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 پردازی هنری کفر در قرآن کریمرتصوی

 

 :چکیده

بيان کرده سان ان را برای پيامدها و آثار شوم گناهان ورذايل اخالقي حقيقت و ماهيت  ،تصويرگری یقرآن کريم با شيوه     

ی آن پرداخته ع به تصويرگرهای بياني مختلف و متنوّاست که قرآن به شيوهکفر از جمله واژگان کليدی در قرآن کريم . است

نگارندگان در پي آنند که با بررسي تصاوير هنری کفر  انجام شده است، توصيفي-يروش تحليل در اين پژوهش که به. است

های هنری قرآن را تبيين نمايند و به اين  ، بخش کوچکي از زيبايي آفرينشعالوه بر شناساندن قبح اين رذيلتدر قرآن کريم، 

در  ميقرآن کر ثانيا ست؟يچ کفر ميو ترس انيدر ب يقرآن ريتصاو یهايژگيو و صيخصا نيترمهم اوال دو سوال پاسخ دهند که

 بهره جسته است؟ ياز عناصر ادب کياز کدام  ترشي، بکفر ینههنرمندا یپردازريتصو

م شووم آنوان در قا و     های کافران و فرجاهای کفر و بيان ويژگيکه کالم وحي با تبيين دقيق شاخصهدهد نتايج نشان مي     

، ضمن بر حذر داشتن از اتصوا  بوه ايون    ار از حرکت، حيات و پويايي هستندتصاويری حسي، مجسم و خيال انگيز که سرش

ن کوريم در تصووير پوردازی    قورآ  . صفت نکوهيده، معاني را از راه حس و فکر و وجدان و روان به خواننده منتقل کرده است

 .ه و تشخيص بهره برده استاستعارات تمثيليّ، بيشتر از تمثيل و هنری کفر

 ، حرکت و پوياييقرآن کريم، تصوير، هنر، کفر، رذائل :کلیدی واژگان
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 :مقدمه

 ه اساسوي و  أبه مسايل اخالقي و تهذي  نفوس  به عنووان يوک مسو   قرآن کريم کتابي آسماني است که     

؛ بوه  نمووده اسوت   ترسويم  قا   موتن ادبوي  باحث اخالقي را در ، ماست، از همين رو زيربنايي توجه نموده

هوای آن را   توان با معيارهای بالغي و قابل تحليل و تعليل، تا حدودی زيبايي تصووير آفرينوي   که مي طوری

ای نيز وجود دارند که قابل توصيف و تحليول نيسوتند و ايون خوود راز      چند عوامل ناشناخته هر درک کرد؛

  .استاعجاز بياني قرآن 

 ريتصاو یشناسانه ييبايز يبررس قياز طر قرآن يادب یهاجنبه ليتحل و يبررس يپژوهش در پ نيا   

و در اين راستا در پي پاسخ به دو پرسش  پرداخته است يلت کفراست که به رذ ياتيموجود در آ یهنر

 :اساسي است

 ؟ستيچ کفر ميو ترس معرفيدر  يقرآن ريتصاو یهايژگيو نيترمهم .1

 است؟ گرفتهبهره  ياز عناصر ادب کياز کدام  شتري، بکفر یپردازريدر تصو ميقرآن کر. 2

و  اصلي انسان در دستيابي به کماالتد، مانع ت قرار دارو عبوديّ ايمانمقابل  ی هکه  کفر، در نقطنجا از آ

، پيوام  ير قرآنوي تصوو توان به خووبي دريافوت کوه     مي ،در بررسي آيات. ستوی کمال نهايي اورهيابي به س

کنود و   ء موي به خواننده إ قا موثر به شکلدر خصوص معرفي کفر و هشدار نسبت به عواق  آن  خويش را

گيوری از محسوسوات و    قورآن کوريم، بوا بهوره    . دهود  رين واژگوان ارائوه موي   متو ترين انديشوه را بوا کم  بيش

 وذا گورايش بوه    ». کنود  ارائه مي رشتگذاری بي ثيرأبخشي، معاني را در قا   تصويری بصری به قصد ت متجسّ

: ابوزار تصووير هنوری در قورآن کوريم عبارتنود از      . ترين عناصر تصوير قرآنوي اسوت   محسوس يکي از مهم

کوارگيری واژگواني کوه بور حرکوت متناسو  بوا محتووا دال وت           های طبيعي و بوه يم، تشخيص، صحنهتجس

گوذاری آيوات   ثراها و افوزايش   ه تبيين بهتر آنز با بته زيبايي شنيداری تصاوير ني .(171: 1811ياسو ، ).«دارند

ميان زيبايي موسيقي و انديشه، در قرآن پيوند عميقي وجود دارد و موسيقي به روشون شودن   . کند کمک مي

اسوت کوه   ر و جانودار  بيان هنری قرآنوي چنوان مصووّ   . کند يات و تصويرگری مفاهيم کمک ميانديشه در آ

روش بيواني قورآن،   . بينود  د، بلکه در مقابل خود، آشوکارا موي  پنداري نميشنونده، هرگز آن را واهي يا خيا 

وير، مستقيما حوس و وجودان   صرفا ذهني و  فظي نيست، بلکه روشي تصويری است و معاني در قا   تص

تصووير هنوری در قورآن تصوويری اسوت،      »از همين رو  ؛کنندنند و در اعماق وجود رخنه ميانگيزا را برمي

ای که ديوده و   و جنبش و موسيقي و آهنگ کلمات و نغمه عبارات و سجع جمالت به گونهآميخته با رنگ 

قورآن کوريم در    (53: 1831سويد قطو ،   ). «سازد گوش و حس و خيال و هوش و وجدان را از خود آکنده مي
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صووير  های بياني و تعابير گونواگون، کفور و سورانجام آن را بوه ت    بهره گيری از انواع روشدی با آيات متعدّ

 .      کشيده است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت

گيری از آثوار گذشوتگان و تلفيوق     و با بهره توصيفي-يدر اين جستار سعي شده است که با روش تحليل

هوای تصواوير    های معاصران، نگاه فراگيرتری به تصوير قرآني صوورت گيورد توا زيبوايي     آن با نتايج بررسي

محمدمهودی فوالدونود اسوتفاده شوده       ی ، فقط از ترجمهآيات نيز ی در ترجمه. دتر آشکار گردقرآني بيش

 . است

 

 ی پژوهش پیشینه

شوماری صوورت    در رابطه با ابعاد مختلف قرآن کريم از جمله بالغت و مضامين قرآنوي تحقيقوات بوي       

های ادبوي و  بررسي زيباييبه ...  ان و اديبان فراوني در قا   کتاب، مقا ه، رسا ه و گرفته است و پژوهشگر

 ی توان مقا وه فر نگاشته شده که از اين ميان ميچنين مقاالتي در رابطه با کاند؛ هم پرداختهبالغي قرآن کريم 

د محمّو  ی نوشوته « ايمان کفر و»، (1815)از سيد مهدی شهيدی « يمکفر در قرآن کر ی معنايي واژه ی حوزه»

کوه  . ردرا نام ب( 1878)اني زنجاني از حسين حقّ« از ديدگاه قرآن معنای کفر»، (1817) حسين خوانين خواه

انود و از  در مجموع، همه اين مقاالت، به بررسي و تحليل معاني کفر، اقسوام، آثوار و احکوام کفور پرداختوه     

 . اندسخني به ميان نياورده ،تصوير

ه همگوان را بوه تصواوير خلوق     توجّو  ،«ا تصوير ا فني في ا قرآن»قط  با نگارش کتابي تحت عنوان  سيد   

، ارتباط معنوی تصاوير قرآني با مفاهيم مورد نظور  مفهوم تصوير ی و با توسعه ی قرآن کريم جل  کرد شده

ة فوي  ا فنيو  ةا صور ةوظيف) احمد ا راغ  پس از او نيز پژوهشگراني چون. خداوند را مورد کنکاش قرار داد

ات ا تصوير فوي  من جما يّ)، محمد قط  عبدا عال (ةت ا قرآنيجما يات ا مفردا)، احمد ياسو (ا قرآن کريم

هور چنود   ، گواهي اشواراتي   های اين کتاببالدر ال. ، در اين مسير نو گام نهادندبا ا هام از او (ا قرآن ا کريم

طه با تصوير پوردازی در قورآن   اخيرا هم در راب. پردازی آيات کفر نيز شده استمختصر و پراکنده به تصوير

 ی صوه تصوويرپردازی انسوان در عر  » ی توان بوه مقا وه  دی  منتشر شده که از اين ميان ميمقاالت متعد ،کريم

 «تصويرپردازی هنری در قرآن با تکيه بر تشبيه، مجاز، استعاره و کنايوه »، (1812)از کبری خسروی « قيامت

 (1811)د حسوين سويدی  از سي« های تصويری هنری در قرآن کريم مؤ فه»، (1811)نوشته غالمعباس رضايي

هوای آن، بوه   هوا و کارکرد  فهؤير در قرآن و  مه به تصورغم توجّ ا بته همه اين مقاالت علي اشاره کرد؛... و 

تصووير هنوری انسوان در    »ای با عنوان تنها، پايان نامه. اندزی کفر به صورت اختصاصي نپرداختهپرداتصوير

اسوت کوه توا حودودی در     ( 1811)انسيه ا سادات ميرصابری  ینوشته «(ايمان و کفر)قرآن کريم با رويکرد 
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 منوان و کوافران در دنيوا و   ؤتصاويری از  رفتوار م  ،در پژوهش فوق .ستای پژوهش حاضر گام نهاده استرا

موورد   ،ها با صوحنه کلمات و تناس  آن ی تفکيک و سايه ،آخرت ارائه گرديده است؛ سپس عناصر تصاوير

 . بررسي قرار گرفته است

به بررسي و تحليل تصاوير هنری و ادبي در آيواتي پرداختوه خواهود شود کوه فقوط        ،در پژوهش حاضر   

بررسوي هموه ابعواد تصووير از موسويقي،      مرتبط با رذيلت کفر  و فرجام کافران است و سعي شده است با 

ئه گردنود  ي ارا  و بافتاز تصوير سنتي فاصله گرفته و آيات در قا   تصاوير مرکّ...  حرکت، خيال و ،رنگ

قلي در راسوتای  شده هيچ  پوژوهش مسوت    های انجام با توجه به بررسي. ها نمود يابدنتا زيبايي و پيوستگي آ

، ن قبح و زشتي کفر و فرجوام کوافران  قرآن در زمينه شناساند های ها و تصوير آفرينيپردازی شناخت صحنه

 .دريافت توان انجام نشده است؛  ذا ضرورت انجام اين پژوهش را مي

 

 :تصویر

برخي آن را به معنوای شوکل و نقوش تعريوف      و  شود به تصوير ترجمه مي (image)« ايماژ»يا « ةصورا »   

چنين به معنای نوع و صفت هم بوه  هم .(815:  1511زمخشوری،  ) است «صِور» و «صُوَر»اند که جمع آن  نموده

در  .(711:  1881،2جوهری،)هاست  ي از امور و ويژگيی آدمي يا هيئت کار مي رود و گاه مراد از تصوير، چهره

او وين  . انود  ی مفهوم اصطالحي تصوير، هنوز ناقدان و علمای بالغت به تعريف واحدی دست نيافتوه  حوزه

پوس از او نيوز علموايي چوون     . (182: 1111،8جواح ،  : رک)کسي که به تصوير ادبي توجه کرد جواح  بوود   

 . تعاريفي از تصوير ارائه دادند, يرابن اث, جرجاني ,ابوهالل عسکری

ی اصولي آن را  رح اسوت  و زمينوه  مجموعه امکانات بيان هنری است  که در شعر مط»، تصوير در واقع

 .(11: 1811، کدکني)« سازد های مختلف ارائه تصاوير ذهني مي ، استعاره، اسناد مجازی، رمز و گونهانواع تشبيه

سويد قطو ، تصووير را    . گيورد ه ا فاظ و واژگان آن را دربرميک تصوير در حقيقت همان شکل هنری است

 ،توانود موالک داوری باشود    موضوع نميتنها  ،در ارزيابي يک متن ادبيبه اعتقاد وی  .داند اصل اول بيان مي

تعبيور و   پذيری برخاسته از اين تصوير، چيزهايي هستند که جايگاهبلکه تصوير  بيانگر و ا هام بخش و تأثير

از جمله . در مجموع تصوير دارای کارکردهای مختلفي است .( 28: 1811قط ، : رک) سازند را آشکار ميبيان 

از ايون رو کوارکرد    .توان يک مفهوم ذهني را برای مخاط  تبيين و جلوه گر نمود ی آن مي که به وسيله اين

 .تصوير، در مفهوم ساختن معناست

 

 :تصویرپردازی هنری در قرآن کریم
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تصووير  . تصوويرپردازی و تصووير آفرينوي اسوت     ،ای پژوهشي اعجاز بياني قرآن کريمي از حوزه هيک     

 .ها شکل گرفته استهای قرآني در راستای بيان حقيقت و هدايتگری و ارشاد انسانسازی

هوای اعجواز و از جملوه     پردازی و به تصوير کشيدن معاني گوناگون، يکي از جنبهخيال انگيزی، صحنه

هوا و ضود   ، تبيين ارزشهای طبيعتصحنه اين هنر قرآني، در توصيف». قرآن کريم است  یجاذبه رازهای

ها و نيز در به تصوير کشويدن مراحلوي   ، طرح مَثَلهاها و داستان سراييها، قصهها و ناپاکيها و پاکيارزش

ی از سوحر و افسوون   ابوه د و مؤثر بوده اسوت کوه آن را جن  ، چنان کارآممعاد و قيامت و حساب و کتاباز 

 .(11:  1875طباطبايي،) «دانند قرآن مي

بورای   شونيداری  یای که منظوره  به گونهر و مورد ترجيح در اسلوب قرآن است؛ تصويرپردازی ابزار برت 

قدرت کلمات و نيروی ا قواء و  . گرددای تماشايي ميهو صحن ديداریای شنونده، به زودی تبديل به منظره

:  1831قطو ، ) بينود مي به چشم عيانها را به مدد خيال رآن به حدی است که شنونده، صحنهقسحر موسيقي 

صورفا  آرايوش و   »استوار است و تصوير در قورآن  « تصويرگری و تصوير انگيزی»بيان قرآني بر محور   .(71

از آن بوه    عام  و شامل است کوه  بلکه يک قانون کلي و تزيين اسلوب نيست و به نحو تصادفي هم نيامده؛

آيوات تشوريع، تصوويرگری    ، جوز در  سبک قرآن در تمامي آيات .(53هموان،  ) «کنيم تعبير مي «قاعده تصوير»

آيوات قورآن را تعوابير     سوه چهوارم   وذا حودود   . همان راز اعجاز قورآن اسوت   ،تصويری سبکاست و اين 

 . (7-1:  2112، سيد قط :رک)دهد  تصويری و نمايشي تشکيل مي

اسوت  بررسي تصوير قرآنوي   ی الزمه ،به مفهوم تصوير و انتقال آن به چهار چوب بافت توسعه بخشيدن

 .ي زيبايي هنر در قرآن دست يافت های کلّ تا از اين طريق بتوان به ويژگي

 

 های تصویر هنری در قرآن کریم  مؤلفه

حواالت و روحيوات   ها برای ترسيم  زنوده و گويوای حقوايق، وصوف     ها و ابزارقرآن کريم از تمام روش   

-تصواوير قرآنوي بوه هوم پيونود      ها يا اجزایمؤ فه. گيرد ، جريانات تاريخي و وقايع قيامت بهره ميهاانسان

تصواوير   هوای  ترين مؤ فوه  مهم .، ايفا کنندتشکيل تصوير در درون بافت قرآني اند تا نقش خود را درخورده

، عاطفه، زبان، موسيقي (تجسيم)م بخشيانگيزی، تجسّ واقعيت، خيال ،ی دينيانديشه :قرآن کريم عبارتند از

 و 858 :1521و خا ودی،  37-35: 1817:احمودا راغ   : رک) انسجام، حرکت و پويايي و ريتم، هماهنگي و

 در واقوع . ترين مؤ فه تصوير قرآنوي اسوت   مهم ،ديني انديشه  .(12: 1831و سيد قط ،11:  2118عصفور ،

 .ه کار مي بردی اسالمي ببرای بيان اهدا  ديني يا انديشه ی ابزاری، تصوير هنری را به منز هقرآن
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 :کارکردهای تصویر هنری در قرآن

عقلي، احساسي و رفتواری اسوت و    ،ن کريم، ساختن انسان از حيث فکریهد  از تصوير هنری در قرآ   

   . تنوع در کارکردهای آن نيز برای تحقق اين غرض ديني است

در  .ه عقول و احسواس تحريوک گوردد    کريم، غايت آن است که مخاطو  بوه دو قووّ   ن در هنر بياني قرآ

بلکه نفوس انسواني را از خوالل تحريوک      ؛کند کارکرد رواني، تصوير قرآني تنها به تأثير بر روان بسنده نمي

، هود  کوارکرد روانوي تصووير قرآنوي      ايجاد تعادل رواني در وجود آدمي ذا » .سازد احساسات متوازن مي

 «ل بوين نفوس و جامعوه هوم توجوه دارد     ی متعواد  در ضمن عالوه بر ساختن روان آدموي بوه رابطوه   . است

آدمي از خالل اصرار گيری عقل ر کارکرد عقالني نيز تصوير قرآني، بر شکلد .( 11و 11: 1817احمدا راغ   ،)

 کيد برأو سپس ت ی محسوسات به عنوان ابزار معرفت دينيی محسوس و تکيه بر مشاهدههابر تأمل صحنه

هموان  )کنود   ، عمول موي  رابریاصل علت يا برخي داليل عقالني يا رويکردهای جد ي مثل مناظره و قانون ب

قورآن نوازل گرديود توا آدموي را بوا       . اساس تموام کارکردهوای تصواوير قرآنوي اسوت      ،کارکرد ديني .(111،

اين امر به آثار فکری و عقيدتي و به »ال و آثار قدرت وی آشنا سازد و آفريدگارش و اسماء و صفات و افع

 .( 272:  1111حمودان ، )«انجامود زيبا شناختي در تربيت مسولمان موي   رفتار درست انساني و باالخره به تصور

پوردازد کوه شوامل هسوتي، زنودگي و انسوان       يني به تبيين بندگي خداوند هم موي تصوير در ايفای کارکرد د

اين معرفت ديني بوه معرفوت   . پردازدت ميت و عبوديّوی بين ا وهيّی ق طهچنين به توضيح رابگردد؛ هم مي

 وذا تصووير قرآنوي،    . يابود  موي  توسوعه بنودی   ، رفتار و انديشه و پوای شود، بلکه به ايمان نمي محدودذهني 

 . تصويری هدفمند و حاصل نگرش اسالمي به جهان، انسان و زندگي است

 

 :«کفر»ی مفهوم واژه

های مختلف، از نظور مفهووم و   قرآن کريم است که در حوزه پرکاربردمله اصطالحات از ج« کفر»ی  واژه   

 .مصداق، تعابير گوناگوني از آن ارائه شده و معاني متنوعي يافته است

های خدا را انکوار نمووده و آن را در   رجلٌ کافر؛ يعني فردی که نعمت است وکفر نقيض ايمان و شکر 

و جمع آن، کُفوار، کَفَوره و    .(ذيل ماده کفور   155: 3،  1515، ابن منظور) است ل  خود پوشانده و مخفي ساختهق

چنوين بوه معنوای    هوم . خواهود بوود  « ضد شکر»ست؛ از اين رو معنايشهکفر، انکار نعمت هم . استکِفار 

بوه  . پوشواند را با تاريکي خود، همه چيز را ميپوشاندن و مخفي کردن است؛ ش  تاريک را کافر گويند، زي

کفاره نيز به  .( 715: 1، 1515راغ  اصفهاني ، ) پوشاندد، زيرا بذر و دانه را با خاک ميگوينشاورز نيز کافر ميک

 .( 831:  3: 1511، فراهيدی) کند ای که آن را محو مي به گونه ی گناه، اشتباه و قسم است، معني پوشاننده
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 :کفر در قرآن مجید

نظوام فکوری،    باشد و نقش مهموي در  ن واژگان کليدی در قرآن کريم ميترييکي از برجسته« کفر»ی  واژه   

هوای اخالقوي و باورهوای    گر ارزشکند و به نوعي نمايان ايفا مي( با بار معنايي منفي)اخالقي و ديني قرآن 

اتش ی کفر با مشوتقّ  واژه .گردد ت منفي ديگر بر محور آن ميباشد، گويي همه صفا مذموم در آيات قرآن مي

هوای مودني   بوار در سووره   218ي و های مکّو بار در سوره 282ار گرفته شده که بار در قرآن کريم به ک 323

 .( 381؛ 1811،1روحاني، ) مطرح شده است

را  ی قرآنوي کفور  واژه، ا سالمعليه امام صادق. دی برای اين واژه در قرآن تعريف شده استمعاني متعدّ

 :اند معنا، مطرح نموده چنددر قا   

 .شود ت آگاهانه و نا آگاهانه تقسيم ميت؛ که به دو دسته انکار ربوبيّبه معنای انکار ربوبيّ -1

 .به معنای ترک اوامر خداوند و عمل به نواهي پروردگار -2

 .به معنای برائت و بيزاری جستن -8

کلينوي،  ) تهای بي کران او بوه مخلوقوا  نعمتکفران نعمت و عدم سپاس خداوند در مقابل به معنای  -5

183 ،2 ،811) 

کوه در   "کُفوران "ل با ايمان است و ديگری که در تقاب "کُفر"دو مصدر متفاوت دارد، يکي  "کَفَر"فعل »

؛ 1511کرمواني،  ) «ناسپاسي در برابر اعطای نعمت استی شکر است و در اين مفهوم، معني آن، تقابل با کلمه

 231به عنوان مثال در آيوه  . تاری جستن نيز به کار رفته اسکفر در برخي آيات به معنای برائت و بيز .(181

، کفر به معنای بيزاری جستن از طاغوت است که مورد ستايش  و تمجيد قرآن کريم قرار گرفتوه شوده   بقره

جزا است، کوه در ايون    ترين موارد استعمال کفر در قرآن، در معنای عدم اعتقاد به خداوند و روزبيش .است

 ( 323، 8، 1811زبيودی،  ). «قورار دارد « ايمان»بلکه در تقابل و تضاد با ، «شکر»در مقابل مفهوم  نه« کفر»موارد 

گيورد کوه شوامل     موي ای را نيوز در بر ی معنايي گسترده حوزه» آن انواع و اقسام متفاوتي دارد و ذا کفر در قر

م در آيات متعددی به توصويف  قرآن کري .( 51 -12، 1815شهيدی، ) «فجور، ظلم، اعتداء و اسرا  است فسق،

ن پردازد و با ترسيم عواق  سوئي که در انتظار کافران است، آنکوهش باورها و رفتارهای آنان ميکافران و 

که در اداموه بوه    ....(و  11 113:؛ ابراهيم 31و 31: ؛ انفال 81و  21: ، انعام  51:حج: نک )کند  ها را تهديد و توبيخ مي

 .واهيم پرداختها ختفصيل و شرح آن

 

 :در قرآن کریم تصویرپردازی کفر

است ...  چون استعاره ، مجاز ، تشبيه وهای بالغي و جزيي همفراتر از گونه ،که تصوير در قرآن از آنجا

دهند؛ تصوير نمايشي قرآن را تشکيل مي. ..ها ون، آرايهها، واژگاها، همنشينيای از آواها، تناس و مجموعه
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کوار  مفرد و مرکو   تصويرهای انواع ای از در آيات مورد بررسي غا با مجموعهوجه به اين که چنين با تهم

را با مشوکل  بر اساس نوع تصوير تقسيم آيات  اندکه دسته بندی وويری را به وجود آوردهارفته است و تص

  . است بندی شدهدستهاساس مضمون  ؛ به همين سب  تصاوير برکندمواجه مي

 ارزشافران، خاکستر بیاعمال ک   

مَثَلُ ا َّذِينَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَا ُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِوهِ ا ورِّيحُ فِوي يَووْما عَاصِوفٍ ال      *:فرمايدميخداوند متعال     

 (11/ابراهيم)*يَقْدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَ ِکَ هُوَ ا ضَّاللُ ا ْبَعِيدُ

ماند که بادى تنود در روزى طوفوانى بور آن     انى که به پروردگار خود کافر شدند، کردارهايشان به خاکسترى مىمَثَل کس -

 . اين است همان گمراهىِ دور و دراز. توانند بُرد نمى[  اى بهره]اند هيچ  از آنچه به دست آورده: بوزد

امور غيور   »کنود و   يلوي اسوتفاده موي   قرآن کريم در اين آيه برای  برانگيختن خيال مخاط ، از تشوبيه تمث 

گر اين امور  وجه شبه در آيه بيان .(71: رماني، بي تا)« نمايد م ميمحسوس را به صورت امری محسوس، مجسّ

ابودی اعموال و کوردار     نو سازد، کفر نيز سب ق ميطور که تند باد خاکستر را متالشي و متفرّاست که همان

که بواد  کند  ای را تصور ميده با شنيدن اين آيه، صحنه خاکستر انباشتهخوانن .(173: 18، 1511صوافي،  )گردد مي

ای، معني هدر رفوتن و بيهوودگي   سياق آيه با مجسم کردن چنين صحنه».پراکنددر روزی طوفاني، آن را مي

کنود کوه هويچ تعبيور ذهنوي       ای تحريک مي کشد و بدين وسيله احساسات را به گونه اعمال را به تصوير مي

 وذا قورآن کوريم، بوا      .(2115:  5، 1512سيد قطو ،  ) «دهد عمال و نابودی آن را، نشان تواند تباهي ا ميصرفي ن

 . کند گذاری بيشتر ارائه مي ثيرأم بخشي، معاني را در قا   تصويری بصری به قصد تگيری از تجسّ بهره

ی يعوت اسوت و اجوزا   ، طبانگيوز  در بيشتر تصاوير قرآني از جمله در اين آيه، يک روی ترکيو  خيوال  

 در آيه موذکور، بوه  « اِشتدّت»و « عاصف»، «ريح»، «رماد»های واژه. دهندتصوير را عناصر طبيعت تشکيل مي

 .اندتصوير، جنبش و حيات خاصي بخشيده

 ء قوا اکند؛  ذا حرکت شديد و مستمر بواد را بوه موا     که اسم فاعل است، بر استمرار دال ت مي« عاصف»

عبودا عال،  )  ت حرکوت وزش بواد اسوت   گور شودّ  با آهنگ تند خويش، ا هام« إِشتدّت»ل چنين فعکند؛ هم مي

بوه  « شين»در حر  « تَفَشّي»و صفت « راء»در حر  « تکرار»با توجه به علم آوا شناسي، صفت  .( 53: 1511

 .کشندتر، صدای وزش باد را به تصوير ميامزيبايي هر چه تم

شيوه بياني قورآن بوه   . آمده است« ذ ک هوا ضالل ا بعيد»، عبارت پس از تکميل شدن تصوير در اين آيه

ها، به ابراز انديشه اساسي ديني کوه  ها و تکميل کردن تصوير آنشکل است که پس از بيان ضرب ا مثلاين 

 .گردد مورد نظر از بيان مثال است، بر مي پيامهمان محتوا و 

 فایدهبی سراباعمال کافران، 
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وَا َّذِينَ کَفَرُوا أَعْمَا ُهُمْ کَسَرَابا بِقِيعَةا يَحْسَبُهُ ا ظَّمْوننُ مَواءح حَتَّوى إِذَا جَواءَهُ  َومْ      *: فرمايديممتعال خداوند    

 ( 81: نور*)يَجِدْهُ شَيْئ ا وَوَجَدَ ا لَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَا لَّهُ سَرِيعُ ا ْحِسَابِ 

پندارد، تا چوون بودان    ايشان چون سرابى در زمينى هموار است که تشنه، آن را آبى مىو کسانى که کفر ورزيدند، کاره  -

 . رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زود شمار است

دن چيوزی  ارزش بوو م شده است که نماد فريبندگي در عين بيجسّماعمال کافران همانند سرابي اين تصوير، در 

شود که اعموا ش ارزش  ه مياما در قيامت متوجّ ؛کند اعما ش خوب و مفيد استال ميکافر خياست؛ به اين معنا که 

ابن اثيور، ايون    .مي بيش نيستدهد و در حقيقت توهّ، مانند سرابي که فرد تشنه را فري  ميشته استو اعتباری ندا

تشوبيه معنوا بوه تصووير، از بليو       »: گويدهترين نوع تشبيه برشمرده و ميا بداند و آن ر نوع تشبيه را از نوع تمثيل مي

قرآن کريم به زيبايي  .(152: 2، 1131) «استهای قابل مشاهده گانه در تمثيل معاني ذهني به تصويراقسام چهارترين 

گوذارد،   را موي  توری  أثير حسي و روانوي عميوق  کند، بلکه استواری تصوير را که بر مخاط  ت تشبيه حسي بسنده نمي

ترين خواسته انسان را که امری چون قوی« ظمنن»ی تراد  وجود ندارد، اما واژه« ئيرا»و« ظمنن»ميان » .کند دنبال مي

  .کند، نهايت تأثير را در آدمي مي نهد حسي است، تحريک مي

 اعمال کافران، تاریکی سهمناک در اقیانوس

أَوْ کَظُلُمَواتٍ فِوي بَحْورا  ُجِّوي      * :ت هو ناکي قرار داده اسوت ها را در وضعياعمال کافران از نظر قرآن آن

دْ يَرَاهَوا وَمَونْ  َومْ    يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضا إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ  َمْ يَکَ

 ( 51: نور)*نُورا يَجْعَلِ ا لَّهُ  َهُ نُورحا فَمَا  َهُ مِنْ

[ ديگر]روى آن موجى [ و]پوشاند  هايى است که در دريايى ژر  است که موجى آن را مىمانند تاريکي[  کارهايشان]يا  -

دسوتش را بيورون   [  غرقه]هر گاه . هايى است که بعضى بر روى بعضى قرار گرفته استتاريکي. باالى آن ابرى است[ و]است 

 .بيند، و خدا به هر کس نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد بود آورد، به زحمت آن را مى

م شده است که در عين حال امواج در اين تصوير تمثيلي زيبا، اعمال کافران همانند تاريکي غلي  اقيانوسي مجسّ

کي و تحقوق  در اين تصوير برای دال ت بر شدت تواري . بار گردانيده استي آن را سهمناک و هالکتسنگين و فراوان

تر وجه شبه حا ت ابری بودن باالی فضای تاريک و مواج اقيانوس نيز به تصوير اضافه شده اسوت توا بور ايون     دقيق

تصوور چنوين   . نکته دال ت کند که هيچ نوری برای هدايت نمانده و حتي به نور هدايت ستارگان هم اميدی نيسوت 

بنابراين از نظور قورآن   . نشاند و اين هد  اصلي قرآن کريم است رزاند و پيام قرآني را در دل ميای دل را ميمنظره

چنوان کوه اگور    شووند، هوم   ره هستند و با اعمال خود هالک ميکريم، در حقيقت کافران در موقعيتي شبيه همين منظ

 . های هالکت بار دريا قرارگيرد، در معرض هالکت خواهد بودفردی در موقعيت تاريکي شديد و موج

، «ظمونن »، «مواء »های واژه قبلي ی در آيه. اند وير از قلمرو طبيعت و زندگي آدمي استخراج شدهاين تصا    

 وم يکود   »و « يغشواه »هوای  و فعول « سحاب»، «موج»، «بحر  ُجي»، «ظلمات»های واژه آيه اين و در« سراب»

در همچنوين  نود؛  اخيال در وجود آدموي گشوته   نصرديگر و تبلور عسب  تناس  جزئيات تصوير با هم« يراه
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سوب  تقويوت   « مووج مِون فوقوه   »ر قا   صيغه جمع و تکرار عبوارت  د« ظلمات» ی دوم، تکرار واژه ی آيه

 . باشد گر هول و هراس آن منظره ميمفهوم و نمايان

 کافر چون حیوان فاقد عقل و فهم 

ا َّذِينَ کَفَرُوا کَمَثَولِ ا َّوذِی    وَمَثَلُ*: ا به چهار پايان تشبيه نموده استقرآن کريم در تصويری ديگر، کافران ر

 (171بقره، ) *يَنْعِقُ بِمَا ال يَسْمَعُ إِال دُعَاءح وَنِدَاءح صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ال يَعْقِلُونَ

شونود، بانوگ    نموى [  مبهم، چيزى]کافران چون مَثَل کسى است که حيوانى را که جز صدا و ندايى [  کننده دعوت]و مَثَل  -

 .يابند نمى در[ و. ]کرند، ال ند، کورند[ آرى،. ]ندز مى

، 2، 1812طا قواني،  ) اسوت  تمثيلي کوتاه و سريع از ميزان درک و دريافت کافران از حق ؛کريمه ی اين آيه 

شونوند،  صدای ندا دهنوده را موي  است که  حال کافران چون حال حيواناتي مجسم شده ،اين تصويردر  .(52

ای نخواهد ها فايدهفهمند بنابراين عکس ا عمل مناسبي هم ندارند؛ بنابراين صداکردن آناما منظور او را نمي

 . ای در برنداردپس اين افراد گويي کر و کور و ناشنوايند و دعوت ايشان به ايمان نتيجه. داشت

از معرفي تمثيلي حال کافران، شاهد صدور حکمي متناسو  بوا وضوعيت کوافران نسوبت بوه حوق        پس 

هستيم که ا بته خود اين حکم هم استعاری است و فقدان درک و فهم صوحيح کوافران را در قا و  حسوي     

 گيورد متناس  با تصوير قبلي چنين نتيجه ميو در پايان  ده استينابينايي و گنگي و ناشنوايي به تصوير کش

بر ر و تودّ کسي که تفکّ نفرت خود را از هر ، نهايت انزجار وقرآن کريم در اين تصوير .«فهم ال يعقلون»: که

 .(111: 3، 1521فخر رازی، ) کند اعالم ميد و چون حيوان به تقليد روی آورد، را کنار نه

  

 و پخته شدن پوست و گوشت کافران و چشیدن عذاب

دی به ترسيم عواق  کفر و عذاب دردناکي که در انتظار کوافران اسوت، اشواره    دّقرآن کريم، در آيات متع   

 :فرمايدمثال  مي. دهد ها را انذار ميکند و با ترسيم مناظر عذاب و قيامت، آن مي

جُلُودا  غَيْرَهَا  ِيَوذُوقُواْ ا ْعَوذَابَ إِنَّ    إِنَّ ا َّذِينَ کَفَرُواْ بِنيَاتِنَا سَوْ َ نُصْلِيهِمْ نَارا  کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ ْنَاهُمْ*

 (31نساء، )*ا لّهَ کَانَ عَزِيزا  حَکِيما  

هاىِ ديگرى بور  اند، در آتش درآوريم که هر چه پوستشان بريان گردد، پوست به زودى کسانى را که به آيات ما کفر ورزيده -

 .م استآرى، خداوند تواناى حکي. جايش نهيم تا عذاب را بچشند

گذارد؛ مثل پخته شدن پوست و جايگزين شودن   هايي از عذاب جهنم را به نمايش مي تصوير، گونهاين 

آور و چنودش  ی ابر منظوره در اينجا خيال، خود را در بر».استمرار و بقای آتش دال ت کند پوستِ ديگر تا بر

گردد و  ه او به تکرار آن بيشتر ميشود، توجّ بيند که هر چه وسواس اين هراس در او بيشتر ميخوفناکي مي

تصووير، تورس و    .(121، 1831سيد قطو ،  ) «بيندتر ميهر چه آهنگِ گريز بيشتر کند، پا هنگ را بر گردن تنگ
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نمايش اين صحنه دردناک بوه  . کند د هره اين عذاب حسي دردناک را از خالل بريان شدن پوست ترسيم مي

 .ثيری بس عميق نهدأو روان آدمي تيابد تا بر احساس  شکل مکرر ادامه مي

از ورای موسيقي دروني کالم که از همواهنگي و نسوبت ترکيبوي کلموات و طنوين خواص حورو  در        

تووان   و هنگام شنيدن اين آيه مي». ميان را شنيدای آه و نا ه جهنّتوان صد مجاورت همديگر شکل گرفته مي

ر م و تصووّ يد پوست بوه صوورت مکورر را مجسّو    چنين تجدتصوير عذاب دائمي که پايان ناپذير است، هم

 (13:  1511،3صافي، ). «افتدر مقابل ديدگان خواننده اتفاق مينمود، گويي االن د

و  و چشيدن برای عذاب استعمال شده استبه کار رفته است ه استعاره مکنيّ«  ِيذوقُوا عَذاب»در عبارت 

راين در اين آيه، تصووير  ببنا. تر و بهتر درک شودعذاب را در دسترس حس چشايي قرار داده است تا آسان

 .کندای ترسناک از عذاب کافران را ترسيم ميصحنه ،واقعي و تصوير استعاری در کنار هم

نْهُم وَا َّذِينَ کَفَرُوا  َهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ  َا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ َا يُخَفَّفُ عَو : *فاطر آمده است  ی  در سوره    

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَا ِحا  غَيْرَ ا َّذِی کُنَّوا نَعْمَولُ   ( 81)مِّنْ عَذَابِهَا کَذَ ِکَ نَجْزِی کُلَّ کَفُورا 

 ( 87 -81فاطر، ) (*87)لظَّا ِمِينَ مِن نَّصِيرا أَوَ َمْ نُعَمِّرْکُم مَّا يَتَذَکَّرُ فِيهِ مَن تَذَکَّرَ وَجَاءکُمُ ا نَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا  ِ

شود تا بميرنود، و نوه    نمى[  جارى]حکم به مرگ بر ايشان . اند، آتش جهنّم براى آنان خواهد بود وکسانى که کافر شده - 

پروردگارا، »: آورند ىو آنان در آنجا فرياد برم( 81. )دهيم هر ناسپاسى را چنين کيفر مى[ آرى،. ]عذابِ آن از ايشان کاسته شود

عمر دراز نداديم که هر کس که بايود در  [ آن قدر]مگر شما را « .کرديم، کار شايسته کنيم چه مىما را بيرون بياور، تا غير از آن

 .(87) چشيد که براى ستمگران ياورى نيستبراى شما هشداردهنده نيامد؟ پس ب[ آيا]گرفت و  آن عبرت گيرد، عبرت مى

قورآن کوريم، صوحنه عوذاب را چنوان      . های مادی و معنوی کافران استسخن از مجازاتدر اين آيات 

چوون دريچوه نجواتي اسوت کوه کوافران       کند که گويي مرگ در برابر آن همه عوذاب و درد، هوم   ترسيم مي

 بوه صوورت  : «مجهنّ» ی در کنار واژه« نار»ی  اول واژه ی در آيه. يابندزويش را دارند، و ي بدان دست نميآر

 .نمايد ت شعله وری آتش دال ت ميتلويحي بر  هي  و شدّ

و « ض»، «ق»با اسوتمداد از حروفوي مثول    نيز « يخَفَفُ»و « يقضَي»هنگ تند و قوی در دو فعل مجهول آ

: 1111عبواس حسون ،   : رک) کننود، ت، اضطراب و خشونت دال ت ميکه به ترتي  بر کوبندگي و شدّ« خ»

 .لته  و بحراني ترسيم کرده استفضای تصوير را بسيار مو ( 17

در گلوگاهشان گيور کورده و يواری    ها کافراني که فرياد آن ی ضجه و نا ه ما را در برابر« يصطرخون»فعل 

ت و سوختي  ی شودّ معنا« طاء»حر  « يصطرخون» ی در کلمه .(111، 1831سيد قط ، )دهد  طلبند، قرار ميمي

« خ»و « ر»، «ط»، «ص»همنشيني چهارحر  اصطکاکي  ،ا در واقعام. دهد ر نشان ميت، بيشرا در فرياد کافران

 ذا اين واژه عالوه بر رسانندگي مفهوم، بار عاطفي . کنندکنند و تصويرگری مياست که نقش حسي ايفا مي

فشوار  . کنود  دارد و در روح و روان رخنوه موي  ه دارد که خيال را به حرکوت وا موي  و رواني الزم را به همرا
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شوود کوه بوا پاسوخ منفوي پروردگوار عوا م روبورو          ابلو جاندار و پر هياهو، زماني دو چندان ميرواني اين ت

  .(217: 1811ياسو ، )«گردد مي

 

 کافران و جوش و خروش جهنم با توبیخ نگهبانان آتش  

إِذَا أُ ْقُوا فِيهَا سَمِعُوا  َهَوا شَوهِيق ا   ( 1)وَ ِلَّذِينَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ا ْمَصِيرُ *: فرمايندخداوند مي  

 (1 -1: ملک) *(1)تَکَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ا ْغَيْ ِ کُلَّمَا أُ ْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَ َهُمْ خَزَنَتُهَا أَ َمْ يَأْتِکُمْ نَذِيرٌ ( 7)وَهِيَ تَفُورُ 

چوون در   (1. )خواهند داشت و چه بد سورانجامى اسوت  و کسانى که به پروردگارشان انکار آوردند، عذاب آتش جهنّم  -

هور بوار کوه    . نزديک است که از خشم شوکافته شوود   (7. )جوشد شنوند در حا ى که مى آنجا افکنده شوند، از آن خروشى مى

 اى نيامد؟  مگر شما را هشدار دهنده»: گروهى در آن افکنده شوند، نگاهبانان آن از ايشان پرسند

ص بخشويده  قرآن کريم به آتش تشخّ. ر اين آيات، بسيار زنده و پويا و جاندار استتصوير ارائه شده د

ند موجودی زنده، با اراده، پرجن  و جوش، عصباني و ترسناک ترسيم کورده اسوت کوه صودای     و آن را مان

را ها م، آنش آن به هنگام هجوم به اهل جهنّآورد و صدای غرّهای آن وجود هر کسي را به  رزه در مينفس

ايند و کوافران  شو گزبان به توبيخ و سورزنش ايشوان موي    ،م هماندازد و همزمان نگهبانان جهنّبه وحشت مي

  .مانندمي دفاعي ندارند و در اين شرايط سخت فرو

فران اسوت و سوب  افوزايش عوذاب و     ت کازمخشری معتقد است که سؤال نگهبانان برای توبيخ و مذمّ

ه اسوتعاره مکنيّو  « تکواد تَمَيوزُ مِون ا غوي     »در عبوارت   .( 371: 5، 1517) دگرد ها ميچندان شدن حسرت آن دو

ت غليوان و جوشوش بوه    م در شدّه وجود دارد که زيبايي کالم وحي را فزوني بخشيده، در واقع جهنّيّتخييل

جهول م ی به صيغه« أُ قُوا»فعل (11: 21، 1511صافي، : رک) .انساني عصباني تشبيه شده که در صدد انتقام است

آمده تا عالوه بر تفخيم و بزرگ جلوه دادن هول و هراس جهنم به خوواری و حقوارت کوافران نيوز اشواره      

 .شود

م را انتقوال  ز صودای خشومناک جهونّ   ها نيز در اين آيات عالوه بر ادای مفهووم، از نظور صووتي نيو    واژه

 ی ، در آيوه «هوا »و  «شوين »ل کننود؛ مثو  برخي از واژگان با حرو  خود تصويرگری مي» عبارتيبه . دهند مي

، «ق»به عبارت ديگر، موسيقي حاصل از تکرار حروفوي قووی ماننود     .(11: 1131بدوی، ) * َها شَهيقا ا سَمِعو*

هوا در اثور    و چيودمان مناسو  آن  « ووا» و « ا وف »های بلندی چوون   کارگيری مستمر مصوت و به« ها»، «ع»

را پديد آورده که مفهوم مورد نظور را هوم از بعود تصووير     همنشيني با يکديگر، چنان نظام آوايي منسجمي 

 .کند مي ءبصری و هم از بعد تصوير شنيداری، إ قا

د و ت بلنو آيات است کوه هموه بوه يوک مصووّ     « فاصله: پايان بند»در اين آيات  ه ديگرقابل توجّ ی نکته

 نووعي  ،ها در آيات قورآن ان بنداياين پ. «... سعير، مصير، تفور، نذير، کبير و »: شوند ختم مي« راء » صامت 
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 ی ثير مجموعوه أبخشود و ادراک و جوذب و تو   کنند که به آيات توازن ميتناس  و قرينه سازی را ايجاد مي

 . کنندتر ميات را سريع تر و آسانآي

 

 اعمال( پوچی)کافران و تصویر حبط

( پوچ شودن )ير حسي حبوط  تصوفرجام اعمال و کردار کافران را در قا   يم در آيات متعددی قرآن کر   

وََمن َيکْفُْر بِاإلِيمَاِن فَقَوْد حَوِبَط َعمَلُوُه وَهُوَو فِوي اةخِوَرِة مِونَ         * :فرمايدبه تصوير کشيده، به عنوان مثال مي

 ( 3: مائده ) *ا ْخَاسِرِينَ

 .کاران استو هر کس در ايمان خود شکّ کند، قطعا  عملش تباه شده، و در آخرت از زيان -

ل است کوه آثوار و نتوايج هو نواک کفور را      تصوير فوق نيز يک تصوير کامال محسوس، متناس  و مستدّ

در اصل به معنای باد کردن شوکم  « حبوط» ی اژهوترسيم نموده و برای شنونده ملموس کرده است؛ چرا که 

ن در اين آيه، قرآ (271: 7،  1515،ابن منظور)«شود ي است که به هالکت آن منجر ميشتر از چريدن گياهي سمّ

ی بسيار زيبايي برای بيان اغراض ديني بهره هتصريحيّ  ی ، در قا   استعارهکريم از دال ت زباني واژه حبوط

کنود و توا بودان جوا      باطل نفوخ موي  ». باطل و کردار پوچ کافران است اين آيه، تصويری از عمل. برده است

ای عظموت و قووّت اسوت، سوپس هودر موي رود و پووچ        برند که دارشود که مردمان گمان مي ماسيده ميآ

 .(131: 2، 1512سيد قط ، )«رددگ گونه که شترِ باد کرده هالک مي گردد، همان مي

 

 

 

 کافران و تصویر ورود به منزلی دردآور و جایگاه عذاب 

هيواهو بوه   ای زنوده و پر وضعيت کافران در جهنم را در صحنهای ديگر از رستاخيز، در منظرهقرآن کريم     

 َومْ  وَسِيقَ ا َّذِينَ کَفَرُوا إِ َى جَهَنَّمَ زُمَرا  حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ  َهُومْ خَزَنَتُهَوا أَ  * :کشد تصوير مي

ذَا قَا ُوا بَلَى وَ َکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ ا ْعَوذَابِ  يَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ يَتْلُونَ عَلَيْکُمْ آيَاتِ رَبِّکُمْ وَيُنذِرُونَکُمْ  ِقَاء يَوْمِکُمْ هَ

  (  78-71:زمر)قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَا ِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ا ْمُتَکَبِّرِينَ ( 71)عَلَى ا ْکَافِرِينَ 

گشووده  [  به رويشوان ]ان رسند، درهاى آن اند، گروه گروه به سوى جهنّم رانده شوند، تا چون بد و کسانى که کافر شده - 

مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نيامدند که آيات پروردگارتان را بر شوما بخواننود و بوه    »: گردد و نگهبانانش به آنان گويند

از درهاى »: و گفته شود (71. )، و ى فرمان عذاب بر کافران واج  آمد«چرا»: گويند« ديدار چنين روزى شما را هشدار دهند؟

  (72)« !است جاى سرکشان[  جايى]دوزخ درآييد، جاودانه در آن بمانيد وه چه بد 
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ک کافران چون اسيراني به بند کشويده شوده هسوتند کوه بوه زور وارد      در اين تصويرهای زنده و پرتحرّ

ر آن چيزی است و د «منز گاه بدی»است و به تعبير قرآن هشوند که منز گاه عذاب و شکنجه آنای ميخانه

شوند و کافران م مواجه ميجز عذاب نيست و کافران در ورود به اين منزل با توبيخ و تحقير نگاهبانان جهنّ

کريمه،  ی در اين آيهبه همين سب  . شوندير نگاهبانان جهنم مواجه ميدر ورود به اين منزل با توبيخ و تحق

م از سورِ اهانوت و   هوا بوه سووی جهونّ    تا به راندن آناستفاده شده است  برای کافران« سوق دادن» ی از واژه

  .خواری و همراه با شکنجه و زجر، اشاره شود

م قبول از ورود  شوود کوه درهوای جهونّ     به خوبي استنباط مي* حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا*از تعبير 

 ی ايون مشواهده  . شود آنها گشوده مي رسند، ناگهان به رویکافران بسته است؛ اما هنگامي که نزديک آن مي

و هوول و هوراس    .( 335:  11، 1875مکارم شيرازی، )کند  ناگهاني، وحشت و سراسيمگي بيشتری را ايجاب مي

های نگهبانوان دوزخ قورار   بل از هر چيز در زير رگبار مالمتاين کافران ق. کند مي ءبيشتری را به کافران ا قا

 . گيرندمي

نفي به واسوطه  ». گيرد صورت مي« ...آيا نيامد: أ َم يأتِکُم»ه در اين آيه، با دو کلمه م صحننمايش و تجسّ

ياسوو ،  ) « شود تا نهايت قدرت در اثبات را نشان دهد حر  استفهام همزه با حر  نفي به مثبت تبديل مي

عبوارت  . ترين شکل ممکون، محکوميوت کوافران شوکل پوذيرد     تا در خالل اين گفتگو، به قوی .( 1811:125

دهد و غرض دينوي از بوه    کيد قرار ميأنيز محتوای آيه را مورد ت« ا ْعَذَابِ عَلَى ا ْکَافِرِينَ وَ َکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ»

 .کند کشيدن اين صحنه را تقويت ميتصوير 

بوه   ،گوذاری عميوق دينوي   ثيرأهای نابودی کافران، قرآن برای ايجاد ترس و تغا با  در تصويرگری صحنه 

 کند؛ مثال  در سوره قمر در رابطه های خشن، آهنگ تند و بريده، و واژگان قوی و فخيم تکيه مييان تصويرب

کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُووحا فَکَوذَّبُوا عَبْودَنَا وَقَوا ُوا مَجْنُوونٌ وَازْدُجِورَ       *: فرمايدمي( ع)با تصوير نابودی قوم نوح 

وَفَجَّرْنَوا اررْضَ عُيُون وا فَوا ْتَقَى    (11)فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ا سَّمَاءِ بِمَواءٍ مُنْهَمِورا   (11)وبٌ فَانْتَصِرْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُ(1)

وَ َقَودْ  (15)تَجْرِی بِأَعْيُنِنَا جَزَاءح  ِمَنْ کَانَ کُفِرَ (18)وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَ ْوَاحا وَدُسُرا (12)ا ْمَاءُ عَلَى أَمْرا قَدْ قُدِرَ 

 *(17)وَ َقَدْ يَسَّرْنَا ا ْقُرْآنَ  ِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُودَّکِرا  (11)فَکَيْفَ کَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (13)تَرَکْنَاهَا آيَة  فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرا 

 ( 17-1قمر، ) 

اى  ديوانوه »: فتنود به تکذي  پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندنود و گ [ نيز]پيش از آنان، قوم نوح  - 

پوس  (11)« !من مغلوب شدم به داد من بورس »: تا پروردگارش را خواند که(1. )آزار کشيد[  بسى]و « .است

بوراى  [  زمين و آسمان]ها جوشانيديم تا آب  و از زمين چشمه(11. )درهاى آسمان را به آبى ريزان گشوديم

. آجوين سووار کورديم    دار و مويخ  تختوه [  کشوتىِ ]و او را بور  (12. )امرى که مقدّر شده بود بوه هوم پيوسوتند   

و به راستى آن (15. )پاداش کسى بود که مورد انکار واقع شده بود[  اين. ]زير نظر ما روان بود[  کشتى(]18)
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پس چگونه بود عذاب مون  ( 13)اى هست؟  پس آيا پندگيرنده[ باشد]عبرتى [ تا]را بر جاى نهاديم [  سفينه]

 (17)اى هست؟  ايم پس آيا پندگيرنده و قطعا  قرآن را براى پندآموزى آسان کرده(11)؟ [ ى من]و هشدارها 

های زنجيره عذاب را خوفناک و سوريع و نفوس   ای از حلقههريک از موضوعات، حلقه»در اين سوره،  

ر د، و انگوا بيننو گان و کوافران خودشوان آن هوا را موي    انگار تکذي  کننود . دهد کشان و اندوه افزا نشان مي

نجيوره  ای از زوقتي حلقه. کنندها را احساس ميصدای تازيانه آن. کنندها مشاهده ميخودشان را در ميان آن

 ی کشند، حلقوه اند، وا پس ميکشند و زباني را که بيرون کشيدهتازه ميها نفسي رسد و آن عذاب به پايان مي

کوار  . ..توازد تر بر سرشان ميهر چه بيش رسد و با هول و هراس های زنجيره عذاب سر ميجديدی از حلقه

ضوای هوراس انگيوز بوه پايوان      ی عوذاب در ايون ف  هوای هفتگانوه زنجيوره   به همين منوال اسوت توا حلقوه   

  .(8523: 1، 1512سيد قط ، ).«رسد مي

تکيوه کورده و آن را مسوتقيما بوه فاعول      « فَتَحنا»ير در ترسيم ترس و وحشت به فعل در اين آيات، تصو

تصوير را از خالل جموع بسوتن   « أبواب ا سَماء»عبارت »سپس . ال اسناد داده استخداوند متع حقيقي يعني

اين تصوير وحشتناک در آسمان با تصويرِ  .( 812: 1817احمد ا راغ ، )  «گرداند تر مي تر و ترسناک واضح اسم،

ويي تمام زموين يکپارچوه   گ»گيرند، زميني که در ترس و وحشت، شبيه به آن است، در تقابل با هم قرار مي

های آسومان و زموين بوا هوم     آب. کند جوشد و غلغل ميزمين ميبه چشمه تبديل شده است و آب از تمام 

ها را کوه  ق بخشند و تمامِ کثافات و ناپاکيشوند تا فرمان خدا را اجرا و قضا و قدر را تحق فق ميحد و متّمتّ

جهاني بزرگ و فراگير اين يک حرکتِ  .(8581: 1، 1512قط ،  سيد)  «ين را فرا گرفته بود، در نوردندسطح زم

برای بزرگ جلوه دادن کشوتي از آن  . کشندبرگزيده قرآن، آن را به تصوير ميهای ها و عبارتاست که واژه

کنايه از کشوتي هسوتند توا ايون     « تخته ها و ميخ ها: أ واح و دُسُر»کنايي نام برده شده و در واقع  به صورت

 .ي تصويری که به عظيم جلوه دادن و وحشت گرايش دارد، هماهنگ شودفخيم با فضای کلّواژگان 

مواءٍ مُنهَمِور،   »تووان بوه    ند که از آن جمله موي دهآيات، حرکت و جنبش را انتقال مي ها در ايناکثر واژه

زيباترين شکل ممکن به  عناصر طبيعت بهچنين در اين آيات، هم. اشاره نمود« تَحنا، فَجَّرنا، حَمَلنا، تَجریفَف

ن آيات صدای حرکت آب در اي. اند و هماهنگي و تناس  کاملي بين اين عناصر وجود دارد کار گرفته شده

بوه خووبي   « فَجَّرنا اررضَ عيونوا »و « ماء مُنهَمِر»های توان از طنين آوايي واژه نيز مي ها راو جوشش چشمه

 .حس نمود

فَهَولْ مِونْ   »هوای عوذاب، عبوارت    ای از حلقوه صوير کشيدن هر حلقهه، پس از به تکريم ی در اين سوره

شوود   يگذاری مأثيرپذيری و تافزايش پند کيد محتوا و تقويت مفهوم، سب أتکرار شده که عالوه بر ت« مُدَّکِرا

 .برد تا با تحريک عواطف مخاط ، در وی اثری عميق بر جای نهدقرآن کريم از تکرار بهره ميو 
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ای دارد در قا   کتاب يا پايان ناموه صاوير هنری کفر در قرآن به قدری فراوان است که جا به هر حال ت

بقره،  212آل عمران،  131و  11برای تکميل مبحث فوق، مي توان تصوير در آيات . به آن پرداخت مستقلّ

 .  ودرا  نيز بررسي نم ...و انفال 7نحل و  112ملک، 21توبه، 51محمد،  12و11زمر،  1حج،  11

 

 :نتیجه گیری

 :، نتايج زير قابل استنتاج استبا بررسي آيات کفر

بهوره بورده   و تشوخيص  ه ر از تمثيل و استعارات تمثيليّو ، بيشتن کريم در تصويرپردازی هنری کفرقرآ -

 .است

هوای ترسويم شوده قرآنوي سرشوار از      منظوره کوه   يابيم، در ميبا بررسي تصاوير قرآني در زمينه کفر  -

انود توا    اصور در هوم تنيوده شوده    هستند و هموه ايون عن  ... حرکت، رنگ، صدا و طبيعت جاندار و جنبش، 

 .زند را رقم زنندآن موج مي ای زنده و پويا که حيات و زندگي در صحنه

ي برخووردار اسوت؛ زيورا    خاصّو  ه به واژگوان از اهميوت  ، توجّمرتبط با کفر در بررسي تصاوير قرآني -

موسيقي خويش و گاه با سايه معنايي خود وگاه هور دو بوا    ت معنايي، گاه با آهنگ و، عالوه بر دال واژگان

 ها عالوه بر رسوانندگي مفهووم، بوار    واژه .کنندقش ميم بخشي به معاني و تصويرگری ايفای نهم، در تجسّ

  .کننديا داشته و در روح و روان رخنه معاطفي و رواني الزم را به همراه دارند که خيال را به حرکت و

پايان بنودهای قرآنوي، اغلو     يابيم که مي شده در آيات مرتبط با کفر، درهای انجام با توجه به بررسي -

ثيرند، بلکه در قرآن با آمدن کلمات مشابه، ذهن، خوود  أتتکرار مستقيم نيست که اغل  کم تأثير و گاهي بي

يقوت نووعي تکورار اسوت و ايون امور نيوز در        تداعي در حقکند و اين  شنيده است، تداعي ميچه را قبال آن

 .پذيرش مقصود قرآن کريم بس موثر است

  موورد  نمايش تصوير، به ابراز انديشه اساسي ديني که هموان محتووا و هود   قرآن کريم غا با پس از  -

معنايي انتهای آيوات متناسو  و هماهنوگ بوا موضووع و هود         ی سايه.گردد مينظر از بيان مثال است، بر 

 . استتصوير 
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Abstract  

The Holy Quran is the book of life which has been sent down for 

intellectual, epistemic and moral development of humans. Describing all 

aspects of moral virtues and vices in full detail, The Holy Quran teaches 

humans how to live prosperously. Quranic words are based on images and 

scenes. Using illustrative style, The Holy Quran has introduced moral vices 

including idolatry, hypocrisy, unbelief, worldliness and so on in such a delicate 

way that makes their comprehension very easy for the audiences. In addition, 

by portraying the consequences and effects of sin, this Muslim Scripture wakes 

up humans and warn them not to get caught in the trap of sins. Blasphemy is 

one of the key words which have been scolded in The Holy Quran. Blasphemy, 

as a negative concept existing in stark contrast with faith, is considered as the 

exact cause of ruthlessness form The Holy Quran point of view. For a detailed 

explanation of blasphemy, The Holy Quran has benefited sensory, imaginary 

and real images in order to transfer its meaning, characteristics and atheists’ 

features to readers’ mind. The present study is aimed at examining the artistic 

images of the blasphemy in The Holy Quran to make the hideousness of 

blasphemy known as well as to explain a small part of the astounding beauty of 

artistic creations by The Holy Quran. 
 

Key Words: The Holy Quran, artistic image, blasphemy, sensation, 

imagination.     

  


