6تبلور واقعیّت در قرآن کریم
مضامین الهی در قرآن با نگارش جدید که پیوند ناگسستنی بجا قیقجت دارنجد ،الجل بنجای
تصویری تاز از جهان است که از طریق تصویرسازی ذهنی مفاهیم انتزاعی را عینیجت مجیبخشجد.
کالم خداوند متعال تأییدی بر وجود نشانه های آفرینش خودکار و سیستمی در قرآن است؛ چنانکه
َم َ َ َ ر َ
َ
َ
َ َ َ َ َر َ َ
لانَّ َمَ َا َ
لَ ر
دَاع دهُ اسد اي ردُان َ ده ا» (بقجر « )۱۱۷/او
دف
ً
دَاْ
ى
لاض
ا
ذ
اا
ض
می فرمایجدَ « :ب يدِعُ الس داَال ي اا
ي
ي ي
پدیدآورندۀ آسمانها و زمین است و چون به کارى اراد فرماید فقط میگوید [موجود] بجاش پجس
[فوراً موجود] میشود»؛ بنا بر سیاق این آیه آفرینش خودکار تمام پدید ها و هستی در قرآن بدون
آنکه الگویی همانند بر آن قابل تصور باشد بهمحض ارادۀ الهی به وجود آمد است ،باز ارادۀ الهجی
بر این امر اقتضا مینماید که هر آیینه بخواهد میتواند آفرینشی جدید را بدون هیچ سابقۀ وججودی
از قبل پدیدار نماید.
آفرینش تصاویر فنّی و با رویکرد ابداعی در قرآن بر الول زیباییشناختی خا

استوار اسجت،

آیات قرآن ،در دو وجه مفهومی و روایی ارایه شد اند و مخاطو با توجه به استعدادهای دریجافتی و
فرایندهای کنش پذیری و هیمانی از راهر متن به باطن امور هدایت میگردد و قرآن ،برخی آیات
را در قالو مفاهیم درواقع تولید محتوا میکند که اوی تصاویر لامت ،متحرّک و روایی میباشجد
و برخی از این تصاویر ،تصاویری فراواقعی هستند .این اسجووب فنّجی قرآنجی انسجانهجا را از قیجد
محدودیتها رها میسازد و باعث میگردد که «به تخیل خوّاق و تأمل پویا رو آورنجد و توانمنجدی
زبان را که همچون موج ،هموار از سر میگیرد کشف نمایند» (ادونیس ،بیتجا )۵۵ :قالجو معجانی
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انقالبی به ترسیم جوو های نو و طرحهای تاز از زندگی میپردازد .و این «تصاویر بکر و بیگانجه از
تصورات بشری در روان آدمی معانی و مفاهیم را چنان القا مینمایند که جسم بیجان و بیتحجرّک
به شکل ی

موجود زند و سخنگو در نظر آید( .جرجانی )۱۳۱ :۱۳۶۸ ،تمایالت و درونمایههجای

نوخواهانه برتر از اندیشۀ بشری در قرآن با خوّاقیتهای پرشور و هیمجانانگیجز بجا زبجانی رریجف،
دنیایی آرمانی را به تصویر میکشد .اکثر این تمایالت رؤیایی بزرگ را متموّی مجیسجازند کجه در
عمق وجود انسان ریشه دارد ،مانند رؤیای بهشت و یات جاودان ،معرفجت بجه عجالم بعجد مجرگ،
شناخت روح ،قیقت و ی و کشف ماوراءالطبیعه و ...؛ گویی کالم الهی زبان آمال و آرمانهجای
فرازمینی است که هدفی خا را دنبال می نمایند و دستیابی به آن تمام دغدغۀ فکری بشری معرّفی
َر
َ ر
َ ا ا َ َ َ َر َ َر َ
مابغ َتة َااه ردماَّل َاعْدرفا َ ا» (زخرف)۶۶ /؛ «آیا جز رستاخیز را
میگردد« :هل َاعنظفا ياذَّلالس َعةاْ اتأ يت ه
چشمبهرا هستند که ناگهان به سراغشان آید در الیکه از لحظۀ وقوعش بیخبر میباشند؟»
قرآن کریم در بافتی از ترکیوها ی بدیع و آفجرینش تصجاویری غیرمنتظجر و لجحنههجایی
شگفتانگیز به شیوۀ خودانگیخته و خودکار و بدون پیشزمینجۀ قبوجی کجه در وججود هسجتی القجا
میگردد ،تصاویری واقعی برای خدمت به ی

هدف وا د -رهایی بشر از غلّ و زنمیرهای مادی و

نفسانی محدود برای دستیابی به واقعیت آسمانی -عرضه گشته است .جهش های مضجامین انفمجاری
قرآنی انقالبی تمام عیار است که تمام امور زمینی را شامل مجیگجردد ،امجوری کجه از محجدودیت
فکری ،زمانی ،مکانی و لورتهای مادی به تنگ آمد اند .قرآن بجرای پجرد بجرداری از معجانی و
پدید های پیچید و واقعیت جوهری آنها با نسبت دادن خوا

غیرعادی به اشیای عجادی و کنجار

هم قرار دادن مفاهیم راهراً بیارتباط و آشفته که عقوًا ناهمگون هسجتند ،ذهنیجت و تصجوری تجاز
نسبت به هستی را می آفریند .تصاویر الهامی که هیچ اندیشه یا ساسیتی را بازنمایی نمیکنند ،بوکه
آفرینش و ابداع جدید از هستی ارایه میدهند .همهچیز در کالم الهی بر این باور گواهی میدهد که
مر وۀ ذهنی ویژ ای وجود دارد که در آن مرگ و زندگی ،تخیل و واقعیت ،گذشته و آیند  ،فجراز
و نشیو روزی به اتّحاد میرسند.
قرآن بیانگر آن است که هستی میتواند بهگونهای دیگر و با تمایالت بیانتها و سیراب ناپجذیر
انسان هماهنگتر باشد و در پی متحول نمودن نظام ذهنی و بافت کالمی از این دنیای شگفت به هر
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شکل و هر لورت زمینۀ ی

زندگی قیقیتر را جوو نماید .تصاویر خیر کنندۀ قرآن بجا رهجور

تصادفی ،بدون پیشزمینه و ذهنیت قبوی به خاطر عنالری که این تصاویر در زمینۀ تمسم اختالالت
غیرمنتظر و دگرگونیها به دنبال میآورد ،جهانی با آفرینشی نو را ترسیم و خوق مینماید.
 :2-6ویژگیهای باطنی قرآن کریم
 :1-2-6ابداع معانی

نوآوری و ابداع معانی از مهمترین پایههای جنبشی و انگیزشی هنگام تعامل با امور هستی اسجت
که از دل کالم الهی برمی خیجزد و دارای معجانی زیجادی اسجت .ایجن نجوآفرینی از طریجق الفجاظ
بههم پیوسته میان عنالر مختوف برای کشف روابط تاز هماهنگی و سازگاری ایماد مینماید .و بجا
نوآوری و ترسیم االت ذهنی و ا ساسات عاطفی و جمع عنالر مختوف «در معانی دخل و تصرّف
مینماید تا تصویرهای بدیع از دل آنها بیرون کشد( ».خضر)۱۸ :۱۹۲۲ ،
قرآن کریم از عالم برتر در قالو الفاظ الهامبخش و ابتکاری باوجود تنوع و تکثّر ،از ی
و دت ،انسمام ،تناسو بینظیر سرازیر میگردد و زندگی را بر جسم جمادات میدمد و با تبیین
مفاهیم ذهنی و انتزاعی از طریق تصرّف بیانی و اعمازی از آرمانهای آسمانی در دستیابی به
واقعیتهای برتر و الیل پرد برمیدارد .تراکیو و چینش الفاظ به سبکی نوین انمام میپذیرد به
گونهای که از بار معنایی بیشتر برخوردار است ،الفاظ از معنا و داللت متعارف و مأنوس خویش
خارج میشوند و لباس معنوی و ممازی به تن مینمایند و این زبان ابداعی سرچشمۀ سنّت ،و ی و
مصدر پیوند با قیقت برتر به شمار میرود ،واقعیتی که دارای پیوندی شفّاف با قیقت وجودی
هستی است و میتوان آن را یکی از الیههای ذهنی بشر به ساب آورد که معانی و مفاهیمی خا
را القا مینمایند« .قرآن معانی انتزاعی را به مدد تصاویر محسوس و خیالانگیز مینمایاند ،االت
نفسانی و وادث محسوس و منارر موردنظر را چون نمونههای انسانی و طبایع بشری از طریق
تصویر تفهیم میکند .لورتی را که قرآن ترسیم میکند به زودی زند و متحرّک میشود و معانی
ذهنی جان میگیرند ،تمام عنالر خیالانگیز در آن گرد میآید به قسمی که منظرۀ سمعی برای
شنوند بهزودی تبدیل به منظرۀ بصری و لحنهای تماشایی میگردد» (قطو )۴ :۱۳۶۰،مهمترین
اعماز قرآن تصویرسازی از رخدادهایی است که در مقابل دیدگان مخاطو لحنههایی را با
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مضمونهای فراتر از تصورش ممسم میسازد ،این تصاویر از پی چیدمان «ویژگیهایی هستند در
کیفیت نظم کومات و طریقهای مخصو

در ضم کومات به یکدیگر؛ یعنی نوعی نظم و ترتیو،

قسمی تألیف و ترکیو و نوعی بافتن و رنگآمیزی و لورتسازی است» (جرجانی)۷۶ :۱۳۶۸ ،
تصاویر قرآن در شکلها و جوو های متنوع تداعی میشوند بهگونهای که «تحری

کنندۀ خیال

مخاطو است تا معنا را از طریق س و وجدان و اندیشه و ا ساس دریابد( ».سیدی)۱۰۸ :۱۳۸۷ ،
تصاویر قرآنی با س و عواطف همعنان میگردند و با تشخیص و تمسم زندگی را در جسم اشیا
میدمند و از شکل طبیعت لامت بهلورت زند درمیآیند ،تصاویر فنّی متحرّک و گویایی که از
پی آنها پدید ها ،قصهها و وادث بازگویی میشوند « .رکت بخشی به کائنات و ا ساسات را
بهوضوح در بیان قرآنی شاهد هستیم و گزینش این امر بر تناسو جایگا  ،اقناع عقل و لذّت وجدان
از جریان تحرّک بخشی داللت مینماید ،پس تصاویر با جرقّهای قوۀ خیال را برمیانگیزانند و در
عمق وجود رخنه مینمایند ،اموری که لرف بیان ذهنی خش و بیروح نمیباشند» (یاسوف،
ر
َ َ رَ
لثا
لَجِ ي ا
ُا
بیتا )۸۸ :در پی جانبخشی و پویانمایی کائنات شاهد هستیم که مرد ها «َ ...عخفجه ا ا يً ا
َ َا
يأَه رام ا َج َفلدا اً رن َت يْفا» (قمر« )۷/چون موخهای پراکند از گورها[ی خود] برمیآیند».؛ اعضا و جوارح
دارای درک و شعور میگردند و با همان درک و شعور خود در دنیا اعمال را ضبط میکنند و در
َم َ
َر
آخرت هم به سخن درمیآیند و عویه لا و خویش شهادت میدهندَ ...« :ات يلا َنَ اْ رع يِ يعه رم َااتْ َهِا
َ
ر َ َ َ ر
لاع ي به َ ا» (یس ...« )۶۵/و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به آنچه
ْ رضجلهم ياباَايََه
فراهم میساختند ،گواهی میدادند».؛ طبیعت لامت و بیتحرّک ،زند و پویا میشود و شروع به
َ
َ ََ ر َ َ َر َ َ َ َ َ
َب ا( »...نمل« ،)۸۸/و کو ها را
ح يا
َاج يًَِ اة َا ياه َي اتافا ا ًَ ا اف الس ا ا َ ا
رکت مینماید « :اا ت افی الس يج ابَُ اتح ب اه ا
میبینی [و] میپنداری که آنها بی رکت هستند و ال آنکه آنها ابرآسا در رکت میباشند».
و چنین به نظر میآید که آیات الهی در میان امواجی خروشان از معانی ممازی و برای بیان واقعیتی
نهان در تالطم میباشند و پیوسته خود را بر سا ل بیکران هستی میکوبند ،این معانی نو بر پایۀ
س و تمسم نمود مییابند و لحنهای باشکو پدیدار میگردد ،آنگونه به نظر میرسد که:
«والصُّبْ ِ إِذا تَنَفَّسَ» (تکویر« )۱۸/لب هنگامی که نفس میکشد»؛ « َتَّی یَوِجَ الْمَمَلُ فِی سَمِّ
الْخِیاطِ» (اعراف« ،)۴۰/شتران از سوراخ سوزن داخل میشوند ».و منظر ها پیدرپی میآیند و
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رکتها پیوسته تمدید میشوند و معانی ذهنی ممرّد یات مییابند و در شکوی بدیع و خارق العاد
رخ مینمایند ،پس« :وَالنَّمْمِ إِذَا هَوَى» (نمم« ،)۱/قسم به اختران آن هنگام که فرود میآیند»؛
«یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ» (بقر « ،)۲۰/برق نور چشمان را میرباید».؛ چنانکه مشاهد میشود
زبان و ی با افکار نوآورانه خردها را در پهنۀ بیکران به پرواز درمیآورد و بازآفرینی چنین
تصاویر سی و بصری در قالو بنمایههای آرمانی «مانعی را که بر عقل و فکر تمرّد میجوید از
میان برمیدارد و ی

ا ساس وجدانی مبهم و ناشناخته را ایماد مینماید» (نالف)۲۷ :۱۹۵۸ ،

تصاویر قرآنی هیچگونه تعارضی با واقعیت ندارند ،جو فکری و رو ی فشرد در قرآن ی

الت

عاطفی غیرعادی است که در قالو الفاظ و تراکیو بههمبافته از روابط پنهان و همسویه میان
پدید ها وعنالرآفرینش پرد برمیدارد؛ لذا اثرگذاریهای انفعالی نقشی مهم در شکلگیری تصویر
و ایماد اتّحاد بین بشر و میان لحنههای غریو و نامأنوس ایفا مینماید .و «هدف از خوق لحنهها
ایماد انگیز برای برانگیختن تخیالت و تصورات مخاطو است» (الغرپور )۱۱۶ :۱۳۸۴ ،کالم الهی
بهوسیوۀ زایشهای معانی بکر به مر وۀ ابداع و ابتکار دست مییابد و دنیایی جدید را خوق میکند
که با این دنیای شناختهشد بسیار متفاوت است ،با نگرشی متامالنه بر هستی ا ساسی تاز و شعوری
میبخشد که بشر درک نکرد است .این کالم پربار در فضای فکری بهسوی اوج رکت مینماید،
در این هنگام روح معانی آزاد هستند و در هیچ قیدوبندی گرفتار نمیباشند ،گویی این معانی به
مانند موجی خروشان روان میگردند و جنبشی متحوالنه آغاز میکنند« :وَإِذا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّوَلِ
( »...لقمان« ،)۳۲/و آنگا که موجی کو آسا آنان را دربر بگیرد  »...و یا دختری باکر را میماند
که برای دریافت این معانی اندیشهها به سا ت آن دست نیافته و همچنان عصمت خود را فظ
نمود است ...« :وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ ( »...مریم۲۰/؛ آلعمران ...« ،)۴۷/و دست بشری به من نرسید
است  »...گا این معانی به خاطر پیچیدگیها و ناتوانی ذهن از درک آنها در تاریکی پرد های
شو پشت میکنند و به عالم بیکران میروند« :وَالوَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ» (تکویر« ،)۱۷/سوگند به شو
چون پشت گرداند ».گا

قایق این معانی با ررافت تصویری و بیان شیوا باعث برانگیختگس

ا ساسات و عواطف متفاوت گشته که این تصاویر را در شعور و وجدان ثبت می نماید».
(عبدالتواب )۴۳ :۱۹۹۵ ،گا این معانی از دل ی

گهوار برمیخیزد و باعث تحری

ا ساسات
171

سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

ر َ َ ا َ
َاع َ َا
نسبت به امر ناخودآگا و نامأنوس گشته که در لحنههای مهیج بیان میگردد « :يذااضَُالسل اع ي
ر
َ َ
ر َ َرََ ر
الاي رف اَ رر َاتي َاع َل ر َك َاا َعَالَ َاالس َِت َك اذ را َاْ اع رِت َك ابفاح رالس ِس ات َ ِّلم ا
ل ا»...
السن ََس ياني الس َا ره ياِ ا َا اي ره ا
لبُ اًف عم
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
(مائد [« ،)۱۱۰/یاد کن] هنگامی را که خدا فرمود« :ای عیسی پسر مریم ،نعمت مرا بر خود و
مادرت به یاد آور ،آنگا که تو را به روح القدس تأیید کردم که در گهوار [به اعماز] و در
ر
َ ِّ
َََ ر َ َ
َ
َ
يالس َا رهِ َ
اص يب ًّ َ»
میانسالی [به و ی] با مردم سخن گفتی »...؛ «نأش ََض ياذس ر ي اضَسهلاي ر َف اَ لم َاًُايَ َ يان
ي
(مریم[« ،)۲۹/مریم] به سوی [عیسی] اشار کرد .گفتند« :چگونه با کسی که در گهوار [و]
َ َ ِّ َ ر ا َ
َ َ
اآتََ َي رالس َت َ
َب َاا َج َرل ينياَ يب ًّ َ» (مریم[« ،)۳۰/کودک]
ي
کودک است سخن بگوییم؟»؛ و «ضَُ ياذَياعبِالسل ي ي
با التی
گفت« :من بندۀ خدا هستم ،به من کتاب داد و مرا پیامبر قرار داد است ».مریم پارسا
سرگشته نوزادی در آغوش پس از مدتی غیاب با باری از ترس و دلهرۀ ناشی از س مادرانه برای
جان نوزاد درونش به سوی قوم بنیاسرائیل را میافتد و در انتظار آیند ای مبهم در پی این امر
غریو که سرزنش قوم یهود و محاکمه طبق آیین شریعت وی را از تکوّم عاجز گرداند است و
ناخودآگا در میان پریشانیهای ذهنی ،آشفتگیهای روانی و هیاهوی قوم به طفل نوپا غافل از ی
امر غیرمنتظر اشار مینماید و نوزاد آرامگرفته در گهوار با واژگان یاتبخش به دفاع از مادر و
بزرگداشت مقام وی و بیان قانیت رسالت خویش زبان میگشاید .چنین به نظر میآید که در این
آیه گهوار دارای معنای ممازی باشد و هدف آن نگرش به اندیشههای یکنواخت بشر است ،امری
که مانع از به هم خوردن هرگونه شرایط روانی و ساختاری آفرینش میشود و آرامش و قرار در آن
جا میگیرد و این شوق فطری نهفته درون کودک برای اتّحاد با ذات اقدس وی را به سخن گفتن
واداشته است و عیسی

همچون برگزید ای از میان کائنات است که از لحظۀ تولّد بهلورت

فطری و غریزی به ستایش ذات ازلی میپردازند.
کالم الهی لبریز از مضامین آرمانی در قالو آفرینش تصاویر فنّی است که به اشیای بیجان بجا
َ َر َ َ َ َ
َ
تشخیص زندگی و تحرک اعطا مینماید پس« :نأس َهَان يَّالا يه َي َاح َم ةاات ر َدرَ» (طجه« ،)۲۰/پجس آن را
انداخت وناگا ماری شد که به سرعت میخزید» ،و امور معنوی به مادۀ جسمانی بدل میشوند و در
َ َ اَ َ
َاْ ران اف راغا َاعَال را َان َ
َاصد راب َافلا( »...بقر  ...« ،)۲۵۰/گفتند پروردگارا بجر
ا
روان آدمی سرازیر میگردند« :ضَسهلاضااب ان ي
دل های ما شکیبایی فرو ریز  ،»...لبر از امور معنوی ،شمایل جسجمانی مجییابجد و در دل مؤمنجان
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ریخته میشود و ترس و اندو را از دلهایشان میزداید« .گا تصویر معانی ذهنی با رکت همجرا
گشته تا آن معانی را به خیال ممسم نماید» (ا مد الراغو )۱۶۰ :۱۳۸۷ ،پدید های ثابت و راسخ در
ر َ َ
َ
نظام طبیعت از الت یکنواخت خود به تنگ آمد  ،به رکت درمجیآینجدَ « :ات َدفیالس يج َبدَُات رح َ دب َهَا
َ
ََ
َب» (نمل)۸۸/؛ در امتداد سیر کالم برتر قرآن ،جوو هجای بازتجاب دهنجدۀ
َج يًَِة َاا يه َياتا مف َاً َمفالس َم َدح ي ا
جمادات و خطاب غیرعاقل مشهود است؛ پدید ها شجعور انسجانی مجییابنجد و از ا سجاس و کجالم
برخوردار میگردند ،و ویژگی و کردار انسانی به آنها بخشید میشود و در قالو لحنههای زنجد
شاهد «انسانانگاری» ممازگونه هستیم؛ ازاینرو جهنّم همانند انسانی شکمبار و یوانی سیریناپذیر
َر
ر َ
َ
َ
به تصویر درمیآیدَ « :ع ره َماَ هُ ياس َج َه ان َماهل رالً َتأل ي َاات هُاهل ياً رُ َاً يزعِا» (ق« ،)۳۰/آن روز که [ما] بجه
ي
دوزخ میگوییم« :آیا پر شدی؟» و میگوید« :آیا باز هم هسجت؟» کجالم الهجی لبریجز از آیجات
فراعقوی است که در آن امور معقول و ذهنی با امور معنوی و سی درمیآمیزند و هیئتجی مجادی و
جسمانی به خود میگیرند ،به اندیشههای ممرّد کردار انسانی اعطا مجیشجود ،خیجال در آن ججوالن
َ َر ر َ َ
می دهد و نمونههایی متعدد برای آن در دل مضامین الهی قابل ذکر اسجت؛ ازجموجه« :س ردهاَْ َزس َندَاهد لا
ا
َ ر
ر ر َ َ َ َ َ َ َ َ ر َ َ َ َ َ ِّ َ
َاً رُاخْ َ يةالسل يا» ( شر)۲۱/؛ در این آیجه بجا رویکجرد سجی و
لس فآ اعلَاجبلاسفْعت اخ يَشرَاًتصِع ي
معنوی «اثرگذاری قرآن بر دل مؤمنان به پدید ای شگفت چون کو متالشی شد تمثیجل و تشجبیه
گشته است» (طباطبایی)۲۲۱/۱۹ :۱۳۹۰ ،؛ قرآن کریم بجا قجدرت دینجامیکی و متجافیزیکی باعجث
فروپاشی کو های عظیم میگردد و این تصویرسازی بدیع از قدرت معنوی قجرآنکجریم از جهجان
فرابشری سرچشمه میگیرد .چنان که در این آیه مشهود است ،سجاختار درونجی قرآنجی خجروج از
واقعیت مألوف و محدود بشری را طوو مینماید؛ اما درعین ال با بهر گیجری از همجین واقعیجت،
برای رکت در افق های جدید برای کشف معانی به سیا ت در عالم برتر از واقعیت ساختار بشری
میپردازد و دنیایی جدید را پیش روی مخاطو قرار میدهد.
 :2-2-6تحوّالت معنویّ در قرآن

تحوالت و دگرگونیهای نظام منسمم عالم هستی در قرآن کریم یکی از مهمترین مسایوی به
شمار میرود که پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است .از مهمترین این امور واژگونی ،نظام
آفرینش هنگام وقوع قیامت است .تصاویری که قرآن از فرارسیدن لحظۀ قیامت عرضه میدارد.
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َر ر ر
ر
َ
هش» (القارعه« ،)۵/کو ها
ُ الس َا رنف ي ا
رستاخیز طبیعت فرا میرسد ،آن هنگام « َاات ه ا الس يج َبَُا ايَس يره يا
ر ََ ر
َ
همچون پشم زد و شن روان به رکت درمیآیند»َ « ،ا يذال السنجهما الَ ِ َض ا» (تکویر« ،)۲/ستارگان
َ ر َ ر
َ
َ ر
ت» (مرسالت« ،)۱۰-۹/آسمان
ت ا َا يذال الس يج َبَُا اَ ي ف ا
تاری و بیفروغ میگردند»؛ « َا يذال الس ا َاَءا ان يفج ا
شکافته گشته ،کو ها از جا کند می شوند ».درواقع به نوعی به هم خوردن نظم طبیعی منمرّ
میگردد .قیقتی که از عالم برتر سرچشمه گرفته و وقوع آن تمی است .اموری فراتر از واقعیت
زمینی که ا ساسات و ضمایر درونی را مورد خطاب قرار میدهند.
از بزرگترین خالیتها و اعمازهای قرآن ،شکل استمراری و الت بهروز شدن آن اسجت و
به خاطر همین ویژگی تمدد مفاهیم قرآنی ،انطباق و سازگاری با تفکّرات و آرمانهای هر عصجر و
باورهای آن دور داشته و در بنیادهای فکری و آرمانهای درونی آنها ریشه دواند است .چهبسجا
آیاتی در ی

زمینه یا موضوع خا

بود  ،ولی به دلیجل تفجاوت در همجان ا جوال و شجرایط بجه

گونههای متعدد و بهلورت ممازی ذکر گشته است بهنحوی که افراد سطحینگر و یا مغجر ایجن
ر
َ ر
تا
آیات را متعار با واقعیت توقّی کرد اند .از نمونجههجای ایجن آیجات الهجیَ « :اذالالس َا ردهُ َدةاُ يدلل ا
َ ر
َ م َر
ت» (تکویر« ،)۸-۷/پرسند چو زان دخترک زند به گور :به کدامین گنا کشجته شجد
ي اَبا ض يتل ا
يبأ ا
ي
است ».تدبر در این آیه نشان میدهدکه مفهوم زند بهگوری تنها به خاکسجپاری نجوزادان دختجر در
عصر جاهوی محدود نمیشود؛ زیرا کالم الهی بسیار فراتر از این مضامین سطحی اسجت کجه مسجئوۀ
مخصو

ی

عصر تاریخی و با رنگ و بوی سنّتهای منسوخ ی

قبیوه را یادآور گردد؛ به همین

جهت اگر در ورای این کالم واقعیتی نهفته است و با رویکرد استمراری و انعطاف پذیری قرآن بجا
هر دور و با توجه به آرمان های آن عصر در پی وارد شدن در عرلۀ ایجن آیجۀ مبارکجه بجرآییم،
میتوانیم از زند بهگور سازی ،کشتن اسجتعدادها و قجرای بشجری ،نادیجد گجرفتن قجوق و آرای
دیگران ،روم انسان به نفس خویش و تالش نکردن برای ا قجاق خقجوق شخصجی و  ...را برداشجت
نماییم .زند بهگوری؛ یعنی خطّ بطالن کشیدن به هر نوع شکفتن و سرآغاز؛ یعنی خوار نمودن هنجر
ذاتی و الهی بشری و بسیاری از معانی عمیق دیگر است ،در ایجن آیجه عجدم تنجاقض بجا باورهجای
عصرهای دیگر مشهود میباشد .به نظر میآید خداوند متعال در این آیه بر آنها کنایه میزنجد کجه
قرآن را در واژ های مقدس و برداشتهای نالحی قربانی اندیشههای سطحی و راهرگرایانجۀ خجود
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کردند و بهجای تأمل و بهکارگیری مضامین قرآن بهعنوان قانون عموی زندگی و سجعادت جاودانجۀ
اخروی ،تنها در قالو ا کام تعبدی یکنواخت و بیروح به آن میپرداختند.
از دیگر امور شگرف و بدیع کالم الهی «انسانانگاری» یا اعطای عقل و شعور به موجودات
است .چنانکه مورچهای در مقابل خیل سپا ویرانگر سویمان نبی

همچون رهبری فدایی و

مسئولیتپذیر در قبال امتش در شیپور آماد باش میدمد و به جمعیت خود فرمان میدهد که در
پناهگا های زیرزمینی داخل شوند تا نسوشان زیر پای سپا بیخبر تارومار نگردد ،عظمت نهفته در
گفتار مورچۀ ضعیف به مورچههای دیگر همانند خطاب انسانها به یکدیگر انمام گرفته است،
گویی فردی همرزمان و هموطنان خویش را از خطر بر ذر میدارد ،به این شیو عرش کبریایی
ََ ر َ َ
لاعلَا
را به لرز درمی آورد و یاد خدا را در وجود او زند میگرداندَ « :ح َمتَاذالاْته
سویمان نبی
َ
َ
َ
َ ر َ ر
َ َ ر
ت ََ را َلة َاعَ اْع َهَ ا
السن رال ر
اَّل َاعْرفا َ ا»
الدخلهل َاً َ َ يي َن رم اَّل َاع رح يط َا ان رم اُل ر َاَ َااجنهده ااهم ا
َا يلدي َملسن رال اضَس ا
ي
(نمل« ،)۱۸/تا آنگا که به وادی مورچگان رسیدند ،مورچهای [به زبان خویش] گفت« :ای

مروچگان به خانه هایتان داخل شوید ،مبادا سویمان و سپاهیانش ج ندید و ندانسته ج شما را پایمال
کنند ».در این آیه ،مورچه همانند انسانها دارای عقل و شعور است و نوعی تشخیص و
«انسانانگاری» را شاهد هستیم .از شکل ساختاری مماز گونۀ آیه میتوان دریافت نمود که این آیه
رویارویی دو پادشا را به تصویر میکشد .از ی

سو سویمان نبی

که بر عوم زمین ا اطه دارد و

بادها ،آسمانها ،دیوها و جنّیان و سایر آفرینندگان برای خدمتگزاری او مسخّر گشتهاند ،و از سوی
دیگر پادشا مورچهها که بر عوم و دانش زیر خاک آگاهی دارد و در تعبیر ممازی میتوان از
وادی نمل ،سرزمین انسانهایی را که از لحاظ توانایی و استعداد ذاتی امکان همراهی در نبرد و جهاد
عویه عصیانگران ندارند ،برداشت نمود و همچنین این آیه یادآور میشود که این گرو که در مسیر
جهاد قرار گرفتهاند باید قوقشان رعایت گردد و نباید به خاطر عدم توانایی آنها برای ضور در
میدانها جهاد مورد تاختوتاز و تاراج قرار بگیرند .این تداعی معانی آزاد ،ترتیو شگرف وادث،
ترکیو تصاویر عمیووغریو بیانگر رهایی ذهن از قید عقل و منطق است .چهبسا نمونههایی
بیشمار در قرآن مشاهد میکنیم؛ ازجموه قرآن آن زمان را متذکّر میگردد که لب برای آغازی
نو نفسش را میدمد و خورشید از جایگاهش برای رؤیت بزرگیها رهسپار میگردد و یوسف
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زیبارو خود را با الی مضطرب در آغوش پدر میاندازد و آنچه در خواب دید برای وی بازگو
َ
َ ََ م َ َر َ َ َ َ َ َ َ ر ََ َ ا ر َ ر َ
عُ» (یوسف« ،)۴/اى پدر،
سا َالس َا َافا َضْ رعته راما يسيا َُ يَج يِ َ ا
تا يذ يَياضْعتااْح اِاعْ افايهيبَاالسْا ا
مینماید« :عَاْب ي ا
من [در خواب] یازد ستار را با خورشید و ما دیدم [آنها] براى من سمد میکنند» .این خواب
غامض و فضای ابهامآلود در ترسیم سمدۀ عنالر بیجان در هیئت و سیمای انسانی تناقض ذهنی
ایماد مینماید و نوعی خرق عادت را پیش میآورد؛ چراکه برای تبیین ممازی این آیه و درک و
تأویل آن عقل محدود بشر دستبسته ماند است ،سیاق آیه در خواب شبانۀ یوسف

روی داد و

مل آن برای رخ دادن در آیند ابهامات را میافزاید و آیا این سمد عنالر آفرینش بر مقام نبی
خدا

در لورت تحقّق در طول زندگی یوسف

نزول آیه را تنها بر ادثهای تاریخی که

درگذشته رخ داد  ،محدود مینماید ،ولی اعماز استمراری کالم الهی که آن را به ی
نمینماید یا در پی پرد برداری از واقعیتی دیگر است ،چهبسا مقام یوسف

زمان محدود

در این آیه همچون

نمادی باشد از انسانهایی که آرمانها و قابویتهایشان مورد سادت است و این امر محدود به ی
زمان نیست و ال تبیین امر سمود اجرام آسمانی در هیئت انسانی امری غریو است که هنوز
زمینههای درک و تأویل راستین آن الل نگشته است و در تبیینشان «فَال تُمَارِ فِیهِمْ إِال مِرَاءً
رَاهِرًا وَال تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَ َدًا» (کهف« ،»)۲۲/جز به شیو آشکار که آیات قرآن بر آن
داللت دارد جدال مکن و از هیچی

از آنان در این امور نظرخواهی مکن ».این فضاسازی

عمیووغریو هالههایی ابهامگونه از معانی را در مورد امری نامألوف برابر مخاطو تداعی مینماید.
در کالم الهی توانمندهای ابداعی میان امور بعید روابط لمیمی ایماد مینمایند و امور معنوی را در
قالو امری سی ابراز میدارند ،در جسمهای بیجان روح میدمند ،عقل را تحری

مینمایند و

برای دستیابی به عمق معنا و مفهوم قصد شد ایماد انگیز میکنند .ساختار و اسووب بیان قرآن
دارای سهولت و انسمام معنایی و زبانی شگفتی است که این خود یکی از اسرار آفرینش میباشد و
همین وجه سخن اعمازگون قرآن را نمایان میسازد( .رافعی)۵۴ :۱۳۶۱ ،
قرآن کریم آن شرایط اعمازی را یادآور میشود :مریم پارسا

با القای فرشته و ی که به

شکل جوانی زیبارو متمثّل میگردد و در الت ترس از ضور غریبهای در ریم شخصی خویش با
زبان معصومانه از بارگا موکوتی مددجویی مینماید تا خدشهای بر عفّت وی وارد نگردد و از نهان
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َ َ ر ِّ َ
َ
َ َ
َسف رح َاا يُ ياً رنك ياذ ر اي رنت ات ي ًّاَ» (مریم[« ،)۱۸/مریم] گفت« :من از تو
زمزمه برآورد« :ضَست ياذاَياْعها ياب ا ا
پنا به خدای ر مان میبردم اگر مردی پرهیزگار هستی ».و آن زمان را متذکّر میگردد که با
القای فرزندی در وجودش درد زایمان بر وی عار

گشت ،دردی که با او بیگانه بود و زمینۀ

فکری و آمادگیهای اولیۀ دورۀ بارداری از قبل برای تحمل این درد بر او مهیا نگشته بود ،س
تاز و ناآشنایی که در باورش نمیگنمید و در آن لحظات درد و ا ساس ی امر غریو با التی
َ َ ر َا
سرگشته و متعمو از این اتّفاق در ی جریان دیالوژیکی معنوی میگوید« :ضَست اََْ َاع ه ياسيا
َ َ َ
َ َ
غلم َااس رم َاع را َ ر يني َابْف َااس رم اْك َاب يغ ًّ َ» (مریم« ،)۲۰/گفت« :چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست
بشری به من نرسید است و بدکار نبود ام ».در این آیات شاهد بر هم خوردن روابط عوّی و معوولی
هستیم که از جهان برتر الهام میگیرد و این کالم پرمحتوا «در پی آن است که دنیای بستۀ رومانی
را درنوردد و به دنیای ممهولی که تاکنون شناخته نشد  ،را یابد( ».ادونیس )۲۰ :۱۹۸۶ ،چنین به
نظر میآید غر

از ورود درد بر مریم پارسا

به شکل ایماد ی

امر نامأنوس در درون وی که

در شکل نوزادی تموّی مییابد ،بیانگر دگرگونی الت رو ی و معنوی در مادری است که سالها
خود را از تعوّقات هستی در را بندگی و خدمتگزاری درگا خداوندی رهانید است .این درد وارد
شد بر وی او را از هرچه داشته غافل مینماید آن چنان که از شدت یا و ترس از ی

امر

پرهیبت آرزو میکند که ای کاش مدتها قبل از ورود این درد که باعث غفوت وی از یاد خداوند
َ
ر ارَ
َََ ََ رَ َ
السنخل يةا
َاج ع
س
اذ
َ
خ
شد بود ،از دنیا میرفت و به دنیای فراموشی سپرد میگشت« :نأجَءهَالسا
ي ي ي
َ
َض ََس رت َاعَ َاس ر َتني اًت َاض رب َل َاه َ َ
لااي رنت اَ ر َ َ َاً رن ي ًّ َ» (مریم« ،)۲۳/تا درد زایمان او را به سوی تنۀ خرما
ي ي
میکشانید .گفت« :ای کاش ،پیش از این مرد بودم و یکسر فراموش شد بودم ».عیسی مسی
همچون نوری از برون به اعماق وجودش میتابد .این نور که در سیمای نوزاد تاز پا گرفته از وجود
مریم پارسا

به هستی قدم مینهد .و در همان زمان طفولیت برای دفاع از مادر عابد و پاکش از

جانو خداوند زبان به سخن میگشاید تا سوسوه اعمازهای معنوی قرآنی و تداوم انقالبهای آسمانی
را در چهرۀ زمین جاری سازد .این رخداد مولّد معانی عمیق و ا ساسات هیمانی غیر منتظر در
وجود مخاطو است و تصویر الل از بارداری مریم پارسا

بدون هرگونه آمیزش طبیعی،

چالش انفعالی ذهن بشر میگردد .پس بیاد بیاور آن زمان که مریم پارسا

در یرت از این
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رخداد در خود فرو رفت و درگیری های درونی و آشفتگیها به خاطر بیم از جان نوزاد وجودش را
َ
ر َ
َ ر َ َ َ ِّ َ َ َ
ياع ر َنَان يَّ اًَات َف يع اُ ياً َُ الس َبْ يفا
فرا گرفت و از جانو خداوند متعال بر وی و ی شد« :ن يلياالشف يبيااضف
َ َ َ ِّ ر
ََ َ َ
ر
ِّ َ
ياَ َ رض اس الف رح َاُ َ
اص ره ًََانل رُ اْ يل َم الس َ ره َم ياذَ ي ًّ َ» (مریم)۲۶/؛ «بخور و بنوش و دید روشن
َ
ياذ
س
ه
لان
ْحِ
ي
ي
ي
ي
دار پس اگر کسی از آدمیان را دیدی ،بگوی« :من برای [خدای] ر مان روز نذر کرد ام و امروز
با نوزادش سوی قوم بنی اسرائیل به را افتاد و آنان
مطوقاً با انسانی سخن نخواهم گفت ».مریم
َ
انگشتهای اتّهام او را به زناکاری و روابط نامشروع نشانه رفتندَ « :نأ َت رت اب ا ا َض ره ًَ َهَا م
لاع َ
تحال َاضَسه َ
َاً رف َعما
يي
َ َ
ََ ر
س ِ ياج رل يتاش ر َلَان يف ًّعَ» (مریم)۲۷/؛ «پس [مریم] در الی که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش
آورد .گفتند« :ای مریم ،به راستی کاری بسیار ناپسند مرتکو شد ای ».سران یهود با کینۀ سالیان
که از خاندان پیامبری در دلها نهان داشته بودند ،موعد تحقیر این خاندان پاک برایشان فراهم
زیر سؤال ببرند؛ لذا
گشته بود تا با گستاخی هر چه تمام مقام نبوت را به خاطر مریم پارسا
ر
َ
َ
الالت مریم را بعد از نگا های توخ و گزند و اتّهامزنیها به وی یادآور میشوندَ « :عَاْختاهَضا َ َاًَا
َ
َ َ َ
ََ ر
هك رالً َفْ َاُ رهء َاا ًََ ايََت اًْ يك َاب يغ ًّ َ» (مریم)۲۸/؛ «ای خواهر هارون ،پدرت مردی بد نبود و
يَ اْب ي
مادرت [نیز] بدکار نبود ».مریم با اش های سیلوار و با مناجاتهای درونی خود که پیدرپی از
َََ ر َ َ
خداوند یاری میجوید ،به وجود نوزاد آرام میگیرد ودر آغوشش اشار مینماید« :نأش ََض ياذس ر ي اضَسهلا
َي ر َف اَ َ ِّلما ا ًَ رُ َايَ َ اني رالس َا رهِ َ
اص يب ًّ َ» (مریم)۲۹/؛ «[مریم] به سوی او [عیسی] اشار کرد .گفتند:
ي
ي
«چگونه با کسی که در گهوار [و] کودک است ،سخن بگوییم ».و انقالبی سراسر شگرف و
غیرمنتظر هستی را در خود میپیچد و کودک برای دفاع از مادر و شاهدی برای پاکدامنی او؛ زبان
َ
َ َ
َ
َ َ ِّ َ ر ا َ
َ َ
اآتََ َي رالس َت َ
َب َاا َج َرل يني اَ يب ًّ َ ا َا َج َرل يني اً َب ََضيَ اْ رع َُ َاًَ اي رنت َااْ را َص يََيا
ي
به سخن میگشاید« :ضَُ ياذَي اعبِ السل ي ي
َ
َ
َ
َ
ر
ا َ َ ا
لسز َيَة َاًَاد رًت َاح ًّ َ ا َا َب ًّفلاب َهلس َِتيا َاَس رم َاع رج َر رلن َ
ياج اب ََضلاش ي ًّ َ ا َالس ا لم َاعل اي َاع ره َم اا يسِ َاا َع ره َم اًْه َاا َع ره َما
يبَسصل ية اا ي
ي ي ي
ي
ْ رب َرث َاح ًّ َ» (مریم)۳۳-۳۰/؛ «کودک گفت« :همانا من بندۀ خدا هستم ،به من کتاب داد و مرا
پیامبر قرار داد است .و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته ،و تا زند ام به نماز و زکات سفارش
کرد است ،و م را نسبت به مادرم نیکوکار کرد و زورگو و نافرمانم نگردانید است ،و درود بر
من ،روزى که زاد شدم و روزى که مومیرم و روزى که زند برانگیخته موشوم».
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تعابیر نوگرایانۀ قرآن ماورا هماهنگی و انسمام لفظی فصی  ،چشمهای گوارا با معانی مرتبط و
الفاظ بیانگر و غنی و تصاویر تمسم انگیز ،همرا با موسیقی آهنگین پیوندی ناگسستنی از همدیگر
دارند که درعین ال ،اجزای آن با ممموع توافق دارد .ممموعۀ همین لفات ،روشنگر اعماز سخن
آسمانی و کمال ابداع قرآنی است .پراکندگی مضامین ،انقالب دایم در بیان اندیشههای تاز و بکر،
به هم خوردن روابط عوّی و معوولی شناختهشد و مألوف ،سیالنی از معانی متفاوت و متعدد را به
دنبال میآورد.
 :4-2-6تبلور واقعیّتهای قرآنی به شیوۀ نقد اخالقی

قرآن کریم برای بیداری انسان های غرق در رومات به شیو های مختوف ازجموه نقد شخصیتی و
اخالقی افراد استمداد میجوید .در قرآن کریم معانی در قالو جنبههای طنزی بسان باغهای خشکید
با شاخه های تودرتو به هم تنید شد اند ،از سویی از درون واقعیتهای گسسته ،واقعیت جدید شکل
میگیرد و از سوی دیگر خندۀ آمیخته بهنقد توخ را از اعماق درون انسان بیرون میریزد.
«طنز از گونه های پویای هنری است و کاربرد آن در الالح نابسامانیهای جامعههجای بشجری،
قابل توجه است .ازآنجاکه فوسفۀ نزول و ی هدایت و الالح میباشد ،قرآن از ایجن شجیوۀ مجؤثّر
برای انذار بهر گرفته تا آنان که زبان جد بیدارشان نمیکند ،زبان طنز هشیارشان نماید» (مروتجی،
 )۱۷۷ :۱۳۹۲طنزهای قرآنی همه در بیان قیقت و به منظور پند دهی انسان و الالح جامعه است و
قارت و پوچی های دنیای هستی در نظر کسی که در آرزوی الیتناهی است ،خند دار جوو میکند
و با نیشخندی خواهان رهایی وی از قیدوبندها غیر الهی است .در هیچکدام از آنها خجالف واقجع،
دروغ و کذب وجود ندارد .طنزهای قرآنی در قالوهای استهزا و توبیخ و تحقیر جوو های رفتجاری
کافران را به تصویر می کشد و در همسویی انفعالی با ندای درون مخاطو به بیان لادقانه و لری
افکار و تصورات و آرزوها میپردازد.
در آیات الهی شاهد استهزا و سخر گرفتن اعمال کافران و گمراهان از را

قّ و ابجراز آنهجا

در قالو طنز هستیم که جنبه های نامطووب و ناخوشایند رفتار و کردار بشری را هدف قرار میدهند
و بابیان رریف فسادهای اجتماعی و دینی و تفکّرات نادرسجت را بجه شجیوۀ خنجد دار بجه چجالش
میکشند .چنانکه عوم و دانش نزد فردی را که ثمری از آن با وجود تحمل رنجج در تحصجیوش در
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زندگی و عمل او دید نمیشود ،به الت االغی خسته تشبیه کرد که باری از کتجو را بجر پشجت
خویش مل میکند ،ولی برای او سودمند نیست و تنها رنج و سنگینی ایجن بجار پشجت او را آزار
َ ا
َر َ َ ر َ ََ رَ ر ا
ارَ َ ا َر َر َ َََ
میدهدَ ًَ « :اثلاا الس َعُاحا ِّ
لا رلسح َاَض َاع ر
دهمالسد ي َعُايد بهلا
لس
ا
ل
ا
د
ث
ً
ا
س
دل
لاب
َض
ف
ُ
اْ
ل
ا
ح
ا
ا
ث
ا
ا
َاي
هه
ل
ا
ح
اع
م
اس
م
اث
لة
ض
ه
لالست
ه
ل
ا
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ر
ا
َ
ر
ا َ ا َ َ
َ
رَ
ُ» (جمعه)۵/؛ «مثل کسانو که [عمل به] تورات بر آنان بار شد
دَس يا َ ا
يبآعَ ي السل يااالسل اَّلاعه يِيالس همالسظ ي
[و به آن مکوّف گردیدند] آن گا آن را به کار نبستند ،همچون مثل خرى است که کتابهجایو را
بر پشت موکشد[ .و ] چه زشت است ولف آن قومو که آیات خدا را به دروغ گرفتنجد .و خجدا
مردم ستمگر را را نمونماید ».این آیه در سیاق عدم پایبندی یهود به تورات و تکذیو آیات الهی
از سوی آنان ،شخصیت اخالقیشان شدیداً مورد انتقاد قرار میگیرد .در عمق طنزهای نقدی ،واقعیتی
توخ نهفته که بشر را به تفکّر وامیدارد .قرآن به بهکارگیری طنز بجه شجیو ای هنرمندانجه و نقّادانجه
اعمال کافران و کسانی را که با دین خدا به ممادله میپردازند بجه ریشجخند مجیگیجرد و در بیجانی
رریف سنّتها و ذهنیتهای انسانهای گمرا را تصویر میکشد و با هدف آگاهی بخشی و تعجالی
نگری و الالح امور جامعه به اندیشۀ عربها در پرستش بتها میتازد و در قالو زبان طنز بتهای
َ
مورد پرستش را تّی ناتوان از خوق مگسی میبیند ،چه برسد به آنکه سزاوار ستایش باشندَ « :عَاْع َهدَا
َ
ا َ
ا
َ
َ َ
َر
دَااَسده ر
دُا َع رخل دهلاا َب ََب َ
الج َت َاردهلاسد َاا يذ َاع ر دل ربهما
ل اسنَساض يف َبا ًَ اثلاان رَُ َت يارهلاس ياذ ا الس ي َعُاتِعه َ ياًُادا ي السلد ي اس ر ا
ي
َ َ
ر ر
ا
َ
لس َبَباش ر َالَاَّل َاع ر َت ران ي اه ياً رن اضر َفالسط يَسب َاالس َاطلهبا» ( ج)۷۳/؛ «اى مردم ،مثوو زد شد .پس بجدان
گوش فرا دهید :کسانو را که جز خدا موخوانید هرگز [ تّو] مگسو نموآفرینند ،هجر چنجد بجراى
[آفریدن] آن اجتماع کنند ،و اگر آن مگس چیزى از آنان برباید نموتوانند آن را بجازپس گیرنجد.
طالو و مطووب هر دو ناتوان هستند ».چه شد بشر اندیشههای واپسگرا و متحمر خجویش را بسجان
بتی ستایش میکند با اینکه آن بتها توان راندن مگس را از خود ندارند .این اندیشههای نجاتوان از
ا
ا َر
ر
درک قایق نمیتوانند خود را به سعادت رسانند .در آیۀ« :ع يف عِا َ ياس ط يفلهلاَ َهضالسل ي يابأن َه يله يه رم َاالسلد اً يدتما
َ َ ر َ
هض يه َااس رهاي يف َهالس يَنفا َ ا» (لف)۸/؛ «موخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و ال آنکجه
َ ي
خدا -گر چه کافران را ناخوش افتد -نور خود را کامل خواهد گردانید ».تصویر زیبای طنجزی کجه
کافران زبان از کام بیرون کشید اند تا نور الهی را خاموش کنند ،عقجل را بجه چجالش مجیکشجد و
درواقع این ریشخندی انتقادگونه به انسانهایی است که به جدال با قّتعالی مجیپردازنجد و بجه را
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هدایت درنمیآیند و با وجود بینات در پی تکذیو قایق هسجتند و در گمراهجی خجویش الجرار
می ورزند .در این آیات ترسیم معانی و اندیشه ها در تصاویر سی زند دارای تناسجو بجا طبیعجت
روح بشری لورت گرفته است .در تصویری پرجذبه خداوند متعال به پذیرایی از کافران در جهجنّم
میپردازد و همان طور که میزبان تمام تالش خود را برای خشنودی مهمجان ارجمنجدش بجه ججای
میآورد ،خداوند هم با توشههایی که این مهمانان با خود همرا آورد اند بجه پجذیرایی از آنهجا بجا
ر َ
ََ
َ ر َ َ
دَسله َ ياً رن َهدَا
خوراکیها و نوشجیدنیهجای متنجوع پجرد برمجیدارد« :آل ييلده ياًدُاشدجف ياًدُاوضدهما نا ي
ََ
ر
ر
ر
َ
ََ
ََ
ِّ
عُ» (واقعه)۵۶-۵۲/؛ «بجه طجور
الس َح يا مانْ يَض به َ اش رف َبالس يه ام ه لاَزسه رم َاع ره َمالسِ يا
لسبطه َ ا نْ يَض به َ َاعل ر ي ياً َُ ا
ي
ي
قطع از درختو که از زقّوم است خواهید خورد .و از آن شکمهایتان را خواهیجد آکنجد ،روى آن از
آب جوش مونوشید؛ [مانند] نوشیدن اشتران تشنه .این پذیرایو آنان در روز جزا است ».پجس چجه
خوش مهمان نوازی است خداوند تبارک تعالی و چه خوش ساقی وفادار به عهد و پیام خجویش کجه
پیاپی جامهای عذاب را بر مهمانهایش مینوشاند ،جامهایی که بهجای رفع تشجنگی بجر عطجشهجا
ر َ
َاً رُ َاعد ر ُا
میافزاید و خوراکیهایی که نه آنها را فربه میگرداندو نه رفع گرسنگی مینماید« :ت
ي
ََ ر
َ َر َ َ ر َ َ ا ر َ
َ ر
ياً رُاجدهعا» (غاشیه)۷-۵/؛ «از چشمهاى داغ نوشانید
يآَ ة ااس ساسهماطرَم ياذَّل ياًُاض يف عُااَّلاع ياُااَّلاعغ ين ي
شوند .خوراکو جز خار خش ندارند[ ،که] نه فربه کند ،و نه گرسنگو را باز دارد ».اینچنین است
که وعد های قّ انمام می پذیرد و برایش خوف وعد ای نیست .در قرآن بارها پیروان گمراهیهجا
به شیوۀ تحکّم مورد ریشخند قرارگرفتهاند؛ زیرا همانند شخصی کجه تیجری در تجاریکی افکنجد بجر
گمراهی و روی تافتن از کالم قّ الرار میورزند ،پیوسته در تاریکیها رکجت مجیکننجد و را
ا ر
ََ َ
َ
َ ر
َ َا
دَاسه ردم َ
الستد يي َف ية اً رر يف يضد َُ اايدأَه رم احادف اً ر َدت رن يف َفة ان ادف ياً ردُ اض ر َده َضةا»
دُ
اع
خروجی برایشان نیسجت« :نا
ي
(مدثر)۵۱-۴۹/؛ «پس چرا از این تذکار (هشدار و یادآوری) رویگردان هستند؟ به خران رمنجد اى
مانند که از پیش شیرى گریزان شد است ».این آیه در اوج فصجا ت و بالغجت بجهلجورت طنجز
بیان شد است .با نگرشی رریف و با بافتی از رکات پویا و به هم فشرد بجه ترسجیم الجتهجای
روانی در ذات افراد میپردازد .انسان رویگردان از پند به گورخر و شی رمیجد از شجدت تجرس از
شکار شدن تشبیه گشته که درند یا لیادی به تعقیجو آن پرداختجه اسجت ،جالتی کجه ماقجت
انسان های لموج و معاند با قایق به شیوۀ استهزا به تصویر کشید شد است .اکثر طنزهای قرآنجی
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ر
َ َ َ َ
َدتابا ر داُ َ
دهض» (فجاطر)۲۲/؛ « ...و تجو
دُانديالس ب يا
اً
ي
ي
در شکل استعارۀ تمثیوی بیان شد اند ...« :ااًدَاْ ي
کسانی را که در گورها هستند ،نمیتوانی شنوا سازی ».که این آیه استعارۀ تمثیوی بر بیفاید بودن
فراخوانی مشرکان به دین مبین اسالم میباشد و به فراخوانی مردگان دفن شد در قبرها تشبیه شجد
َ َ َ َا
ر َ رَ َ َ
َم َ َ
ر
عُ»
لااسد رهلاًدِ يب يف َ ا
َاااَّلات ر يداُالسصد اامالسدِا اعَء ياذا
است .در جای دیگجر مجیفرمایجد « :يذَدكاَّلات ر يداُالسادهت
(نمل)۸۰/؛ «البتّه تو مردگان را شنوا نمیگردانی و این ندا را به کجران ج چجون پشجت بگرداننجد ج
نمیتوانی بشنوانی ».در این آیۀ مبارکه مشرکانی که از رسالت نبی

اعرا

نمجود  ،بجه جال

کسانی تشبیه شد اند که مردگان یا کسانی را لدا میزنند ،ولی برای آنها گوش شنوایی نیست که
به ندایشان اجابت دهد ،آنان که بهجای را

قّ درهای عدم و گمراهی را میکوبند .ایجن طنزهجای

قرآن بابیان کنایی خویش به دنبال واقعیت مطوق است.
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نتیجهگیری

نوآوریها و سب

نگارشی منحصربه فرد القای کالم الهی از طریق و جی بسجیاری از الجول و

مبانی نگارش ابداعی را دارا است .در این شیوۀ بیانی انقالب ،تحولگرایی و نوخواهی ،نقشی برجسته
را در شکلگیری تصاویر ،ایماد پیوند و انسمام و هماهنگی میان اجزای مختوف و عنالر دور از هم
را ایفا میکند .با نوآوریها ذهنیتی تاز نسبت به هستی ایماد مینماید .معانی ممرّد و جمجادات بجا
بهر گیری از تشخیص هیئت جسمانی مییابند و رکت ،گفتار ،شعور و وجدان بین آنهجا جریجان
مییابد و زندگی تاز ای در کالبد هستی میدمد .واقعیتهای قرآنی در قالو رستاخیز واژ ها اسجت
که از البه الی معانی ممازی و تشخیص و تمسم ذهنی آنها تموّی می یابد و هدف از خوق تصویرها
برانگیختن تخیالت و تصورات مخاطو است تا زمینۀ پذیرش واقعیت برتر را در او مهیجا گردانجد و
نوعی دگردیسی (معنوی و ذهنی) را در او ایماد نماید و از مر وۀ تنزّل بهمراتجو عجالی و ارجمنجد
سوق دهد.
از رویکرد انقالبی قرآن کریم به عالم هستی ،دنیا فضایی بیکران است که هیچچیز نمجیتوانجد
افق های آن را به تنگ آورد ،همانند معانی و داللت های الفاظ قرآنی کجه دارای وسجعت بجیانتهجا
می باشند .در مقایسۀ دیدگا و نظام ساختاری قرآن با قوانین وضعی بشری هیچچیز در جای طبیعجی
قرار ندارد و قیقت امور معوّق و واژگون بود و نظام آفرینش الهی فراتر از نظم سجاختهوپرداختجۀ
اندیشههای محدود بشر است .تصویرسازیهای سی که برخی از واقعیجت موججود دنیجوی گرفتجه
شد اند و بعضی دیگر که عنالرش از یطۀ ادراک و عقل فراتر میرود و لحنههای فراتر واقعیت
زمینی را به شکل موموس و شگفتانگیز ترسیم مینمایند.

183

سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

منابع و مآخذ

م
لسِعُاًحاِابُاً فما(بَاتَ)،السان العرب،اب فا :ادلضلسصَدض .ا
ا
لبُاًنظهض،اجاَُ
-1

ْ -2داَ سا،اعلَالحاِاُر ِا(،)۱۳۸۸امتن قرآنی و آفاا نااا
لَتَْضل اُخُ .ا

اعبَُدَ،اتهدفل :ا
،اتفجادۀاحب بدبالسلد ما

 -3دددددددددددددددددددددددددددددددددددد،ا(بَاتَ)،االنص القرآنی و آفا الکتابة،اب فا :ادلضلآلدلب.

 -4لصغفپهض،اًحبهب ا(،)۱۳۸4اجلوههای تصویرگرایی د قرآن کریم،اپَعَ اًََدۀايَضشنَُدَالضشدِ،ادلَْداَها

لسزهفل  .ا
 -5بحفلََ،اُ ماِاهَشما(،)۱۳۷4االبرهان فی تفسیر القرآن،اضم:اًؤُ ابرثت .ا
م
جفجَََ،اعبِلس َهفا(،)۱۳6۸ادالئل إإلعجاز،اتفجاۀاُ م
ِاًحاِاضلدًنش،اًْهِ:لَتَْضل اآُتَ اضِسا
ا
-6
ضضهی .ا
م
 -7خىف،اًحاِح ُا(،)۱۹22االخیال في الشعر العربي،اضَهفة:اًطبرةالس َه افة .ا

ضلغب،اْحاِاعبِلس دلماا(،)۱۳۸۷اکا کرد تصویر هناری د قرآنکاریم،اتفجادۀاُد ماِاح د ُاُد ماِی،ا
ا
-۸

تهفل :الَتَْضل اُخُ.ا ا
م
 ُ -۹ماِی،اُ ماِاح ُا(،)۱۳۸۷ا«ًؤسفد اهَیاتصدهعفاهندفیادضاضدفآ »،افصالنام اندیشا دینای،ادلَْداَها
ش فلو:اشاَضها .2۷ا

 -۱1صَدقاضلنرَ،اًصطفَا(،)۱۳6۱ااعجاز قرآن و بالغت ّ
محمد،اتفجادۀاعبدِالسح د ُالبدُالسدِعُ،ا دَ ا
دام،اتهفل :ابن َداضفآ  .ا
م
م
ِاًحاِاح ُا(،)1374االمیزان فی تفسیر القرآن،اتفجاۀاُ م
 -۱۱طبَطبَعَ،اُ م
ِاًحادِبَضفاًهُدهی،اضدم:ا
َْفالُلًَاالب ت اب اجًَر م
اًِضُ ُاضم.
 -۱2دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،ا(۱۳۹1ق)،االمیزان فی تفسایر القارآن،السطبردةالَاسدَ،اب دفا :اًؤُ دةا
لَعلاَاسلاطبهعَ .
عبِلستهلب،اصلحالسِعُا(،)۱۹۹۵االصاو اددبیاة فای القارآن،السطبردةالَاسدَ،اب دفا :اً تبدةاسبندَ ا
ما
-13
ََشفا  .ا

م
نهَّلداَِ،اًحاِاًهِیا(،)1376اترجم قرآن کریم،ا َ اُهم،اتهفل :ادنتفاًطَسرَ اتدَضع اااًردَض ا
-۱4
لُلًَ .ا

 -۱۵ضطب،اُ م ِا(،)۱۳61اآفرینش هنری د قرآن،اتفجاۀا م
ًحاًِهِیانهَّلداَِ،اتهفل :ابن َداضفآ  .ا
م
 -16ددددددددددددد،ا()۱412؛ا ّالتصویر ّ
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