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 های ابداعی در مضامین انفجاری قرآن کریم انقالب
 انقالب معنایی -1

 1یحیی علیزاده تیمورلویی

 چکیده
نبجی    در ساختاری منسجمم از جانجو و جی بجر وججود      نو پردازجنبشی ابداعی و  میقرآن کر

و بافتجاری از سجب     معنجوی  هجای   در قالو داللت همتا یب ۀالهام گشته است. این معمز اکرم
هجای بکجر گشجته     نگارشی نوین و تعابیر بدیع باعث اعتالی فکر بشری، غنای زبانی و گشایش افق

سوی  قایق برتر از دستاوردهای فکری بشر  است. تعابیر و تصاویر نوگرا، مضامین آیات الهی را به
های این مضجامین   مایه تصویری روشن از درون ۀارای ای که استدالل و منطق از گونه دهند، به سوق می

 ،ها ند. شکل استمراری، انقالب معانی و تداعی آزاد اندیشههست های موجود ناتوان واقعی تبه  توج ه با
ای م بدیع جوجو  دهند. این کال کریم را تشکیل میگرایانه در قرآن  واقعی رویکرد ابداعی و نو ۀهست

سرچشجمه   ، فکری در سیمای ابداعی با مضامین نوگرا است که معانی الیتنجاهی معنوی های  ازانقالب
برخاسجته از   مجاد ی  ثبجات  های عقوی و قوانین بی گرفته از ذات اقدس الهی را از گرفتاری در زنمیر 

پرمحتوا جهت دستیابی بجه   را در فضای بکر و معانی خوّاق برد و ذهن نگرش محدود بشری فراتر می
آورد، و را  نواندیشی به این معمز  جاویجدان را در مقابجل    درمی جنبشی کالم الهی به ها هیما درون

 .گشاید بشر می
هجای   انقالب معنایی، جهجش  های فرابشری، تصاویر اعمازی،واقعی ت، میقرآن کر: واژگان کلیدی

 .  ابداعی
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 همقدّم

ی، سجنّت  اشکال کالم الهی به هستی ی  جنبش فکری و انقالبی درونی ضد  ۀگرایان رویکرد واقع

بود  و ایماد  س ی  های ذهنی و محدودی ت که در پی رهایی از بندرود  به شمار میمألوف و متداول 

انفعال و تسویم در برابر قجدت   محض وی عقوی و عدم سرسپردگی ها یتوانمندی برای افزایش ا نهیزم

های انقالبی بجا محتجوای فکجری و     جنبش تحقّق ین مبانیتر مهم  عاطفه و ا ساس است و این امر از

قجرار   محوری جت درونی و بجا   تحو ل انقالب در اندیشه و و بر رود به شمار میدر قرآن کریم  معنوی 

 ۀاساس و غیرمنطقی و هرگونه اندیش بی ایدادن وجدان و ضمیر بشری بافراخوانی بر رهایی ازپنداره

امجری   باشد، میالهی استوار  ۀخارج از امر و اراد نفی اعتقاد بر قوای نهان در اشیانما و  مقد سمی توت

بشری می نشاند. خداوند متعال در کتاب و یجانی   که منزلت کالم الهی را فراتر از دستاورهای فکر

 ،و بیدارسجازی وججدان   ریضما یانرژخویش با آزادسازی عقل و اعطای قدرت اختیار با برانگیختن 

هجای ناشجی از    آزردگجی  رو جی و یکنجواختی و دل  های این جنبش را در عصجر بجی   هنخستین جرقّ

بات افراطی برخاسته از جوشش در آن تعص  ای کهدور  رانه به زندگی روشن نمود،های متحم  نگرش

بجدوی و شهرنشجینی    ۀای بر مراودات اجتماعی جامعهای ناشی از پیوندهای قبیوهتا ساسات و  می 

هجای نمجادین الجیل     عرب سیادت داشت و غبار فراموشی و تحریف بشر را از داسجتان  ۀشبه جزیر

ایجن کجالم در    تمس م نماید، و با وجود سفته بازگو می در چون  همبه را یشا های بی واقعی تزداید؛  می

کنجد. و بجا   گشتن قرآن جووگیری مجی هایش از انسانیتاریخی، زمانی، بافت ادبی و داللت محدودۀ

هنگجام   و داستان سخن گفجتن عیسجی مسجی     عذرابارداری مریم  واقعی تبیانی اعمازی از 

ها در مجورد خجواب الجحاب     ورد آن و اختالفهای بشری در م ت در آغوش مادرش و شبههطفولی 

و انس و شیاطین را به  بر جنّ دارد؛ فرمانروایی سویمان نبی  پرد  برمی ش   موردکهف و سنین 

برای هدایت قوم خویش و سرگردانی کشتی بر امجواج   ها تالش نوح سال ۀقص  کشد، تصویر می

سجخن   واقعی جت و از تبدیل آن به  کند میرا بازگو  یوسفدارد، خواب  ضرت  آب را بیان می

 های تاریخی فراموش گشته که ذهن بشری به لدق واقعی تجای کالم خویش از  راند، و در جای می

در قرآن بجا اسجووبو وا جد لجورت     » هاواقعی تاین  ۀعرضدارد و  پرد  برمی ،نماید اذعان میها  آن

 براى سازى زمینه و فرجام، نقطه رویداد، ی  از شد  عرضه تصاویر آغاز، ۀنقط لحاظ از. گیرد نمو
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 دهجد  مجو  نشان اسووبو رنگارنگو و تنو ع همین. ندهست ممتاز یکدیگر از قرآن قصص ،قص ه روایت

 (.۱۶۲ :۱۴۰۲ ،قطو) «است خودى خود، مورد عنایت قرآن بود  به ،قص ه هنرى ۀعرض که

اندیشه  و امالی فکر»بشری نوعی  ها و رخدادهای  یات واقعی تاین سب  بدیع قرآنی در بیان 

سجب   ( ۱۲۷ :۱۹۸۰)عبدالحمیجد،  «اسجت  بدون نظارت عقل و فارغ از هرگونه تالش زیبا شناسجانه 

کشجاند، ایجن   ابداعی بیانی قرآن، ساختار ادبی و خطابی نثری رایج در زمان نزول را به چجالش مجی  

عمازهجای غیرقابجل ولجفی    ا ۀسرچشمفرد قرآن ساختار نگارشی و بافت ترکیبی و بیانی منحصربه

ی عجرب طنجین انجداز    م ابدوی و ۀ است که سب  نوینی از القای کالم را بر وجود مخاطو در جامع

 خجا    یهجا از ررافتج   ر در دلثّؤساختار بیانی و اسووب بالغی قرآن در القای کالم مج  نمود  است.

هجا و   سرچشمه گرفتجه باشجد و دل  زیبایی که از ی  افق مافوق بشری و آسمانی »برخوردار است 

قجرآن از   مقد سسا ت ؛ (۳۲: ۱۳۸۲، مطه ریقووب را شیفته و جذب نماید، مخصو  قرآن است. )

در  قیقت برای قرآن نظم و تألیفی نیست »پیروی قواعد ادبی و الگوهای فکری بشر پیراسته است 

ماننجد بجه    ،رفتجه  کار به کومات آمدن و چینشدنبال همه و این الفاظ در بافت کالم الهی از جهت ب

هجای رجاهری،    ماورای  قیقت ۀهای تاز . خداوند متعال برای بیان ارزشاست رشته درآوردن جواهر

در عجالمی  هجا   آن گجا   تموّی در پی آزادسازی ذهن و اندیشه از هرگونه قیدوبندی است، اموری که

و عقوجی امکجان دسجتیابی و     ماد ی امری که به دنبال رهایی از قیود نفسانی، ،پیوندد برتر به وقوع می

انقالبی توفند  بر شکل مألوف و متجداول عصجیان   چون  همگردد. مضامین قرآنی  ر میدرک آن میس 

های های تصویری بدیع و داللتهمؤلّفنهد و با  را کنار می س ی  های فکری و محدودی ت و ورزد می

گردد و  ها می باعث برانگیختگی، تحری  ا ساسات وجدان بشری و منقوو گشتن اندیشهبیانی پویا 

را ا اطجه   ییابد. در آیات قرآنی معانی ابداعی کالم آسمان می تموّی ها آن های ناخودآگا  در اندیشه

ام جا   ؛های الیل در قرآن است واقعی ت تحقّق و مبانی ها ین ویژگیتر مهم  اند و این امر یکی ازنمود 

 دارای زبجانی  ،موججود نبجود  بوکجه    واقعی تت معنایی و مضمونی گسسته از تحو ال این بیان رریف،

و  واقعی تبه  اموری که عقل و  س  .ادراک بشری است ۀکه خارج از  یط باشد می مستقلّ و خا  

درک ایجن امجور   ها برای فهم و  از درک آن عاجز هستند و تالشام ا  ،اذعان دارندها  آن وقوع عینی

از  معنجوی  های  واقعی ترود. درواقع نگاهی جدید به هستی و بازآفرینی  و گمان پیش می رنّ در  د 
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باعث بجاروری عقالنجی و    تأثیر رو و، انگیزش عاطفو و خیالوهای موجود است که با  دل  قیقت

از ترجمجۀ محم جد    در بازگردان آیات قرآن به زبان فارسجی  گردد.در مخاطو می معنوی رشد ابعاد 

 مهدی فوالدوند بهر  برد  شد  است.

 ادبیّات نظری پژوهش -1

 پژوهش روش: 1-1

اعمجاز   ججو    اکمی تهای انقالبی در قرآن و  واقعی ت در این پژوهش سعی شد  است که تبوور 

شد  انمام  . پژوهش  اضر به روش تحقیق تولیفی و تحویل محتواردیقرار گ یبررس موردگونه آن 

مستقیم به منبع الجوی کجه    ۀاست. و در تحقیق از طریق گردآوری منابع مرتبط با موضوع و مراجع

 توج جه  باها  آن شناختی کالم خداوند تبارک تعالی است به تحویل آیات الهی پرداخته و وجو  زیبایی

 های برتر قرآن بیان گشته است. واقعی تگیری  های شکل همشخّصبه 

 پیشینۀ پژوهش :1-2

تجوان   لذا مجی  ؛گرایی در قرآن لورت نپذیرفته در خصو  فراواقع مستقلّ یکه پژوهش جا آناز

هایی که در مورد ایجن جریجان   بحث در این باب است. و مستقلّ یقین گفت این نخستین پژوهش به

اکثراً مصادیق باطنی یا راهری مورد عنایت قرار گرفتجه  انمام شد  استمراری  یات و پویایی قرآن 

عالمجانی   در قرآن به آن پرداخته اسجت. و  «جری و تطبیق»کویدی  ۀ یاگر قاعدطباطبایی ا عوّامه و

عبجدالعظیم   محم جد  سین فضجل ا،،   محم دسی د  مموسی، فاضل تونی، یوسف بحرانی،چون  همدیگر 

انجداز مجذکور    چشجم اعمجازی از   ۀبه گونه های مختوف به این جنب ... زرقانی، عبدالر من سیوطی و

موججود در کجالم    خا   های معنوی  الت رویکرد جدید از زا نویسند  در این پژوهش اند.پرداخته

که هنوز بجرای   ویژ اعمازی  دارد که طبیعت رو ی و باطنی در آن متالطم است وپرد  برمی الهی

اموری که باعث چالش فکجری و تکامجل چرخجه هجای      .زنددر آن موج می ،آشکار نگشته بشری ت

   گردنند.فکری نزد بشر می
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 ت پژوهشاهمیّ :1-3

هجای برتجر قرآنجی را بیجان دارد و      واقعی تهای  پژوهشگر این مقاله در پی آن هست که نمونه

بحجث بنجا بجر تجازگی از ابهامجات و       ،کمتر به این موضوع عنایت ورزید  گشته اسجت  جاکه ازآن

شجد  و   هجا پجیش نجازل    های مربوط به خود خالی نیست. قرآن کتجابی اسجت کجه قجرن     پیچیدگی

هجای عصجرهای    ت و دگرگجونی تحجو ال  وباشجند   می تولّدهای موجود در آن مانند امر تاز  م واقعی ت

اسجتمراری مضجامین    تولّجد ین دارد و ا الی مضامین خود به شکل انفماری بیان می مختوف را در البه

 اهمی ت این پژوهش آن است کجه الهی ممکن است ایماد نوعی نامأنوسی بنا بر تازگی بحث نماید، 

نگشجته و ایجن    خجا    ای یابیم که زبان قرآنی منحصر به عصر یجا دور   و تدبر درمی تأم ل با اندکی

باشند، و با  یی آفرینشی جدید مید مضامین گوپذیری و تمد  ها به خاطر شکل آیات الهی درگذر قرن

هر دور  سازگاری دارد،  ت زبانی و فکری مختص تحو ال فرد خویش با پذیر منحصربه ساختار انعطاف

از ورای مضجامین الهجی داشجت. در ایجن     را انقالب جدید زایش زمانی انتظار  ۀتوان در هر دور و می

های تفسیری  از مبا ث یکنواخت بالغی، لرفی و نحوی و جنبه مستقلّ پژوهش با رویکردی تاز  و

 ی استشمام نماییم و ابعادی تجاز  الی آیات سراسر شگفتی اله را از البه ی تاز در پی آن هستیم هوای

 .های فکری در کالم الهی را بیان داریم شناسی و چالش های زیبایی از جنبه

 های پژوهش : پرسش1-4

 شود: پرداخته میپاسخ داد  و به تبیین این امور  ها پرسشدر این راستا به این 

 ند؟های الیل در قرآن کدام هست واقعی تهای  ها و ویژگی نشانه -۱

های موجود در جهان سازگاری دارد؟ آیا این مضامین در ی   واقعی تآیا مضامین قرآنی با  -۲

تناقض و پریشانی وججود  ها  آن است یا بین تصو ر ی برایشان قابلاتّحاد ۀگیرند و نقط راستا قرار می

 دارد؟

ست؟ آیا سب  ارج از ادراک عقل محدود بشری چیتصاویر اعمازی خ ۀارای هدف قرآن در -۳

گشاید، یا تنها بجه قوجو و مسجخ     ای به عالم غیو می قرآنی در جستموی تعالی است و پنمر  بیانی

 پردازد؟ محدود می ماد ی محسوس واقعی ت
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 فرضیّۀ پژوهش: 1-5

دهی ابتکاری به رویکردهجای نجوین در   گشایش آفاق فکری و جهت فرضّیۀ الوی این پژوهش

است کجه  گیری مضامین الهی  بر الول و مبانی شکل با اتّکاتعامل با قرآن و فهم محتوای عمیق آن 

 .گردد میفراتر از ابعاد فکر بشری متمرکز بر 

 جریان ابداعی قرآن  تولّد -2

که در پی  باشد می س ی  جنبش هنری، فکری وچون  هممعنایی موجود در قرآن کریم  ابداعات

سنگ بنای آغازین رویکرد آفرینش ابجداعی   .های اجتماعی و قیود ذهنی است محدودی ت رهایی از

تر و گسجترد  وججود   اثرگجذار ی واقعی تمحسوس فرا  واقعی تقرآن بر این استوار است که ورای این 

و باور  ممرّد ۀپیوند و بشر را از عقیدبه وقوع می بشری تدارد و آن در عالم ضمیر درونی و وجدان 

به قجوای   ی ویژ توج ه این جنبش متعالی قرآنیدهد. عروج می معنوی و  یی انقالبشخصی تلرف به 

سجامان   هدرونی، شجرایط نابج   یرو ی و ابعاد درونی انسان دارد، برآن است که با کم  این نیروها

 ۀالنج هایش را نسبت به آن تغییر دهد؛ در رویکردهجای متحو   نگرش و دیدگا  ۀزندگی بشری و نحو

 محقّجق  قرآن به زندگی اگر نیروهای نهان روح انسان آزاد گردد، دستیابی به ی  زنجدگی آرمجانی  

بجا رهاسجازی معنجا از    »داند و  قرآن زندگی بر مبنای عقل محدود بشری را ناکارآمد می .خواهد شد

« بر فهم معنا فراهم می سجازد  مؤثّر برمعنا، گامی ماد ی هایو پرهیز از غوبه دادن ویژگی س ی  قیود

عصجیان   او ل رویکردهای لفظی و معنایی در کالم الهی در درجۀ( ۱/۵۴۴: ۱۳۸۳ ،شیرازی الدرا)موّ

روح و  میجان گرایی است. این عصیان  الجل برخجوردی تراژیج      و واپس تحم ر بر هر چه رنگ

های الیل قرآنی از پی شرایط اسفبار عظیم در برابر وضعی که انسجان   واقعی ت. استشرایط زندگی 

و زنجدگی جاودانجه زاد  شجد  و     انتها به دگردیسی امید بیبا کرد  و  ل پیدابر روی زمین به آن تنزّ

ش لبه تالطم و چجا را های روانی خویش بشر  فکری و انقالب رو ی است و با داللت تحو ل خواهان

و در پجی   باشجد  میها و مفاهیم نورهور که از نظارت و کنترل عقوی فارغ  آفرینش شکلکشاند؛ می

منطقجی از طریجق نظجم     ۀ واقعی جات انسانی و بسط و گسترش عرلج  ۀکاوش در سراسر قومرو تمرب

هجای ژرف بجا   یابد و در پی تزاوج معانی دارای الیجه  می تحقّق غریزی و فطری واقعی ات بخشیدن به

گردد که پیوسته معنا در نزد گیرند  پیام بر لفظ ای پدیدار میآفرینش ابداعی تاز  ،الفاظ به هم بافته
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کشجد؛  در ضمیر و ذهن بشری به پرد  می خوّاق شهر آسمانی را در تصاویر جوید و آرمانسبقت می

برخوردار است و بجه عنجوان    خا   های بیانیمضامین در بافت ابداعی از پیچیدگی یاه تراوش این

 کجار  به در آن ویژ  های ممازیی  متن منحصر به فرد برای انتقال مفاهیم، رمزهای زبانی و اندیشه

د کجه  نمایج  می نوگرایی ذهنی و سیر در جریان آزاد را طووها  آن به محتوای دستیابیرفته است که 

زبان قرآنی با ساختار دینامیکی  بشری فراتر می برد. تفکّردانش و  ۀقرارگیری این کتاب را در بوت

آور را  جنبش برای درک امر  یرت ات ضمیر ناخودآگا  است که  س تصو ر در پی تداعی آزاد و

 انگیزد.   برمی تأم ل ر وآورد و ذهن را به تدب  در درون مخاطو به وجود می

 در قرآن کریم واقعیّتتبلور  :6-1

 الجل بنجای    ،مضامین الهی در قرآن با نگارش جدید که پیوند ناگسستنی بجا  قیقجت دارنجد   

. بخشجد  ت مجی تصویری تاز  از جهان است که از طریق تصویرسازی ذهنی مفاهیم انتزاعی را عینی ج 

 که چناندر قرآن است؛ های آفرینش خودکار و سیستمی  کالم خداوند متعال تأییدی بر وجود نشانه

ا»فرمایجد:   می ده   اَنَ    ُر د اي  اَسد    ُ ده َادَاَع   ََم دَفلاَنَّي ًر
َ
َالاَضَىدَاْ اَاذي  ي

ضر
َ َر اَال دَاََال ي السَ م  ُ ع ِي او  ( »۱۱۷)بقجر /  «َبد

گوید ]موجود[ بجاش پجس    ها و زمین است و چون به کارى اراد  فرماید فقط می آسمان ۀپدیدآورند

 ها و هستی در قرآن بدون ؛ بنا بر سیاق این آیه آفرینش خودکار تمام پدید «شود ]فوراً موجود[ می

هجی  ال ۀالهی به وجود آمد  است، باز اراد ۀمحض اراد باشد به تصو ر الگویی همانند بر آن قابلکه  آن

وججودی   ۀرا بدون هیچ سابق ی جدیدتواند آفرینش نماید که هر آیینه بخواهد می بر این امر اقتضا می

  .از قبل پدیدار نماید

استوار اسجت،   خا   شناختی و با رویکرد ابداعی در قرآن بر الول زیباییفنّی  آفرینش تصاویر

به استعدادهای دریجافتی و   توج ه مخاطو باو اند  شد ارایه  آیات قرآن، در دو وجه مفهومی و روایی

و قرآن، برخی آیات گردد فرایندهای کنش پذیری و هیمانی از راهر متن به باطن امور هدایت می

 باشجد  میو روایی  متحرّک ،لامتد که  اوی تصاویر کن وا میمحت را در قالو مفاهیم درواقع تولید

 هجا را از قیجد  قرآنجی انسجان  فنّجی   د. این اسجووب و برخی از این تصاویر، تصاویری فراواقعی هستن

پویا رو آورنجد و توانمنجدی    تأم ل و خوّاق لبه تخی »گردد که و باعث می سازد ها رها میمحدودی ت

قالجو معجانی   ( ۵۵تجا:  )ادونیس، بی« گیرد کشف نمایندموج، هموار  از سر میچون  همزبان را که 
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 تصاویر بکر و بیگانجه از »پردازد. و این  های تاز  از زندگی می طرحهای نو و  انقالبی به ترسیم جوو 

ک تحجرّ  جان و بی نمایند که جسم بی ات بشری در روان آدمی معانی و مفاهیم را چنان القا میتصو ر

هجای    یهما تمایالت و درون( ۱۳۱ :۱۳۶۸ )جرجانی، .زند  و سخنگو در نظر آیدموجود به شکل ی  

 ،انگیجز بجا زبجانی رریجف     های پرشور و هیمجان  خوّاقی ت بشری در قرآن با اندیشۀنوخواهانه برتر از 

سجازند کجه در    ی مجی را متموّ ی بزرگاکثر این تمایالت رؤیای .کشد دنیایی آرمانی را به تصویر می

مانند رؤیای بهشت و  یات جاودان، معرفجت بجه عجالم بعجد مجرگ،       ،دارد  عمق وجود انسان ریشه

هجای   ؛ گویی کالم الهی زبان آمال و آرمان... ت و ی و کشف ماوراءالطبیعه وشناخت روح،  قیق

 معرّفینمایند و دستیابی به آن تمام دغدغۀ فکری بشری  را دنبال می خا   یفرازمینی است که هدف

اَ ا»: گردد می ف  در  ْر اََّلاَع دمر َتَةاَاه  ماَبغر َ ه  تي
ر
 اَتأ

َ
ََعَةاْ الس ا َّلا اَ اذي ف 

اَعنظ  آیا جز رستاخیز را » ؛(۶۶زخرف/ ) «َهلر

 «ند؟باش می خبر که از لحظۀ وقوعش بی که ناگهان به سراغشان آید در الی ندهست را  به چشم

هجایی   ها ی بدیع و آفجرینش تصجاویری غیرمنتظجر  و لجحنه    قرآن کریم در بافتی از ترکیو

زمینجۀ قبوجی کجه در وججود هسجتی القجا        و بدون پیش خودکارانگیز به شیوۀ خودانگیخته و  شگفت

و  ماد ی و زنمیرهای رهایی بشر از غلّ -گردد، تصاویری واقعی برای خدمت به ی  هدف وا د می

های مضجامین انفمجاری    عرضه گشته است. جهش -آسمانی واقعی تنفسانی محدود برای دستیابی به 

 محجدودی ت  امجوری کجه از   ،گجردد  نی را شامل مجی قرآنی انقالبی تمام عیار است که تمام امور زمی

بجرداری از معجانی و    اند. قرآن بجرای پجرد    به تنگ آمد  ماد ی های فکری، زمانی، مکانی و لورت

عجادی و کنجار    یغیرعادی به اشیا با نسبت دادن خوا  ها  آن جوهری واقعی تهای پیچید  و  پدید 

ی تجاز   تصجو ر  ت وذهنی ج  ،ا ناهمگون هسجتند ته که عقوًارتباط و آشف هم قرار دادن مفاهیم راهراً بی

بوکه  ،کنند تی را بازنمایی نمیآفریند. تصاویر الهامی که هیچ اندیشه یا  ساسی  نسبت به هستی را می

دهد که  چیز در کالم الهی بر این باور گواهی می دهند. همه میارایه  آفرینش و ابداع جدید از هستی

، گذشته و آیند ، فجراز  واقعی تل و وجود دارد که در آن مرگ و زندگی، تخی ای  مر وۀ ذهنی ویژ 

 رسند. می اتّحاد و نشیو روزی به
انتها و سیراب ناپجذیر   ای دیگر و با تمایالت بی گونه تواند به قرآن بیانگر آن است که هستی می

این دنیای شگفت به هر  ل نمودن نظام ذهنی و بافت کالمی ازتر باشد و در پی متحو  انسان هماهنگ
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قرآن بجا رهجور   ۀ کنند  تر را جوو  نماید. تصاویر خیر  ی  زندگی  قیقیۀ شکل و هر لورت زمین

اختالالت  تمس م ت قبوی به خاطر عنالری که این تصاویر در زمینۀزمینه و ذهنی  تصادفی، بدون پیش

 نماید.  و را ترسیم و خوق میجهانی با آفرینشی ن ،آورد ها به دنبال می غیرمنتظر  و دگرگونی

  باطنی قرآن کریم هایویژگی :6-2

 ابداع معانی :6-2-1

های جنبشی و انگیزشی هنگام تعامل با امور هستی اسجت   ین پایهتر مهم  نوآوری و ابداع معانی از

خیجزد و دارای معجانی زیجادی اسجت. ایجن نجوآفرینی از طریجق الفجاظ          که از دل کالم الهی برمی

نماید. و بجا   پیوسته میان عنالر مختوف برای کشف روابط تاز  هماهنگی و سازگاری ایماد می هم به

 تصرّف در معانی دخل و»نوآوری و ترسیم  االت ذهنی و ا ساسات عاطفی و جمع عنالر مختوف 

 (۱۸: ۱۹۲۲ ،)خضر« .بیرون کشدها  آن نماید تا تصویرهای بدیع از دل می

ر، از ی  ع و تکثّتنو  باوجودو ابتکاری  بخش الهامقرآن کریم از عالم برتر در قالو الفاظ 

  دمد و با تبیین گردد و زندگی را بر جسم جمادات می نظیر سرازیر می و دت، انسمام، تناسو بی

 های آسمانی در دستیابی به بیانی و اعمازی از آرمان تصرّف مفاهیم ذهنی و انتزاعی از طریق

به  پذیرد انمام میدارد. تراکیو و چینش الفاظ به سبکی نوین  های برتر و الیل پرد  برمی واقعی ت

خویش  مأنوسبرخوردار است، الفاظ از معنا و داللت متعارف و  تر بیش که از بار معنایی ای گونه

، و ی و سنّتۀ نمایند و این زبان ابداعی سرچشم و ممازی به تن می معنوی و لباس شوند  می خارج

با  قیقت وجودی  شفّاف ی که دارای پیوندیواقعی ت، رود به شمار میمصدر پیوند با  قیقت برتر 

 خا   یآورد که معانی و مفاهیم  ساب بههای ذهنی بشر  یکی از الیهآن را توان  هستی است و می

نمایاند،  االت  انگیز می قرآن معانی انتزاعی را به مدد تصاویر محسوس و خیال»نمایند.  می را القا

های انسانی و طبایع بشری از طریق  نفسانی و  وادث محسوس و منارر موردنظر را چون نمونه

د و معانی شو متحرّک می زودی زند  و  کند به کند. لورتی را که قرآن ترسیم می تصویر تفهیم می

آید به قسمی که منظرۀ سمعی برای  انگیز در آن گرد می گیرند، تمام عنالر خیال ذهنی جان می

ین تر مهم ( ۴: ۱۳۶۰،)قطو« گردد ای تماشایی می زودی تبدیل به منظرۀ بصری و لحنه شنوند  به

با  را هایی مخاطو لحنه گاندیدقرآن تصویرسازی از رخدادهایی است که در مقابل  اعماز
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هایی هستند در  ویژگی »سازد، این تصاویر از پی چیدمان  می ممس م شتصو ر های فراتر از مضمون

یعنی نوعی نظم و ترتیو،  ؛کومات به یکدیگر ای مخصو  در ضم  نظم کومات و طریقه کیفی ت

( ۷۶ :۱۳۶۸ )جرجانی،« سازی است آمیزی و لورت قسمی تألیف و ترکیو و نوعی بافتن و رنگ

کنندۀ خیال  تحری »ای که  گونه شوند به تداعی می متنو عهای  ها و جوو  تصاویر قرآن در شکل

( ۱۰۸ :۱۳۸۷ دی،)سی « .مخاطو است تا معنا را از طریق  س و وجدان و اندیشه و ا ساس دریابد

اشیا  در جسم را زندگی تمس م و با تشخیص و گردند میعنان  و عواطف هم تصاویر قرآنی با  س 

و گویایی که از  متحرّکفنّی  تصاویر ،آیند لورت زند  درمی دمند و از شکل طبیعت لامت به می

را به کائنات و ا ساسات  ی رکت بخش»شوند.   وادث بازگویی می ها و قص ه ها، پدید ها  آن پی

وجدان  لذّتقناع عقل و ادر بیان قرآنی شاهد هستیم و گزینش این امر بر تناسو جایگا ،  وضوح به

انگیزانند و در ۀ خیال را برمیای قو هبا جرقّ نماید، پس تصاویربخشی داللت می کاز جریان تحرّ

 ،)یاسوف «باشند ینم روح یباموری که لرف بیان ذهنی خش  و  ،ندینما یمرخنه  عمق وجود

هَ ا»...  ها یم که مرد هست یی کائنات شاهدانمایپوبخشی و  در پی جان( ۸۸: تا بی ج  ف  ااَعخر َُ ااًي لثي َِ الَجر
مرا ه  َا

َ
ااَجَفلد ااَيأ ف  ْي َت نر اعضا و جوارح ؛ «آیند. های پراکند  از گورها]ی خود[ برمی چون موخ» (۷قمر/) «ً 

کنند و در  گردند و با همان درک و شعور خود در دنیا اعمال را ضبط می دارای درک و شعور می

ا»... : دهند لا و خویش شهادت می هیعوو  آیند درمیهم به سخن  آخرت  ِ َه ْر اَاَت مر عهي ِي عر
َ
اْ َنَ ا  َ ليم َات 

هَ ا ب   ي
هلاَع ر  َ َاَاَيَ ابي مر

ه  ل  ج  ضر
َ
چه  گویند و پاهایشان به آن هایشان با ما سخن می و دست»...  (۶۵یس/)« ْ

شود و شروع به  زند  و پویا می ،کتحرّ طبیعت لامت و بی؛ «دادند. ساختند، گواهی می می فراهم

بَاایَتَفا َاا»نماید:   رکت می جي
َهالسر َ ب  اَتحر َُ اَجاَ ةَاَ َِ ًي ف ا َ اَتا  َي اهي ااَا فا ااًَ اَحالس ا ها را  و کو »، (۸۸نمل/)« ...اَبي

 «باشند. ها ابرآسا در  رکت می که آن  رکت هستند و  ال آن ها بی پنداری که آن بینی ]و[ می می

ی واقعی تخروشان از معانی ممازی و برای بیان  یآید که آیات الهی در میان امواج میو چنین به نظر 

 ۀکوبند، این معانی نو بر پای باشند و پیوسته خود را بر سا ل بیکران هستی می نهان در تالطم می

 :رسد که گونه به نظر می گردد، آن ای باشکو  پدیدار می یابند و لحنه نمود می تمس م و  س 

سَمِّ   ییَوِجَ الْمَمَلُ فِی تَّ َ» ؛«کشد نفس میهنگامی که لب  » (۱۸تکویر/) «الصُّبْ ِ إِذا تَنَفَّسَو»

آیند و  درپی می ها پی و منظر  .«شوند شتران از سوراخ سوزن داخل می» (،۴۰)اعراف/« الْخِیاطِ
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و خارق العاد   و در شکوی بدیع یابند  یات می ممرّد شوند و معانی ذهنی تمدید می پیوستهها   رکت

 ؛«آیند فرود میآن هنگام که اختران قسم به » ،(۱نمم/) «وَالنَّمْمِ إِذَا هَوَى»پس:  نمایند،رخ می

شود  مشاهد  می که چنان؛ .«رباید برق نور چشمان را می»، (۲۰)بقر /« یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ»

آورد و بازآفرینی چنین  زبان و ی با افکار نوآورانه خردها را در پهنۀ بیکران به پرواز درمی

جوید از  د میمانعی را که بر عقل و فکر تمرّ»های آرمانی  مایه و بصری در قالو بن س ی  تصاویر

( ۲۷: ۱۹۵۸ ،)نالف «نماید را ایماد می ا ساس وجدانی مبهم و ناشناخته و ی  دارد برمیمیان 

فکری و رو ی فشرد  در قرآن ی   الت  ندارند، جو  واقعی تگونه تعارضی با  تصاویر قرآنی هیچ

سویه میان بافته از روابط پنهان و هم هم عاطفی غیرعادی است که در قالو الفاظ و تراکیو به

گیری تصویر  در شکل مهم  یهای انفعالی نقش اریلذا اثرگذ ؛دارد ها وعنالرآفرینش پرد  برمی پدید 

ها  هدف از خوق لحنه»نماید. و  های غریو و نامأنوس ایفا می بین بشر و میان لحنه اتّحاد و ایماد

کالم الهی ( ۱۱۶: ۱۳۸۴)الغرپور، « ات مخاطو استتصو ر الت وایماد انگیز  برای برانگیختن تخی 

کند  ی جدید را خوق میییابد و دنیا ابداع و ابتکار دست می ۀهای معانی بکر به مر و زایش ۀوسیو به

تاز  و شعوری  یالنه بر هستی ا ساسشد  بسیار متفاوت است، با نگرشی متام  که با این دنیای شناخته

ید، نما سوی اوج  رکت می بخشد که بشر درک نکرد  است. این کالم پربار در فضای فکری به می

  باشند، گویی این معانی به ند و در هیچ قیدوبندی گرفتار نمیهست در این هنگام روح معانی آزاد

 غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّوَلِ وَإِذا»کنند:  النه آغاز میو جنبشی متحو  گردند میمانند موجی خروشان روان 

ماند  و یا دختری باکر  را می...« آسا آنان را دربر بگیرد  گا  که موجی کو  و آن» ،(۳۲لقمان/)...« 

چنان عصمت خود را  فظ  هم وها به سا ت آن دست نیافته  که برای دریافت این معانی اندیشه

رسید  و دست بشری به من ن»...  ،(۴۷عمران/ آل ؛۲۰)مریم/ ...« وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ»... : است  نمود 

های  در تاریکی پرد ها  آن ها و ناتوانی ذهن از درک گا  این معانی به خاطر پیچیدگی...« است 

سوگند به شو » ،(۱۷/تکویر) «وَالوَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ»: روند کران میکنند و به عالم بی شو پشت می

باعث برانگیختگس گا   قایق این معانی با ررافت تصویری و بیان شیوا « چون پشت گرداند.

« .ا ساسات و عواطف متفاوت گشته که این تصاویر را در شعور و وجدان ثبت می نماید

خیزد و باعث تحری  ا ساسات  ( گا  این معانی از دل ی  گهوار  برمی۴۳: ۱۹۹۵)عبدالتواب، 
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اَضَ»: گردد ج بیان میهای مهی  لحنه نسبت به امر ناخودآگا  و نامأنوس گشته که در ار اَعَاعي َ َاذي   
السلا َُ

اَاَعلَا َك اَعَل ر ي َاتي رر َي ا فر
ي  الار َعَم فر ًَ ا َُ ِيالبر َاهر

السر ي اني ََس السنا م  َ لِّ ات  سي
 ِ السر   احي

ف  ابي َك
ت  ِر عا
َ
اْ ار اذي َك تي َِ اَالسي َلااَ اَيهر  «...اَا

ای عیسی پسر مریم، نعمت مرا بر خود و »یاد کن[ هنگامی را که خدا فرمود: »]، (۱۱۰مائد /)

گا  که تو را به روح القدس تأیید کردم که در گهوار  ]به اعماز[ و در  مادرت به یاد آور، آن

َ» ؛...«میانسالی ]به و ی[ با مردم سخن گفتی  اَصبي ًّ ِي
َاهر يالسر اني ُاَيََ  ًَ ا م  َ لِّ  َ َفا اَي ر هل اَضَس  َس ر ي اذي

َشََض ر
َ
« َنأ

چگونه با کسی که در گهوار  ]و[ »ند: مریم[ به سوی ]عیسی[ اشار  کرد. گفت»] ،(۲۹مریم/)

َ»و ؛ «کودک است سخن بگوییم؟ بي ًّ
ََ يا َتََباَاَجَرَلني  ي

َيالسر َي اآَتَ  ي
السلا  ِ ياَعبر َِّ اذي

َُ کودک[ »] ،(۳۰مریم/)« َضَ

با التی  مریم پارسا« ر قرار داد  است.بمهستم، به من کتاب داد  و مرا پیامن بندۀ خدا »گفت: 

مادرانه برای  ناشی از  س  ۀتی غیاب با باری از ترس و دلهرسرگشته نوزادی در آغوش پس از مد 

ای مبهم در پی این امر  انتظار آیند در افتد و  اسرائیل را  می سوی قوم بنی به جان نوزاد درونش

و است داند  م عاجز گرغریو که سرزنش قوم یهود و محاکمه طبق آیین شریعت وی را از تکوّ

های روانی و هیاهوی قوم به طفل نوپا غافل از ی  های ذهنی، آشفتگی ناخودآگا  در میان پریشانی

بخش به دفاع از مادر و  گان  یاتگرفته در گهوار  با واژ زاد آرامنماید و نو امر غیرمنتظر  اشار  می

آید که در این  نین به نظر میگشاید. چ ت رسالت خویش زبان میبزرگداشت مقام وی و بیان  قانی 

امری  ،های یکنواخت بشر است آیه گهوار  دارای معنای ممازی باشد و هدف آن نگرش به اندیشه

شود و آرامش و قرار در آن  که مانع از به هم خوردن هرگونه شرایط روانی و ساختاری آفرینش می

ذات اقدس وی را به سخن گفتن با  اتّحاد گیرد و این شوق فطری نهفته درون کودک برای جا می

لورت  به تولّد ۀای از میان کائنات است که از لحظ برگزید چون  هم داشته است و عیسی وا

 پردازند.  فطری و غریزی به ستایش ذات ازلی می

جان بجا   بی یاشیا است که بهفنّی  تصاویر کالم الهی لبریز از مضامین آرمانی در قالو آفرینش

َ ََهَا»نماید پس:  تشخیص زندگی و تحرک اعطا می سر
َ
َالَنأ ة ااَنَّي َياَحَ م دَرَاهي پجس آن را  »، (۲۰طجه/ )« َت ر

شوند و در  ۀ جسمانی بدل میبه ماد  معنوی و امور  ،«خزید انداخت وناگا  ماری شد که به سرعت می

هلا»گردند:  روان آدمی سرازیر می انَابااَضاَضَس 
َ
افيانراَاْ

گفتند پروردگارا بجر  »...  ،(۲۵۰بقر /)« ...الفَابراَاَصدنَا رالَاعَااغر

و در دل مؤمنجان   یابجد  مجی ، شمایل جسجمانی  معنوی لبر از امور ، ...«های ما شکیبایی فرو ریز  دل
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گا  تصویر معانی ذهنی با  رکت همجرا   »زداید.  هایشان می شود و ترس و اندو  را از دل ریخته می

های ثابت و راسخ در  پدید ( ۱۶۰: ۱۳۸۷)ا مد الراغو،  «نماید ممس م خیال گشته تا آن معانی را به

َهَا» :آینجد  به  رکت درمجی  ،نظام طبیعت از  الت یکنواخت خود به تنگ آمد  َ دب  اَتحر َُ َبدَ جي
َاَتدَفیالسر

ا دَحَبي السَ م َفم ًَ ا ف م َياَتا  َةاَاهي َِ ًي بازتجاب دهنجدۀ   هجای   جوو  ،(؛ در امتداد سیر کالم برتر قرآن۸۸نمل/)« َجَ

 و کجالم  یابنجد و از ا سجاس   ها شجعور انسجانی مجی    جمادات و خطاب غیرعاقل مشهود است؛ پدید 

های زنجد    شود و در قالو لحنه بخشید  میها  آن و ویژگی و کردار انسانی به ،گردند می برخوردار

ناپذیر  و  یوانی سیری بار  شکم انسانیهمانند  رو جهنّم ازاینممازگونه هستیم؛ « انگاری انسان»شاهد 

ِ ا»آید:  به تصویر درمی ع زي
ًَ ا ُر ًي ا

اَهلر  ُ ه اَاَت    ي
َتألر ًر ال َماَهلي

َجَهنا اسي
 ُ ه   ََ َما آن روز که ]ما[ بجه  »، (۳۰ق/)« َعهر

کجالم الهجی لبریجز از آیجات     « آیا باز هم هسجت؟ »گوید:  و می« آیا پر شدی؟»گوییم:  دوزخ می

و  مجاد ی  د و هیئتجی نآمیز درمی س ی  و معنوی ذهنی با امور  که در آن امور معقول و استفراعقوی 

خیجال در آن ججوالن    ،شجود  مجی اعطا کردار انسانی  ممرّد های گیرند، به اندیشه جسمانی به خود می

َندَاَهدَ لا»ازجموجه:   ؛ذکر اسجت  برای آن در دل مضامین الهی قابل متعد د یهای دهد و نمونه می َزسر َر
َ
اْ َسدهر

آَ ا فر  يالسر  
السلا َ ةي

ْر اَخ ُر ًي َعَا ِِّ َتَص  ً َرَا اَخَشي َت   عر
َ
اَسَفْ و  س جی   در این آیجه بجا رویکجرد    ؛(۲۱ شر/)« َعَلَاَجَبل 

متالشی شد  تمثیجل و تشجبیه   کو  اثرگذاری قرآن بر دل مؤمنان به پدید  ای شگفت چون » معنوی 

(؛ قرآن کریم بجا قجدرت دینجامیکی و متجافیزیکی باعجث      ۱۹/۲۲۱ :۱۳۹۰)طباطبایی،  «است گشته

کجریم از جهجان   قجرآن  معنوی گردد و این تصویرسازی بدیع از قدرت های عظیم می کو  فروپاشی

سجاختار درونجی قرآنجی خجروج از      ،در این آیه مشهود است که چنانگیرد. فرابشری سرچشمه می

، واقعی جت گیجری از همجین     ال با بهر  درعینام ا  نماید؛ طوو میمألوف و محدود بشری را  واقعی ت

ساختار بشری  واقعی تهای جدید برای کشف معانی به سیا ت در عالم برتر از  برای  رکت در افق

 دهد.  جدید را پیش روی مخاطو قرار می یپردازد و دنیای می

 در قرآن  معنویّت تحوّال :6-2-2

به وی یین مساتر مهم  هستی در قرآن کریم یکی ازهای نظام منسمم عالم  الت و دگرگونیتحو 

نظام  ،ین این امور واژگونیتر مهم  که پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. از رود شمار می

 .دارد قیامت عرضه می ۀآفرینش هنگام وقوع قیامت است. تصاویری که قرآن از فرارسیدن لحظ
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اَاتَا» آن هنگام  ،رسدرستاخیز طبیعت فرا می ه   اا    ُ َبَ جي
ُياالسر

هر ري
ااَيَسر هشي ف  َانر ها  کو » (،۵/هالقارع« )لسر

َال»، «آیند پشم زد  و شن روان به  رکت درمی چون هم هم ااَاذي ج  االسن  َض ر َِ  َ َر ستارگان » ،(۲)تکویر/« ل

َال» ؛«گردند فروغ می و بی تاری  َاَء ااَاذي االس ا َجتر في
َالان  ااَاذي  ُ َبَ جي

االسر َفتر آسمان » ،(۱۰-۹مرسالت/) «َ  ي

منمرّ نوعی به هم خوردن نظم طبیعی به درواقع « .دنها از جا کند  می شو  وک ،شکافته گشته

 واقعی تگردد.  قیقتی که از عالم برتر سرچشمه گرفته و وقوع آن  تمی است. اموری فراتر از  می

 دهند. زمینی که ا ساسات و ضمایر درونی را مورد خطاب قرار می

و روز شدن آن اسجت   شکل استمراری و  الت به ،های قرآن و اعماز  ها یتخال  ترین از بزرگ

های هر عصجر و   آرمانو ات تفکّرانطباق و سازگاری با  ،د مفاهیم قرآنیتمد  همین ویژگیبه خاطر 

بسجا   ریشه دواند  است. چهها  آن های درونی آن دور  داشته و در بنیادهای فکری و آرمان یباورها

ولی به دلیجل تفجاوت در همجان ا جوال و شجرایط بجه        ،بود  خا   ی  زمینه یا موضوعآیاتی در 

نگر و یا مغجر  ایجن    که افراد سطحینحوی  است به لورت ممازی ذکر گشته و به متعد د های گونه

ا»هجای ایجن آیجات الهجی:      اند. از نمونجه  ی کرد توقّ واقعی تآیات را متعار  با  َلتر دلي  ُ ا َدة   ُ َادهر
اَاذالالسر

ا ييم
َ
أ ا بي ب 

َر ا َا َلتر تي
پرسند چو زان دخترک زند  به گور: به کدامین گنا  کشجته شجد    »، (۸-۷تکویر/)« ض 

 خاکسجپاری نجوزادان دختجر در   گوری تنها به  به دهدکه مفهوم زند  ر در این آیه نشان میتدب  «است.

مسجئوۀ  کالم الهی بسیار فراتر از این مضامین سطحی اسجت کجه    ؛ زیراشود عصر جاهوی محدود نمی

به همین ؛ یادآور گرددهای منسوخ ی  قبیوه را  سنّت رنگ و بویو با مخصو  ی  عصر تاریخی 

قرآن بجا  پذیری ی نهفته است و با رویکرد استمراری و انعطاف واقعی تدر ورای این کالم جهت اگر 

 ،مبارکجه بجرآییم   ۀر عرلۀ ایجن آیج  دهای آن عصر در پی وارد شدن  به آرمان توج ه هر دور  و با

 یکشتن اسجتعدادها و قجرای  بشجری، نادیجد  گجرفتن  قجوق و آرا       ،گور سازی به توانیم از زند  می

را برداشجت   ... برای ا قجاق خقجوق شخصجی و   نکردن دیگران، روم انسان به نفس خویش و تالش 

یعنی خوار نمودن هنجر   ؛بطالن کشیدن به هر نوع شکفتن و سرآغاز نی خطّیع ؛گوری به زند  .نماییم

است، در ایجن آیجه عجدم تنجاقض بجا باورهجای        دیگر ذاتی و الهی بشری و بسیاری از معانی عمیق

کجه   زنجد  کنایه میها  بر آندر این آیه  آید خداوند متعال . به نظر میباشد میمشهود  عصرهای دیگر

خجود   ۀهای سطحی و راهرگرایانج  های نالحی  قربانی اندیشه و برداشت مقد س های قرآن را در واژ 
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 ۀو سجعادت جاودانج   عنوان قانون عموی زندگی کارگیری مضامین قرآن به و به تأم ل جای کردند و به

 ند.پرداخت روح به آن می یکنواخت و بی دیاخروی، تنها در قالو ا کام تعب 

یا اعطای عقل و شعور به موجودات « انگاری انسان»الهی از دیگر امور شگرف و بدیع کالم 

رهبری فدایی و چون  هم ای در مقابل خیل سپا  ویرانگر سویمان نبی  مورچه که چنان .است

دهد که در  فرمان می خود تدمد و به جمعی  باش می  شیپور آماد  تش درپذیر در قبال ام  تمسئولی 

 نهفته در خبر تارومار نگردد، عظمت های زیرزمینی داخل شوند تا نسوشان زیر پای سپا  بی پناهگا 

گرفته است،  انمام ها به یکدیگر های دیگر همانند خطاب انسان گفتار مورچۀ ضعیف به مورچه

عرش کبریایی این شیو   به ،دارد را از خطر بر  ذر میوطنان خویش  رزمان و هم گویی فردی هم

ا»گرداند:  آورد و یاد خدا را در وجود او زند  می را به لرز  درمی سویمان نبی  َاذال اَعَلَاَحَتم ل َتهر
َ
ْ

ي ا َالدي اَضََستر لي
ار اََّلا لسَنم مر اَاه  ه  هد  ن  اَاج  َاَ   َل ر  ُ ا مر َانا   طي اَعحر اََّل مر َن   يي َ َ ًَ ا هل ل  خ  الدر ل  ار السنا َهَ ع 

َ
اْ اَعَ َلة  ار اَ اََ ف  ر  ْر « اَع

ای »ای ]به زبان خویش[ گفت:  گا  که به وادی مورچگان رسیدند، مورچه تا آن»، (۱۸نمل/)

هایتان داخل شوید، مبادا سویمان و سپاهیانش ج ندید  و ندانسته ج شما را پایمال  مروچگان به خانه

ها دارای عقل و شعور است و نوعی تشخیص و  مورچه همانند انسان ،در این آیه« کنند.

دریافت نمود که این آیه توان  میآیه  ۀیم. از شکل ساختاری مماز گونهست را شاهد« انگاری انسان»

که بر عوم زمین ا اطه دارد و  نبی  سویماناز ی  سو کشد.  رویارویی دو پادشا  را به تصویر می

 یاند، و از سو ر گشتهآفرینندگان برای خدمتگزاری او مسخّ یان و سایرجنّ ها، دیوها و بادها، آسمان

توان از  خاک آگاهی دارد و در تعبیر ممازی می ها که بر عوم و دانش زیر دیگر پادشا  مورچه

لحاظ توانایی و استعداد ذاتی امکان همراهی در نبرد و جهاد  که ازرا هایی  سرزمین انسان ،وادی نمل

شود که این گرو  که در مسیر  مییادآور این آیه چنین  همبرداشت نمود و  ،عویه عصیانگران ندارند

برای  ضور در ها  آن اند باید  قوقشان رعایت گردد و نباید به خاطر عدم توانایی گرفته جهاد قرار

وتاز و تاراج قرار بگیرند. این تداعی معانی آزاد، ترتیو شگرف  وادث،  ها جهاد مورد تاخت میدان

ی های بسا نمونه وغریو بیانگر رهایی ذهن از قید عقل و منطق است. چه تصاویر عمیوترکیو 

گردد که لب  برای آغازی  می متذکّر قرآن آن زمان را کنیم؛ ازجموه در قرآن مشاهد  می شمار بی

 و یوسف گردد میها رهسپار  یت بزرگیؤدمد و خورشید از جایگاهش برای ر نو نفسش را می
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وی بازگو برای دید  در خواب  چه آن اندازد و آغوش پدر می درا با الی مضطرب خود رزیبارو 

ااَعَ»نماید:  می َبتي
َ
ياْ َيم ااذي ت  عر

َ
ااَضْ َِ َح

َ
َفااْ َْ َيَبَاَع َسااَيهر ار ْا َ َاَفااَالس مرااَالسر ه  ت  عر

َ
ياَضْ ااسي َُ ع ِي َجي  ،اى پدر» ،(۴یوسف/) «َُ

این خواب «. کنند ها[ براى من سمد  می من ]در خواب[ یازد  ستار  را با خورشید و ما  دیدم ]آن

جان در هیئت و سیمای انسانی تناقض ذهنی  عنالر بی ۀآلود در ترسیم سمد غامض و فضای ابهام

ک و چراکه برای تبیین ممازی این آیه و در ؛آورد نماید و نوعی خرق عادت را پیش می ایماد می

و  روی داد  یوسف ۀبسته ماند  است، سیاق آیه در خواب شبان تأویل آن عقل محدود بشر دست

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

ای تاریخی که  نزول آیه را تنها بر  ادثه یوسفدر طول زندگی  تحقّق در لورت خدا

زمان محدود  اعماز استمراری کالم الهی که آن را به ی ولی  ،نماید محدود می ،داد  درگذشته رخ

چون  همدر این آیه  یوسفبسا مقام  دیگر است، چه یواقعی تبرداری از  نماید یا در پی پرد  نمی

 ی به  سادت است و این امر محدود  هایشان مورد تها و قابوی  هایی که آرمان نمادی باشد از انسان

زمان نیست و  ال تبیین امر سمود اجرام آسمانی در هیئت انسانی امری غریو است که هنوز 

 مِرَاءً إِال فِیهِمْ تُمَارِ فَال» در تبیینشانهای درک و تأویل راستین آن  الل نگشته است و  زمینه

جز به شیو  آشکار که آیات قرآن بر آن »، «(۲۲کهف/) «اأَ َدً مِنْهُمْ فِیهِمْ تَسْتَفْتِ وَال رَاهِرًا

  این فضاسازی «.ی  از آنان در این امور نظرخواهی مکن داللت دارد جدال مکن و از هیچ

نماید.  گونه از معانی را در مورد امری نامألوف برابر مخاطو تداعی میهایی ابهام هاله وغریو عمیو

را در  معنوی امور  و نمایند میان امور بعید روابط لمیمی ایماد می های ابداعی در کالم الهی توانمند

نمایند و  دمند، عقل را تحری  می جان روح می های بی دارند، در جسم ابراز می  س ی قالو امری

ساختار و اسووب بیان قرآن  کنند. برای دستیابی به عمق معنا و مفهوم قصد شد  ایماد انگیز  می

باشد و مام معنایی و زبانی شگفتی است که این خود یکی از اسرار آفرینش میدارای سهولت و انس

 ( ۵۴ :۱۳۶۱)رافعی،  .سازدهمین وجه سخن اعمازگون قرآن را نمایان می

که به  لقای فرشته و یابا  مریم پارساشود:  یادآور می عمازی رااشرایط  قرآن کریم آن

ای در  ریم شخصی خویش با  الت ترس از  ضور غریبهگردد و در ل میشکل جوانی زیبارو متمثّ

ت وی وارد نگردد و از نهان عفّ ای برنماید تا خدشهزبان معصومانه از بارگا  موکوتی مددجویی می
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َِّا»آورد: زمزمه بر اذي
اَضََستر َسفا ابي

ها  ع 
َ
اَاياْ َتاَت ي ًّاحر نر اي  َكاذي ر نر ًي ا من از تو »مریم[ گفت: »]، (۱۸)مریم/« َُي

گردد که با می متذکّر و آن زمان را «بردم اگر مردی پرهیزگار هستی. پنا  به خدای ر مان می

 ۀدردی که با او بیگانه بود و زمین ،بر وی عار  گشت القای فرزندی در وجودش درد زایمان

  س  ،ا نگشته بوداین درد بر او مهی  تحم لبارداری از قبل برای ۀ ۀ دوری او ل هایفکری و آمادگی

گنمید و در آن لحظات درد و ا ساس ی  امر غریو با التی  باورش نمی درتاز  و ناآشنایی که 

اسييا» :گوید می معنوی در ی  جریان دیالوژیکی  اتّفاق و از اینسرگشته و متعم  ه  
َاَع   َا

َ
اْ َضََستر

َ اَبغي ًّ
ك 
َ
اْ اَاَسمر ف  َْ اَب ي ني َ  ر اَعار اَاَسمر َلم  که دست  چگونه مرا پسری باشد با آن: »گفت»، (۲۰مریم/)« غ 

ی و معوولی در این آیات شاهد بر هم خوردن روابط عوّ «ام. بشری به من نرسید  است و بدکار نبود 

رومانی  ۀاست که دنیای بست آندر پی »گیرد و این کالم پرمحتوا  هستیم که از جهان برتر الهام می

چنین به ( ۲۰: ۱۹۸۶ دونیس،ا« ).را  یابد ،نشد ناخته ه دنیای ممهولی که تاکنون شرا درنوردد و ب

به شکل ایماد ی  امر نامأنوس در درون وی که  آید غر  از ورود درد بر مریم پارسا نظر می

ها در مادری است که سال معنوی بیانگر دگرگونی  الت رو ی و  ،یابد می تموّی در شکل نوزادی

اری درگا  خداوندی رهانید  است. این درد وارد زو خدمتگقات هستی در را  بندگی خود را از تعوّ

 یا و ترس از ی  امر  شد ت آن چنان که از نماید میشد  بر وی او را از هرچه داشته غافل 

ورود این درد که باعث غفوت وی از یاد خداوند از ها قبل  تکه ای کاش مد  کند میپرهیبت آرزو 

ا»گشت:  و به دنیای فراموشی سپرد  می رفت میاز دنیا  بود، شد  َلةي خر السنا عي
َسَاجي ر اذي

َاَخَ   السر َجََءَهَ
َ
َنأ

َ نر ي ًّ ًَ ا َ َ ََ ر ا ت  نر اَاي  اَهَ ل َل اَضبر ت  ًي يا َتني اَس ر اَعَ تا درد زایمان او را به سوی تنۀ خرما » ،(۲۳مریم/)« َضََستر

 عیسی مسی « راموش شد  بودم.ای کاش، پیش از این مرد  بودم و یکسر ف»کشانید. گفت:  می

پا گرفته از وجود  تابد. این نور که در سیمای نوزاد تاز  نوری از برون به اعماق وجودش میچون  هم

ت برای دفاع از مادر عابد و پاکش از نهد. و در همان زمان طفولی  به هستی قدم می مریم پارسا

های آسمانی  قرآنی و تداوم انقالب معنوی گشاید تا سوسوه اعمازهای  جانو خداوند زبان به سخن می

د معانی عمیق و ا ساسات هیمانی غیر منتظر  در زمین جاری سازد. این رخداد مولّ ۀرا در چهر

بدون هرگونه آمیزش طبیعی،  رساوجود مخاطو است و تصویر  الل از بارداری مریم پا

از این  تدر  یر گردد. پس بیاد بیاور آن زمان که مریم پارساچالش انفعالی ذهن بشر می
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وجودش را  ه خاطر بیم از جان نوزادها ب خود فرو رفت و درگیری های درونی و آشفتگیدر رخداد 

ياَال»گرفت و از جانو خداوند متعال بر وی و ی شد:  فرا لي
اَن   في

َْ َب السر َُ ًي ا ُا عي َاَتَف ًا َنَاَنَّي ياَع ر ياَاَضفِّ َفبي
شر

َ َر ي ًّ َماذي َ هر
َمالسر َيلِّ

 
اْ ُر َاَنَل ًَ اَصهر ُي َا

حر لفا اسي
َ ضر   ََ يا َِّ ياذي هسي

لاَن   َِ َح
َ
بخور و بنوش و دید  روشن » ؛(۲۶مریم/)« ْ

ام و امروز  نذر کرد من برای ]خدای[ ر مان روز  »دار پس اگر کسی از آدمیان را دیدی، بگوی: 

آنان را  افتاد و ه با نوزادش سوی قوم بنی اسرائیل ب مریم «مطوقاً با انسانی سخن نخواهم گفت.

ابي يا»: ندهام او را به زناکاری و روابط نامشروع نشانه رفتهای اتّ انگشت
َتتر
َ
َهَااَنأ ًَ لَضهر اتحام َعم  فر ًَ هلاَعَا اَضَس    

َلَا اَش ر تي لر اجي
ِر ََسَ  عًّ پس ]مریم[ در  الی که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش » ؛(۲۷مریم/)« َنفي

سالیان  ۀسران یهود با کین« ای. ای مریم، به راستی کاری بسیار ناپسند مرتکو شد »آورد. گفتند: 

 موعد تحقیر این خاندان پاک برایشان فراهم ،ها نهان داشته بودند که از خاندان پیامبری در دل

لذا  ؛ال ببرندؤزیر س مریم پارسا به خاطر را نبو ت گشته بود تا با گستاخی هر چه تمام مقام

َا» شوند: ها به وی یادآور می زنی هامهای توخ و گزند  و اتّ الالت مریم را بعد از نگا  ًَ اَ ا َتاَهَض  خر
 
َعَاْ

َ اَبغي ًّ كي  ً اْ  تر ََ اَيَ َ ًَ اَا ء  هر َُ ا
َ
َفْ ًر ال هكي ب 

َ
اْ ای خواهر هارون، پدرت مردی بد نبود و » ؛(۲۸مریم/)« َيََ 

درپی از  که پی های درونی خود وار و با مناجات سیلهای  مریم با اش  «مادرت ]نیز[ بدکار  نبود.

هلا» :نماید در آغوشش اشار  میگیرد و مینوزاد آرام وجود به جوید،  یاری میخداوند  اَضَس  َس ر ي اذي
َشََض ر

َ
َنأ

م ا َ لِّ  َ ا َف َاَي ر اَصبي ًّ ِي
َاهر السر ي اني اَيََ  ُر ]مریم[ به سوی او ]عیسی[ اشار  کرد. گفتند: » ؛(۲۹)مریم/« ًَ

و انقالبی سراسر شگرف و  «چگونه با کسی که در گهوار  ]و[ کودک است، سخن بگوییم.»

 ؛ زباناوپیچد و کودک برای دفاع از مادر و شاهدی برای پاکدامنی  غیرمنتظر  هستی را در خود می

َ»گشاید:  به سخن می بي ًّ
ََ ا ي اَاَجَرَلني َتََب  ي

السر َي َي اآَتَ  ي
السلا  ِ ياَعبر َِّ اذي

َُ يااَضَ َي َصَ ار
َ
اَاْ ت  نر اي  َ ًَ ا َُ عر

َ
اْ َبََضَيَ  ً ا ي َاَجَرَلني

َ اَح ًّ ت  ًر اد  َ ًَ ا َيَةي اَالسزا َلةي َسصا ياابي تي َِ َهلسي ابي ل ََاَبفًّ اَش ي ًّ ََضل ياَجبا ني
َرلر اَعجر َمااَاَسمر اَاَعهر ه    ً

َ
اْ َم اَاَعهر ِر   سي اا  َم اَعهر اَعَليا َلم  َالس ا

َ اَح ًّ َرث  بر
 
همانا من بندۀ خدا هستم، به من کتاب داد  و مرا »کودک گفت: » ؛(۳۳-۳۰مریم/)« ْ

ام به نماز و زکات سفارش  و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته، و تا زند پیامبر قرار داد  است. 

را نسبت به مادرم نیکوکار کرد  و زورگو و نافرمانم نگردانید  است، و درود بر کرد  است، و م

 «شوم. میرم و روزى که زند  برانگیخته مو من، روزى که زاد  شدم و روزى که مو
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ای گوارا با معانی مرتبط و  هماهنگی و انسمام لفظی فصی ، چشمه ۀ قرآن ماوراتعابیر نوگرایان

ناگسستنی از همدیگر  یانگیز، همرا  با موسیقی آهنگین پیوند تمس م و تصاویر الفاظ بیانگر و غنی 

روشنگر اعماز سخن  ،همین لفات ۀآن با ممموع توافق دارد. ممموع یاجزا ، ال دارند که درعین

 های تاز  و بکر، م در بیان اندیشه. پراکندگی مضامین، انقالب دایآسمانی و کمال ابداع قرآنی است

را به  متعد د شد  و مألوف، سیالنی از معانی متفاوت و ی و معوولی شناختهردن روابط عوّبه هم خو

 آورد. دنبال می

 نقد اخالقی ۀهای قرآنی به شیو واقعیّتتبلور  :6-2-4

ی و شخصی تهای مختوف ازجموه نقد  های غرق در رومات به شیو  قرآن کریم برای بیداری انسان

های خشکید   های طنزی بسان باغ در قرآن کریم معانی در قالو جنبه جوید. میاخالقی افراد استمداد 

جدید شکل  واقعی ت ،گسسته یها واقعی تاز سویی از درون  ،اند های تودرتو به هم تنید  شد  با شاخه

 ریزد. انسان بیرون می نقد توخ را از اعماق درون گیرد و از سوی دیگر خندۀ آمیخته به می

هجای بشجری،    های جامعه های پویای هنری است و کاربرد آن در الالح نابسامانی نهاز گو طنز »

 مجؤثّر  ، قرآن از ایجن شجیوۀ  باشد میجاکه فوسفۀ نزول و ی هدایت و الالح  ه است. ازآنتوج  قابل

تجی،  )مرو « زبان طنز هشیارشان نماید ،کند بیدارشان نمی برای انذار بهر  گرفته تا آنان که زبان جد 

 منظور پند دهی انسان و الالح جامعه است و طنزهای قرآنی همه در بیان  قیقت و به( ۱۷۷: ۱۳۹۲

کند  دار جوو  می خند  ،های دنیای هستی در نظر کسی که در آرزوی الیتناهی است  قارت و پوچی

اقجع،  خجالف و ها  آن کدام از در هیچاست.  و با نیشخندی خواهان رهایی وی از قیدوبندها غیر الهی

و توبیخ و تحقیر جوو  های رفتجاری   های استهزا دروغ و کذب وجود ندارد. طنزهای قرآنی در قالو

کافران را به تصویر می کشد و در همسویی انفعالی با ندای درون مخاطو به بیان لادقانه و لری  

 پردازد. ات و آرزوها میتصو ر افکار و

هجا   آن و ابجراز  و سخر  گرفتن اعمال کافران و گمراهان از را   قّ آیات الهی شاهد استهزا در

دهند  های نامطووب و ناخوشایند رفتار و کردار بشری را هدف قرار می که جنبه در قالو طنز هستیم

دار بجه چجالش    ات نادرسجت را بجه شجیوۀ خنجد     تفکّرو بابیان رریف فسادهای اجتماعی و دینی و 

با وجود تحم ل رنجج در تحصجیوش در   که ثمری از آن  ی رادانش نزد فردعوم و  که چنانکشند.  می
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که باری از کتجو را بجر پشجت    تشبیه کرد  به  الت االغی خسته شود،  زندگی و عمل او دید  نمی

ولی برای او سودمند نیست و تنها رنج و سنگینی ایجن بجار پشجت او را آزار     ،کند خویش  مل می

ثَا» دهد: می اًَ اال  َُ ع  ي
السا هَهَايَاح  ل  اي اَعحر اَسمر ما َضلَةاث  هر هلالستا ل  َساالياَاثَااِّ دلر َفََضلابي ُر

َ
اْ ل  اي اَعحر َاَضي حي

َثدلسر اًَ هلاال  ب  اَيد ا َُ ع د ي
السا مي َ دهر

لسر
 يا
السلا آَعَ ي اابي َُ اي  دَسي

َمالسظا َ هر يالسر ِي اََّلاَعهر   
[ تورات بر آنان بار شد  مثل کسانو که ]عمل به»(؛ ۵/هجمع)« َالسلا

هجایو را   چون مثل خرى است که کتاب مکوّف گردیدند[ آن گا  آن را به کار نبستند، هم آنبه ]و 

[ چه زشت است ولف آن قومو که آیات خدا را به دروغ گرفتنجد. و خجدا    کشد. ]و  بر پشت مو

تکذیو آیات الهی این آیه در سیاق عدم پایبندی یهود به تورات و .« نماید مردم ستمگر را را  نمو

ی واقعی ت ،گیرد. در عمق طنزهای نقدیمورد انتقاد قرار می شدیداً شان اخالقی شخصی ت ،وی آناناز س

ادانجه  ای هنرمندانجه و نقّ  بجه شجیو    کارگیری طنز به بهقرآن  .دارد می وا تفکّرتوخ نهفته که بشر را به 

گیجرد و در بیجانی    پردازند بجه ریشجخند مجی    که با دین خدا به ممادله می را اعمال کافران و کسانی

کشد و با هدف آگاهی بخشی و تعجالی   های گمرا  را تصویر می های انسان تها و ذهنی  سنّت رریف

های  تازد و در قالو زبان طنز بت ها می ها در پرستش بت عرب ۀاندیشنگری و الالح امور جامعه به 

َهدَا»سزاوار ستایش باشند: که  به آنچه برسد  ،بیند ناتوان از خوق مگسی می تّی  مورد پرستش را ع 
َ
َعَاْ

َبال في
اض  َس  ثَاسنا اًَ اال  ُر اَسد د ي

السلا ا ي
ُاد  ًي هَ ا ع  ِر اَت َُ ع  ي

السا اذي ا هلاَس   ر  َتاي ُر ااَنَ م  ه  بر دل  اَاذي اَع ر دهلاَسد   َتَار  الجر َبََبدَاَاَسدهي
دهلاا  ل    َعخر

لَا اَش ر َبَب  َتنرالس   اَاََّلاَع ر هب  ل  َاطر اَالسر َسيب 
َفالسطا اَضر  نر   ًي ا اه 

اى مردم، مثوو زد  شد. پس بجدان  »(؛ ۷۳ ج/)«  ي  

آفرینند، هجر چنجد بجراى     [ مگسو نموخوانید هرگز ] تّو ا که جز خدا موگوش فرا دهید: کسانو ر

توانند آن را بجازپس گیرنجد.    نمو[ آن اجتماع کنند، و اگر آن مگس چیزى از آنان برباید  ]آفریدن

ر خجویش را بسجان   های واپسگرا و متحم  چه شد  بشر اندیشه« .ندهست طالو و مطووب هر دو ناتوان

های نجاتوان از   این اندیشه .ها توان راندن مگس را از خود ندارند که آن بت با اینکند  بتی ستایش می

ا»ر آیۀ: د .توانند خود را به سعادت رسانند درک  قایق نمی م  دتي  ً ا د  
اَالسلا مر هي َهلهي

نر
َ
أ ابي  ي

هَضالسلا  َ هلا ل  في
طر اَ اسي    ِ ع في

ع 
اَ ا ف  َ َني

َهالسر اَيفي اَاَسهر هي هضي
کجه   خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و  ال آن مو»(؛ ۸لف/)« َ 

زیبای طنجزی کجه   تصویر « نور خود را کامل خواهد گردانید. -گر چه کافران را ناخوش افتد -خدا

کشجد و   عقجل را بجه چجالش مجی     ،اند تا نور الهی را خاموش کنند کافران زبان از کام بیرون کشید 

پردازنجد و بجه را     تعالی مجی  که به جدال با  قّاست هایی  درواقع این ریشخندی انتقادگونه به انسان



 های ابداعی در مضامین انفجاری قرآن کریم انقالب

 
  

181 

 

مراهجی خجویش الجرار    نات در پی تکذیو  قایق هسجتند و در گ آیند و با وجود بی  هدایت درنمی

زند  دارای تناسجو بجا طبیعجت     س ی  ورزند. در این آیات ترسیم معانی و اندیشه ها در تصاویر می

 جهجنّم  . در تصویری پرجذبه خداوند متعال به پذیرایی از کافران دراست گرفتهروح بشری لورت 

ججای   ارجمنجدش بجه    مهمجان  را برای خشنودی خود که میزبان تمام تالش همان طورپردازد و  می

بجا  هجا   آن اند بجه پجذیرایی از   ان با خود همرا  آورد مهمان هایی که این خداوند هم با توشه ،آورد می

ا»دارد:  پجرد  برمجی   متنجو ع هجای   ها و نوشجیدنی  خوراکی دهم 
اَوض  ُر د ًي ا اَشدَجف 

ُر د ًي دهَ ا
ل  يي َهدَا آل نر ًي هَ ا ل  َنَادَسي

هَ ا ط  ب  السرا لسر َُ ًي ا هَ اَعَل ر ي ب  َضي
َْ اَن هي مي

َبالسر فر هَ اش  ب  َضي
َْ اَن ُيا َحاي مي ع

ِِّ َمالس اَعهر مر ه  س  ز   َ بجه طجور   »(؛ ۵۶-۵۲/هواقع)« َهَ لا

روى آن از  ،هایتان را خواهیجد آکنجد   از درختو که از زقّوم است خواهید خورد. و از آن شکم قطع

پجس چجه   « است. نوشید؛ ]مانند[ نوشیدن اشتران تشنه. این پذیرایو آنان در روز جزا آب جوش مو

نوازی است خداوند تبارک تعالی و چه خوش ساقی وفادار به عهد و پیام خجویش کجه    مهمان خوش

هجا   جای رفع تشجنگی بجر عطجش    هایی که به جام ،نوشاند هایش می مهمان های عذاب را بر پیاپی جام

ا» د:نمای و نه رفع گرسنگی میگرداند میرا فربه ها  آن که نه هایی و خوراکی افزاید می  ُ اَعد ر
ُر ًي َ َا ت  ر

اسَا َ ة  َي اآ  ُ ع اَضفي
ُر ًي ا

َّلا اذي اَطَرَم  مر َساَسه  اا ر دهع 
اج  ُر ًي يا ني غر اَاََّلاع   ُ اي اى داغ نوشانید   از چشمه» ؛(۷-۵/ه)غاشی« ََّلاع  ر

چنین است  این« [ نه فربه کند، و نه گرسنگو را باز دارد. خش  ندارند، ]که خوراکو جز خارشوند. 

هجا   ای نیست. در قرآن بارها پیروان گمراهی پذیرد و برایش خوف وعد  میانمام  قّ  های که وعد 

همانند شخصی کجه تیجری در تجاریکی افکنجد بجر       ؛ زیرااند به شیوۀ تحکّم مورد ریشخند قرارگرفته

کننجد و را    ها  رکجت مجی   ورزند، پیوسته در تاریکی الرار می قّ  گمراهی و روی تافتن از کالم

دَهَضة ا» ایشان نیسجت: خروجی بر اَض ر ُر د ًي ا اَندفا ر َفة  في دَتنر ً  ر ا دف  ا  اح  مر ه  َا
َ
ااَيدأ َُ د  ضي في

رر  ً ا َفةي يي
د ر الستا ُي اَعد

دمر « َنَادَاَسه 

اى  رمنجد   به خرانند؟ هست گردانیرو)هشدار و یادآوری( پس چرا از این تذکار »(؛ ۵۱-۴۹)مدثر/

لجورت طنجز    فصجا ت و بالغجت بجه   این آیه در اوج « مانند که از پیش شیرى گریزان شد  است.

هجای   شد  است. با نگرشی رریف و با بافتی از  رکات پویا و به هم فشرد  بجه ترسجیم  الجت    بیان

تجرس از   شجد ت  گردان از پند به گورخر و شی رمیجد  از . انسان رویپردازد روانی در ذات افراد می

 جالتی کجه  ماقجت     ،ه اسجت ادی به تعقیجو آن پرداختج  ند  یا لی شکار شدن تشبیه گشته که در 

به تصویر کشید  شد  است. اکثر طنزهای قرآنجی   به شیوۀ استهزا های لموج و معاند با  قایق انسان
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دهضيا»... اند:  شد  در شکل استعارۀ تمثیوی بیان ب 
ديالسر   دُاني ًَ ا  ُ داي

ا  ر َدَتابي
َ
دَاْ ًَ و تجو  »... ؛ (۲۲فجاطر/ )« َاا

فاید  بودن  که این آیه استعارۀ تمثیوی بر بی« نوا سازی.توانی ش کسانی را که در گورها هستند، نمی

به فراخوانی مردگان دفن شد  در قبرها تشبیه شجد    باشد و میفراخوانی مشرکان به دین مبین اسالم 

د» فرمایجد:  است. در جای دیگجر مجی   السص   ُ داي  ر
َتَاَااََّلات  َادهر السر  ُ داي  ر

دَكاََّلات  ََم اامااذي  ِ دعَالسد َالاَاسا لاََءاذي اهر َُ ع في بي
ِر د  ً »

گردانی و این ندا را به کجران ج چجون پشجت بگرداننجد ج        البتّه تو مردگان را شنوا نمی» ؛(۸۰)نمل/

بجه  جال    اعرا  نمجود ،  نبی  در این آیۀ مبارکه مشرکانی که از رسالت« توانی بشنوانی. نمی

گوش شنوایی نیست که ها  آن ولی برای ،زنند اند که مردگان یا کسانی را لدا می کسانی تشبیه شد 

ایجن طنزهجای    .کوبند درهای عدم و گمراهی را می قّ  جای را  که به آنانبه ندایشان اجابت دهد، 

 مطوق است. واقعی تبابیان کنایی خویش به دنبال  قرآن
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  گیری نتیجه

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

برجسته  ینقش ،گرایی و نوخواهی تحو ل نگارش ابداعی را دارا است. در این شیوۀ بیانی انقالب، مبانی

گیری تصاویر، ایماد پیوند و انسمام و هماهنگی میان اجزای مختوف و عنالر دور از هم  را در شکل

و جمجادات بجا    رّدمم معانی نماید. هستی ایماد میبه نسبت  ی تاز تها ذهنی  کند. با نوآوری را ایفا می

جریجان  هجا   آن یابند و  رکت، گفتار، شعور و وجدان بین گیری از تشخیص هیئت جسمانی می بهر 

ها اسجت   های قرآنی در قالو رستاخیز واژ  واقعی تدمد.  ای در کالبد هستی می و زندگی تاز  یابد می

یابد و هدف از خوق تصویرها  می تموّی ها آن ذهنی تمس م الی معانی ممازی و تشخیص و که از البه

ا گردانجد و  برتر را در او مهی ج  واقعی تات مخاطو است تا زمینۀ پذیرش تصو ر الت وبرانگیختن تخی 

مراتجو عجالی و ارجمنجد     ل بهو از مر وۀ تنزّنماید را در او ایماد  (و ذهنی معنوی )نوعی دگردیسی 

 .سوق دهد

توانجد   چیز نمجی  کران است که هیچ دنیا فضایی بی ،ستیاز رویکرد انقالبی قرآن کریم به عالم ه

انتهجا   های الفاظ قرآنی کجه دارای وسجعت بجی    های آن را به تنگ آورد، همانند معانی و داللت افق

چیز در جای طبیعجی   دیدگا  و نظام ساختاری قرآن با قوانین وضعی بشری هیچ ۀباشند. در مقایس می

وپرداختجۀ   واژگون بود  و نظام آفرینش الهی فراتر از نظم سجاخته ق و قرار ندارد و  قیقت امور معوّ

 موججود دنیجوی گرفتجه    واقعی جت ی که برخی از های  س  های محدود بشر است. تصویرسازی اندیشه

 واقعی ت ترهای فرا رود و لحنه عقل فراتر میکه عنالرش از  یطۀ ادراک و دیگر و بعضی  اند شد 

 نمایند. انگیز ترسیم می زمینی را به شکل موموس و شگفت
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 منابع و مآخذ

ِابُاً فما)بَالبُاًنظهض،اجاَُ -1 ا،اب فا :ادلضلسصَدض.لسان العربتَ(،االسِعُاًحام
َُدَ،اتهدفل :احب بدبالسلد اعبماۀا،اتفجادآفاا  نااا   متن قرآنی و(،ا۱۳۸۸،اعلَالحاِاُر ِا)اْدَا س -2

الَتَْضل اُخُ.
 .دلضلآلدلب:ا،اب فا النص القرآنی و آفا  الکتابة)بَاتَ(،اادددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -3
،ادلَْداَهايَضشنَُدَالضشدِاۀًََداپَعَ ،اهای تصویرگرایی د  قرآن کریم جلوه(،ا۱۳۸4لصغفپهض،اًحبهب ا) -4

ا.لسزهفل
اًؤُ  ابرثت.ا:،اضمالبرهان فی تفسیر القرآن(،ا۱۳۷4)اهَشماِبحفلََ،اُ ما -5
ِاۀتفجا،ادالئل إإلعجاز،ا(۱۳6۸)اعبِلس َهفا،اجفجَََ -6 ِاًحام ضِسااآُتَ لَتَْضل اضلدًنش،اًْهِ:اُ م

اضضهی.
ِح  ُا) -7 ا.ة:اًطبرةالس َهفاضَهفة،االخیال في الشعر العربي(،ا۱۹22خىف،اًحام
ِی،اح د ُاُد مااُِد مااۀ،اتفجادکاریم کا کرد تصویر هناری د  قرآن(،ا۱۳۸۷)اا،اْحاِاعبِلس دلماضلغب -۸

ااتهفل :الَتَْضل اُخُ.
فد »(،ا۱۳۸۷ح  ُا)اِِی،اُ ماُ ما -۹ ،ادلَْداَهااندیشا  دینایفصالنام  ،ا«هَیاتصدهعفاهندفیادضاضدفآ ااًؤسم

ا.2۷ش فلو:اشاَضها
عبدِالسح د ُالبدُالسدِعُ،ا دَ ااۀ،اتفجادن و بالغت محّمدآاعجاز قر(،ا۱۳6۱صَدقاضلنرَ،اًصطفَا) -۱1

ا.بن َداضفآ تهفل :ادام،ا
ِاح  ُا -۱۱ ِاًحام دِبَضفاًهُدهی،اضدم:اا،المیزان فی تفسیر القرآن(،ا1374)طبَطبَعَ،اُ م ِاًحام تفجاۀاُ م

ُ ُاضم.  َْفالُلًَاالب ت اب اجًَر اًِضم
ب دفا :اًؤُ دةاا،لسطبردةالَاسدَ،االمیزان فی تفسایر القارآن(،اق۱۳۹1)ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -۱2

 لَعلاَاسلاطبهعَ .
ً تبدةاسبندَ السطبردةالَاسدَ،اب دفا :ا،االصاو   اددبیاة فای القارآن(،ا۱۹۹۵)الب،اصلحالسِعُعبِلستهما -13

ا.ََشفا 
ِاًهِیا) -۱4 ،ا َ اُهم،اتهفل :ادنتفاًطَسرَ اتدَضع اااًردَض اترجم  قرآن کریم(،ا1376نهَّلداَِ،اًحام

الُلًَ.
ِا،ضطب -۱۵ ًِهِیاۀ،اتفجاآفرینش هنری د  قرآن(،ا۱۳61)اُ م انهَّلداَِ،اتهفل :ابن َداضفآ .اًحام
ی فی القرآن(؛ا۱412)اددددددددددددد، -16 صویر الفنّ فاقضَهفة:ا،االتّ ْم ا.دلضالس
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پژوهشای  -علمای  فصالنام،ا«يدفعماطندزادضاضدفآ »(،ا۱۳۹2نفا)ااالسف دَضیاتَ،اُدهفلباااضدِض ًفاما -17
ا.2،اَُُادهم،اشاَضهتحقیقاتی علوم قرآن حدیث دانشااه الزهرا

فی،اًفتىَا) -11 ا.لَتَْضل اصِضلتهفل :ا،اعرفان حافظ(،ا۱۳۸2ًطهم
اصِضلا -۱۹ ِاًلم ا   َ انفهناَ.حتا ،اتهفل :اًؤُ شرح اصول الکافیا(،۱۳۸۳)ش فلوی،اصِضلسِعُاًحام
ادلضًصفاسلطبَعة.ا:،اضَهفةالصو   اددبیة(،ا۱۹۵۸ََصف،اًصطفَا) -21
،اطاُدخُ،اضضادَالسنَشدف:االتفسیرجمالیات المفرد  القرآنیة فی کتب اإلعجاز و ،ا(تَبَ)عَُه ،اْحاِا -2۱

اًفيزالس َئا ةابَّصبهَ اسلتحفعَ الس اب هتفعة.


