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Abstract 
Visual expression is one of the features of the text of the Qur'an and its 

verses are covered with literary images, and this image is a sign of the 

simplicity and comprehensibility of the expression of the Qur'an. Sayyid 

Qutb, a contemporary Egyptian writer, chose the image as the best means of 

interpretation, and in the form of his theory of artistic imagery, he believes 

that the Holy Qur'an has made the best use of the rule of an image in 

expressing its purposes. Based on this, the present study tries to study the 

structural features of the verses containing the conversations of Hazrat 

Shoaib with the audience, using the descriptive-analytical method and using 

library resources based on the principles and components of illustration of 

Seyyed Qutb's theory. Examining their discovery and appearance in the 

artistic illustration of Quranic verses in order to explain the beautiful aspects 

of the miracle of the Holy Quran more than before. The most important 

findings of the research indicate the fact that in these verses, examples of 

these components can be found based on Seyyed Qutb's theory, such as the 

element of phonetic structure, emotion, religious thought, reality, language 

style, repetition, adaptation, visualization, recognition, movement, dialogue, 

etc. He found that by creating sensory and imaginative images that are full of 

movement and dynamics, he transmits thoughts and meanings to the reader 

in a sensory way, in order to stabilize the meanings. 

Keywords: Illustration, Conversations of Hazrat Shoaib, Quran, Seyed 

Qutb. 
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با مخاطبان در )ع( بیحضرت شع یدر گفتگوها یرپردازیتصو

 قطب دیس هیقرآن بر اساس نظر

 رانیا، سبزوار، یسبزوار میدانشگاه حک، یعرب اتیارشد زبان و ادب یکارشناس   یخسرویماندگار ک

  

 رانیا، سبزوار، یسبزوار میدانشگاه حک، یعرب اتیزبان و ادب اریدانش   یدیحسن مج
 

 چکیده
های متن قرآن است و آیات آن از تصویرهای ادبی پوشیده شده است و همین  بیان بصری یکی از ویژگی

، ادیب معاصر مصری، قطب سید فهم بودن بیان قرآن است. تصویری بودن نشانی از وجوه سادگی و قابل

 کریم قرآن که است معتقد، هنری تصویرپردازی نظریة در قالب تصویر را برگزید و، وسیلة تعبیربهترین 

حاضر سعی دارد  پژوهش مبنا این است. بر برده بهره از قاعدة تصویر وجه بهترین به، اغراض بیان در

آیات های ساختاری  بررسی ویژگی های تصویرپردازی نظریه سید قطب به بر اساس مبانی و مؤلفه

 در ها را نمود آن ها را کشف و بپردازد و مؤلفه، با مخاطبان)ع( دربردارنده گفتگوهای حضرت شعیب

ازپیش تبیین  بیش کریم قرآن اعجاز زیبایی های جنبه قرآن بررسی نماید تا آیات هنری تصویرپردازی

هایی از این  توان نمونه میدر این آیات  که است حقیقت این بیانگر، پژوهش های یافته ترین مهم گردد.

، اسلوب زبان، واقعیت، اندیشه دینی، عاطفه، ها بر اساس نظریه سید قطب مانند عنصر ساختار آوایی مؤلفه

 که انگیز خیال و حسی تصاویریگفتگو و... را یافت که با ایجاد ، حرکت، تشخیص، تجسیم، تطابق، تکرار
 معانی تثبیت جهت، خواننده حسی به صورت به را معانیافکار و ، هستند پویایی و حرکت از سرشار

 .کند میمنتقل 

 .قطب دیس، قرآن، بیحضرت شع یگفتگوها، یرپردازیتصو :ها واژهکلید
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 بیان مسئله

توان  می، آن بررسی است با معنایی و صوری های نوآوری دارای، قرآن نزول ازآنجاکه

تقویت کرد.  قرآن بیشتر چه هر فهم مخاطب را برای ذوق و قرآنی را کشف های زیبایی

های مختلفی را انجام  فرهیختگان پژوهش، درزمینة بررسی و کشف تصویرپردازی در قرآن

 نظریة اصلی پردازندة که ندارند تردیدی هیچ باره دراین قرآنی علوم محققان»اند ولی  داده

مصری  مشهور ناقد و ادب پژوه و قرآن مفسر، سیدقطب آفرینش هنری )التصویر الفنی(

 از، قرآن کریم در ادبی های پژوهش منظور عنوان به همین تحت مکتبی که کسی، است

قرآنی )مکتبة  نوین عنوان مکتب تحت ادبی و قرآنی جامعة به و کشف قرآنی آیات

 اولین قطب سید (؛ بنابراین ازآنجاکه94تا:  بی، انصاری«)کرد القرآن الجدیدَة( معرفی

، قرارداده موردبررسی قرآن به بهترین شکل در را هنری تصویرپردازی که است ناقدی

شده  بر اساس نظریة ایشان قرارداده)ع( بررسی تصویرپردازی در گفتگوهای حضرت شعیب

 به بیان اقسام، ذهنی تصویرسازی مفهوم تبیین از پس، این پژوهش است. نگارندگان در

در ، زیبا بر اساس نظریه سید قطب هنر این از هایی جلوه تحلیل به تصویر آفرینی و

 با مخاطبان در قرآن پرداخته است.)ع( گفتگوهای حضرت شعیب

 و قطب سید نظریه کارکرد این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به سؤال این است:

 در آیات با مخاطبان)ع( هنری گفتگوهای حضرت شعیب بیان تصویر در آن های مؤلفه

 شده است؟ عناصری بیشتر استفادهصورت و از چه  چه به قرآن

 دارد تا سعی نگارنده جستار این های کیفی بوده و در پژوهش حاضر از نوع پژوهش

های تصویرپردازی  شناسی تحلیل گفتمان و بر اساس مبانی و مؤلفه زیبایی به کمک روش

کشف  با مخاطبان در قرآن را)ع( گفتگوهای حضرت شعیب تصاویر موجود در، سید قطب

بررسی و بر نحوة ، منزله شکلی از کارکرد اجتماعی کند. تحلیل گفتمان زبان را به بررسی و

نحوة ، کند. در این دیدگاه بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی با متن و گفتگو تأکید می

طور خنثی  مان به هایمان و روابط اجتماعی هویت، کنندة جهانمان صحبت کردن ما منعکس

 (.63:9:31، الی در خلق و تغییر آن دارد )سلطانیبلکه نقاش فع، نیست
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 پیشینه پژوهش

بررسی و به  را معنایی قرآن تناسب االعجاز دالئل کتاب در ق( 976جرجانی ) القاهر عبد

 های مؤلفه باب در به سخن را اسرارالبالغه خود ارتباط تصویر با ساخت پرداخته و کتاب

 و است متعدد های مؤلفه دارای تصویر او نظر به است. داده اختصاص، تصویر گیری شکل

است.  قصر و... مبتنی، تأخیر، تقدیم و استعاره، تمثیل، تشبیه مثل معروف بیانی های بر گونه

 تالش وی است. گفته سخن تصویر و تمثیل باب کشاف در تفسیر در ق( :83زمخشری )

 سبک با را قرآن بالغت و آن بوده جنبه دیداری معطوف به قرآنی تصاویر درزمینة تحلیل

 در کشورهای ازآن است. پس دانسته مرتبط خیالی و حقیقی معانی در انتقال آن تصویری

 پژوهشگرانی توان از که می گرفته صورت درزمینة تصویر های مختلفی پژوهش عربی

 نام برد. ربه عبد سیدعبدالحافظ اهلل و خلف احمد محمد، خطیب همچون عبدالکریم

اند:  داده انجام قرآن اعجاز با ارتباط در که هایی پژوهش در نیز معاصر پژوهشگران 

در حلب « الکریم القرآن فی الفنیة الصورة»کتاب  در م( 1006احمدالراغب ) عبدالسالم

است: )ایده و  کرده خالصه مورد در شش را قرآنی تصویر تشکیل دهندة پارامترهای

 یکی، عبدالعال قطب قی و آهنگ(. محمدموسی، زبان، احساس، خیال، واقعیت، مضمون

 هنری تصویرپردازی وی درباره، است قرآن شناسی زیبایی حوزه پژوهشگران از دیگر

ایجاد  حسی و و ذهنی ملکات پیوستن به هم از هنری تصویرپردازی زیبایی»گوید:  می

 وجدان که نحوی به، شود می حاصل متناقض یا جنس هم چیزهای میان ارتباط کردن

 حقایق تواند می تصویر بیانی که است ترتیب این به «.برانگیزاند را فکری مفاهیم و اخالقی

 (. سید8: 1001، کند )عبدالعال منعکس خود لفظی و محتوایی های زیبایی تمام با را اشیاء

 هنری تصویر خاص صورت به است که کسی نخستین، معاصر پژوهشگران از یکی، قطب

 در را« القرآن فی الفنی التصویر»مقالة  6434در سال  قرارداد او موردبررسی قرآن در را

را  «الکریم القرآن فی الفنی التصویر»عنوان  با جامع اثری 6498و در سال  المقتطف مجله

 القرآن فی الفنی التصویر» عنوان با جامع اثری 6498بعد در سال  ها سال منتشر نمود.

 در ناقدان از که بسیاری گرفت قرار موردتوجه چنان او اثر این نمود. را عرضه «الکریم
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گشودند. ابوالفضل حری  او بدیع اثر و قطب سید مدح به زبان ها روزنامه و مجالت

به  64در فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز شماره « ادبی اثری منزله به قرآن» ( در63:8)

 برخی پرداخته و« والعادیات»سوره  در متن ساختاری انسجام و تصویرپردازی، تصویر

های سوره به  آیات را بیان نموده و مشخص ساخته که میان بخش بین ساختاری روابط

 (63:1محمدقاسمی ) ساختاری منسجم وجود دارد. حمید، لحاظ مضمون و شکل رابطه

 تالش، نوشتار این را منتشر ساخت. در« آفرینی در قرآن تصویر هنر هایی از جلوه»کتاب 

 و خلق پردازی قرآنی صحنه، مفاهیم تجسم بخشیدن قرآن در العاده خارق هنر به استشده 

 در «نبأ سوره در، هنری تصویر انواع و ها مؤلفه تطبیق»بدیع بپردازد. مقاله  و زنده تصاویری

 در تصویر هنری موضوع با (63:7سیدی ) حسن سید قلم به اسالمی های پژوهش مجله

 از هایی نمونه قرآن بررسی و در آن را های مؤلفه و مفهوم تصویرقرآن انتشار یافت که 

 زیباشناسی» مقاله ( در::63نژاد ) تصاویر قرآن را بیان نموده است. سید محسن علوی

 تصویر در مورد، اندیشمند معاصر این های اندیشه به« قطب سید روایت به تصویری قرآن

 تعامل و زیباشناختی ازلحاظ در قرآن تصویرگری، وی معتقد است است. قرآنی پرداخته

 از دیگری اثر نیز« ظالل القرآن فی» باشد. کتاب کمال می حد آخرین در و تصاویر مفاهیم

 موردبررسی، جستار این در شده مطرح عناصر همة آن ش( که در 63:4است ) سیدقطب

باوجوداینکه  است. نشده بررسی کامل طور به عناصر این همة آیات در اما قرارگرفته

های ارزشمندی درزمینة تصویرپردازی در قرآن صورت گرفته است ولی پژوهشی  پژوهش

مستقل درزمینة تصویرپردازی در آیاتی که دربردارندة گفتگوهای حضرت شعیب با 

 نشده است. انجام، مخاطب بشری باشد

 هنری تصویرپردازی اصلی . تعریف اصطالح و بیان موجز عناصر0

 را تبیین نماییم:« تصویر»طلبد در آغاز منظور از واژه  تر موضوع می دقیقبررسی 

است. تصویر  ادبی نقد اصطالحات پرکاربردترین از یکی "Image" ایماژ  تصویر یا

 است. «األدبیة الصورة»و « الفنیة الصورة»عربی  زبان در و  "Image"در زبان انگلیسی

دانند.  می یکی را خیال و تصویر برخی و داشته تنگاتنگی ارتباط خیال با تصویر
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 معنای به «Magination»واژة  است؛ یعنی، شده مشتق آن از که ای واژه زاییدة تصویر»

 )ایماژ( عکس و تصویر، ادبی ( اما در اصطالح:94: 64:3، الصباغ«)تصویر و تخیل ملکة

 است. حقایق توصیف در لطیف و دقیق ای و شیوه شده تشکیل کلمات از که است تابلویی

 های جلوه یا جزئیات با چیزی حالت از تعبیر از است عبارت، توصیف ترین در ساده

 کند. می القا را معنا زنده از و مجسم صورتی، مخاطب خیال احساس و در که آن محسوس

، معانی، الفاظ از متشکل زبانی یک گروه» را محمد البطل نویسنده و مترجم مصری تصویر

 (.3  :64:6، )البطل «داند خیال می و عاطفه، عقل

 را بارز تصویری مستقل عنصر یک عنوان به کامل عبارت یک نه و واژه یک گاهی

گاهی  واژه» دیگر عبارت است؛ به هنری هماهنگی در دیگر گامی این و کند می ترسیم

 در که ای سایه با گاهی، آهنگش و با موسیقی گاهی، کند می رسم تصویر تنهایی به خود

 (.46: 6963، )قطب «ها ویژگی این دوی هر با گاهی و گسترد می خیال

 با مخاطبان)ع( . بررسی تصویرپردازی در گفتگوهای حضرت شعیب2

باشند: عناصر اصلی چون تخیل  عناصر تصویرپردازی به دو صورت اصلی و فرعی می

، حرکت، فرعی از قبیل رنگهماهنگی هنری و تقابل و عناصر ، تشخیص، تجسیم، جسمی

شده است و طبق  های گفتگو به کار گرفته خیال که درصحنه، فضا، موسیقی واژگان

شناختی به بیان میزان تأثیرگذاری عناصر تصویرپردازی در انتقال معنا و  کارکرد زیبایی

تصویرپردازی یک متن با عناصر موجود ، دیگر عبارتی به، پردازد مفاهیم به مخاطب می

کند و قوه تخیل او را پرورش داده و  ای را در ذهن مخاطب ایجاد می رت تجسمی ویژهقد

شود و تصاویر ایجادشده  ها با قدرت خالقیت مخاطب همراه می با توصیف جزئی صحنه

 تواند حسی مثبت یا منفی در ذهن ایجاد کند. می

تصاویر عینی ، ها ایننقاشی و سینما تفاوت دارد. ماهیت ، عکس، تصاویر ادبی با فیلم

کند بر  رنگ و حرکت است و آنچه را که هنرمند خود تخیل می، ای از نور است که آمیزه

گیرد  زند ولی تصاویر ادبی بر اساس تخیل هنرمند شکل می سطح بوم و نقاشی و... نقش می

ت شوند و این ذهن خواننده اس ها همیشه درونی و ذهنی هستند و در جایی ثبت نمی اما آن
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جای رنگ و قلم از الفاظ و عبارات استفاده  کند. در تصاویر ادبی به ها را دریافت می که آن

شود و رابطه بین الفاظ یک رابطه تصویری است و تصاویر ذهنی دائم در حال حرکت و  می

انسان پرورش ، کند و در قوه خیال تغییرند و قدرت تجسم را در ذهن انسان ایجاد می

کند که انسان در مواجهه با آن گویی  لفاظ چنان نقشی را ایفا مییابد. گاهی ا می

توان در قرآن سراغ گرفت و خداوند  کند واو این هنر را می هایی زنده را مشاهده می صحنه

تر  تر حبه آن را برای تفهیم معارف به انسان ارزانی داشته است و هدف ایجاد درکی عمیق

 باشد. های قرآنی می از پیام

های  توان تصویربرداری ه به فزونی گفتگوهای قرآن و اهمیت تصویرسازی میبا توج

ها را بر بازسازی ذهن و  مبتنی بر تخیل موجود در این گفتگوها و تأثیرات این تصویرسازی

 احساس مخاطب موردبررسی و کنکاش قرارداد.

 (43 – 74با مخاطبان در سوره هود آیات ))ع( . گفتگوی حضرت شعیب0-2

 در مسیر که روستای مدین سوی به را)ع( شعیب حضرت)ع( لوط حضرت از پس خداوند

 دیگر بودند. و گناهان شرک و فروشی کم گرفتار قوم کرد. آن مبعوث، بود شده واقع شام

هدایت  پیشین اقوام های داستان و انذار و تبشیر با را آنان همواره)ع( شعیب حضرت

، کرد. در مقابل قوم او می دعوت عادالنه وزن و کیل و توحید به را آنان و فرمود می

 به را اذیت و آزار آنان کردند. می تهدید سنگسار به را او و انگاشتند می حضرت را ضعیف

 صبر و حلم از پس لیکن، شدند می دیگر مردمان آوردن ایمان مانع حتی که حدی رساندند

 هرگز که گویی، پای درآورد از را آنان آسمانی صیحه و شد نازل آنان بر الهی عذاب

 (.303: 6ج ، 6909، حیاتی نداشتند )قمی

 . ساختار آوایی2-0-0

برای توصیف « مُحیطٍ»کلمه  «وَإِنِِّی أَخَافُ عَلَیکمْ عَذَابَ یوْمٍ مُحِیطٍ»عبارت  9:در آیه  -6

در این کلمه بر شدت داللت دارد و از ویژگی امتداد « م»روز قیامت بکار رفته است. حرف 

تجمیع است و وجود حرفمیم در این کلمه بر ، برخوردار است و یکی از خصوصیات آن
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ا امتداد و تجمیع عذاب روز قیامت ر، گیری افزاید و تصویری از همه شدت معنای آن می

کند به صفت عذاب روز  که بر شدت و خشونت داللت می« ط»رساند و وجود حرف  می

که دارای صفت امتداد و استعالء است اوج و « یا»بخشد و صدای کشیده  قیامت شدت می

تنهایی تمام صفات قیامت را که غرض  کشد و این واژه به امتداد این عذاب را به تصویر می

 رد.گذا تصویر است به نمایش می

چراکه خوف گاهی مولود »آمده است که جنبه مثبت دارد « خوف»از « اخاف»کلمه  .1

« خ»(. وجود حرف 4:: 9ج ، 63:3، قرائتی«)بینی و هوشیاری نسبت به خطرها است واقع

دارای صفت شدت است و با توجه به اینکه با الف مدی همراه شده است صفت تفخیم 

دهندة اوج و شدت نگرانی و ترس حضرت شعیب  نشانبنابراین وجود این حرف ، گیرد می

جایگزین « جبن»از روز معاد است. در مقابل اگر این ترس و نگرانی نوح را با فعلی از ریشه 

بینی است  که جبن فقط ترس منفی و ناپسند است و ناشی از خودکم کرد ازآنجایی می

نسبت به عذاب روز قیامت  بینی و هوشیاری و نگرانی حضرت را توانست واقع )همان( نمی

 به تصویر بکشد و به مخاطب انتقال بدهد.

به معنای تباهی و فساد نکنید که « وَلَا تَعْثَوْا»فعل  «وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِین» 8:در آیه  .3

که « ع»خطاب به قومش آمده است. با توجه به وجود حرف )ع( در سخن حضرت شعیب

( این فعل داللت بر وضوح و 117: :644، وضوح و ظهور است)حسندارای ویژگی 

استفاده « التُفسِدوا»که اگر از واژه  آشکاری رفتارهایی دارد که این قوم انجام دادند درحالی

 شد. وضوح و آشکار بودن رفتارهای این قوم به تصویر کشیده نمی، شد می

ماَ »عبارت« تقواپیشه کنید»فرمود:  زمانی که، قوم شعیب در پاسخ به حضرت 7:. در آیه 9

، پرستیدند رها کنیم خواهی که ما آنچه را پدرانمان می یعنی تو می، را گفتند« آبَاؤنا یعَبُدُ

ها در سخنان خود از واژه پدرانمان با سه صدای کشیده و دو مد استفاده کردند. با توجه  آن

د و تفخیم و مبالغه است و الف امتدا، صدای کشیده و مد دارای صفت استعال»به اینکه 

( لذا از این کلمه استفاده کردند 47: :644، )عباس «افزاید مدی امتداد را بر معنای واژه می

پرست بودند را به  زمان طوالنی بت تا عظمت و استعالی پدران خود را که برای مدت
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 تصویر بکشند.

گوید: )ای  حضرت شعیب در خطاب به قوم می «قَاقِیشِوَیا قَوْمِ لَا یجْرِمَنَِّکمْ » 4:. در آیه 8

« شِقاقِی»قوم دشمنی با من شما را به کاری وادار نسازد که...( تکرار حرف قاف در کلمه 

با توجه به اینکه از حروف انفجاری است و دارای شدت است و بر ایجاد ترس داللت 

شخص پیامبر دست  کند تصویرگر این صحنه است که مبادا این قوم به خاطر دشمنی با می

به رفتارهای هولناکی بزنند که سرنوشت خود و سعادت جامعه خود را از بین ببرند و حرف 

دار  نیز که از حروف شدت« ج»حرف »کند و  این مفهوم را تقویت می «یجْرِمَنَِّکم»مشدد در 

لذا این کلمه ، دهد ( و موسیقی سخت و شدیدی به واژه می140: 6441، )ابوزید «است

 کشد. شدت نگرانی شعیب از رفتار قومش را به تصویر می

در این آیه بیانگر احاطة کامل « محیط»کلمة  «إِنَِّ رَبِِّی بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیط» 41. در آیه 1

از ویژگی امتداد برخوردار است و یکی از « م»خداوند بر اعمال بندگان است و حرف 

 افزاید و لمه بر شدت معنای آن میخصوصیات آن تجمیع است و وجودش در این ک

ها احاطه دارد و وجود حرف  گیری و تجمیع کسانی دارد که خداوند به آن تصویری از همه

تصویری از احاطه کامل ، طور کل این کلمه بخشد به نیز به این مفهوم شدت می« ط»

 خداوند بر همه بندگان را به نمایش گذاشته است.

 . مؤلفه عاطفه2-0-2

 مستقیمی رابطة، او عواطف برانگیختگی با میزان، خواننده در تصویر تأثیرگذاری میزان

قرار دارد؛ زیرا  اوج در مخاطب بر تأثیر در، قرآن با برانگیختن عواطف در دارد و تصویر

 .تأثیرگذار است انسانی و هم بر شعور دینی هم بر احساسات

دهندة  شده است که نشان گفته)ع( چندین بار در این آیات از زبان شعیب «یا قوم». عبارت 6

مردم را با محبت مورد خطاب قرارداده است که برخاسته ، این است که نوح در تبلیغ دین

 از عالقه شعیب به قومش است.

واژه اخاهم در این آیه در مورد حضرت  «وَإِلَی مَدْینَ أَخَاهُمْ شُعَیبًا»عبارت  9:. در آیه 1

کند و  می شده است. تصویری کامالً عاطفی را ترسیم که برای این قوم برگزیده)ع( شعیب
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 در متعال گذارد. خداوند رابطه عاطفی بین شعیب و قومش را برای مخاطب به نمایش می

 شعیب اینکه و مایدن می بیان برادرانه ای شعیب و قومش را رابطه حضرت رابطة داستان این

 یا حکایت و دارد مدین مردم با وی به رابطه خویشی اشاره یا شده خوانده مدین مردم برادر

 در پس بوده است. خویش قوم برای انسانی دلسوز، نبوتش از پیش حتی او که دارد آن از

است و  شده معرفی مردم مدین به نسبت محبت با و دلسوز پیامبری، آیات شعیب این

، آداب، توصیفگر این مطلب است که اخالق و رفتار انبیا با مردم برادرانه است و از افکار

نقاط ضعف و قوت آنان آگاه است و بر حسب وظیفه برادری خود درصدد ارشاد دیگران 

دهد که پیامبران از بین قوم خویش انتخاب شدند و رابطه  آید و به مخاطب نشان می برمی

اند  برادرانه و بر اساس محبت بوده و در تبلیغ دین از عواطف کمک گرفتهآنها با قوم کامالً 

 های قوم بعد از بیان رسالت ایشان بوده است. و مخالفت

 کالم چرخ بر را سخره و استهزا، انتهای سخن و ابتدا در در حقیقت آنان»، 7:. در آیه 3

 که کنند می عنوان و گیرند می سخره به را پیامبر نماز، آغاز در که نحوی به .راندند می خود

 از و ترک را خود پدران خدایان پرستش که داده سوق نواهی و اوامر به این را تو نمازت

 «الرَشید الحلِیمُ آنک ألنْتَ»تهکمی جمله با نیز انتها ببریم. در بهره به نوعی دیگر اموالمان

خزعلی و بهبهانی «)خوانند می ناآگاه فرد تلویحاً پیامبر را و کوبند می حرمتی بی طبل بر

 (19: 6347، زاده

قَالُوا یا شُعَیبُ مَا نَفْقَهُ کثِیرًا مِمَِّا تَقُولُ وَ إِنَِّا لَنَرَاک فِینَا ضَعِیفًا ولَوْلَا رَهْطُک »46. آیه 9

ا هایی آمیخته ب این آیه سراسر تهدید و توهین و عبارت «لَرَجَمْنَاک وَ مَا أَنْتَ عَلَینَا بِعَزِیزٍ

عنوان  است. آنچه در این آیه به، اند کاربرده توهین و تحقیر که کفار خطاب به شعیب به

ادبی قوم است که با عباراتی  شدت جسارت و بی، آید یکی حساب می غرض از تصویر به

صدر و  و دیگری سعه« کنیم و... تو را سنگسار می، بینیم تو را شخص ضعیفی می»چون 

گیری از اسلوب عاطفه آن را برای مخاطب  مش است که با بهرهصبوری شعیب در برابر قو

 به تصویر کشیده است.

وَیا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَی مَکانَتِکمْ إِنِِّی عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یأْتِیهِ عَذَابٌ یخْزِیهِ » 43. در آیه 8
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نان شعیب است که تصویری از یأس و سخ «43وَمَنْ هُوَ کاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِِّی مَعَکمْ رَقِیبٌ 

های زیاد  زمانی که قوم شعیب بعد از هدایت، دهد ناامیدی او را به مخاطب نشان می

ها ناامید شد و با این  شعیب از عملکرد آن، حاضر به پذیرش سخنانش نشدند، پیامبرشان

به حال  عبارات تصویر خشم و ناامیدی خود را برای مخاطب به نمایش گذاشت و آنها را

به امدادهای تصویرگر امیدواری شعیب  «إِنِِّی مَعَکمْ رَقِیبٌ »خود واگذار نمود و عبارت

که باوجوداینکه به وظیفة خود عمل کرده در انتظار امدادهای الهی بوده و به  الهی است

 آنها امید بسته است.

 . مؤلفه واقعیت2-0-4

در هر دو صورت ، اند قصه گاهی اند و پیوستهحوادثی هستند که به وقوع  گاهی، واقعیت

 است. هنر و حقیقت ترکیبی از قرآنی تصاویر

وَیا قَوْمِ لَا یجْرِمَنَِّکمْ شِقَاقِی أَنْ یصِیبَکمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ ». در آیه 6

رت شعیب در سخن با مخالفان خود برای تأثیرگذاری حض «صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْکمْ بِبَعِیدٍ

ها استفاده کرده و سرنوشت تلخ اقوام قبل از خود  بیشتر و هدایت آنها از بیان واقعیت

لوط و هود را برایشان بازگو کرده است. با توجه به اینکه تاریخ اقوام ، صالح، همانند نوح

درس عبرت است تا سرنوشت ، ن آنبه یکدیگر شباهت و پیوند دارد و بازگو کرد، بشری

این سخنان را ، فردی و تصادفی گرفته نشود، موضعی، موسمی، شوخی، تلخ پیشینیان ساده

گفته است تا تصویری از قهر و عذاب الهی و قدرت خدا برای مبتال کردن اقوام مختلف به 

است تا به  به نمایش بگذارد و باعث هدایت آنها شود و غرض از این تصویر این، قهر خود

ها به مخاطب نشان بدهد که دست خدا برای قهر و عذاب باز است و او هر  کمک واقعیت

، تواند هالک کند قومی را به هر شکل و در هر منطقه و در هرزمانی که بخواهد می

، قوم حضرت هود را با طوفان، السالم را با غرق کردن طور که قوم حضرت نوح علیه همان

السالم را با  السالم را با صیحة آسمانی و قوم حضرت لوط علیه یهقوم حضرت صالح عل

 را واالیی هدف قول این نقل از خداوند که است واضح»ویرانی به قهر خود مبتال نمود. 

عبرت  به دنبال و نیست آن مضمون به مخاطب آگاهی و بیان داستان صرف و نموده دنبال
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دل افکار و «)است هالکت از ماندن انام در او جهت ساختن آگاه و مخاطب در گیری

 .گردد می و اضطراب ترس دچار آن شنیدن با مخاطب ( و8: 6343، دیگران

وَیا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکیالَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَِّاسَ أَشْیاءَهُمْ ولَاتَعْثَوْا فِی »8:. آیه 1

فروشی و وجود  کم وجود بیماری بر دال تصویری از وجود رفتارهایی «الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

دهد  قوم را به تصویر کشیده است و به مخاطب نشان می آن میان در رایج فساد اقتصادی

)ع( عنوان واقعیتی آشکار در بین این مردم بوده است و حضرت شعیب به، که این مشکل

فروشی  کم از این واقعیت انجام داد؛ چراکه ،سازی این مردم تمام تالش خود را برای آگاه

اعمال  و وآمد رفت و پیامبر تمسخر و ناقه کشتن همچون گذشته اقوام همچون گناهان

و  فقیر ای عده، فروشی کم درنتیجه برخوردار است چراکه باالیی تحرک از نیز مفسده

خواهد  جامعه در بسیار گناهان زیربنای طبقاتی تضاد همین و شوند می غنی دیگر ای عده

نظر  به فروشی کم شاید» شوند. می مقرون تکاپو و حرکت با همواره که گناهانی .بود

 نیز داشت. خداوند خواهد دنبال به را زیاد بسیار تبعات و آثار ولی آید گناهی پنهانی

 و طوفان، سیل چون هایی عذاب، گذشته اقوام همچون، پنهان و مخفی عمل درنتیجه این

 هالکت به را همه آسمانی ای صیحه با و آن یک به بلکه، نفرستاد فرو سنگ بارانی از

 (.13: 6347، خزعلی و بهبهانی«)کرد غافلگیر را و آنان رساند

 . مؤلفه اندیشه دینی3-0-2

 ابزاری منزلة به هنری تصویر است. قرآن از دینی اندیشة، قرآنی تصویر مؤلفه ترین مهم

، فکری های مختلف جنبه از انسان ساختن، کند و هدف استفاده میدینی  اهداف بیان برای

 نگرش و دارای هدفمند یک تصویر، قرآنی تصویر لذا، است رفتاری و احساسی، عقلی

 .است اسالمی

دعوت به توحید و یکتاپرستی نشان  «اعْبُدُوا اللَِّهَ ما لَکمْ مِنْ إِلهٍ غَیرُهُ»عبارت  9:. در آیه 6

سوی مسئله  شده است و نمایشگر این تصویر است که اولین وظیفة انبیاء هدایت مردم به داده

خواهد که پیمانه و  باشد و در ادامه با دعوت از مردم می اصلی که پرستش خداوند است می

دینی است و این مفهوم  های ترازو را کم نگذارند. در این آیه غرض از تصویر بیان اندیشه
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کشد که پیامبران تنها به مسائل اعتقادی و اخالقی توجه ندارند بلکه به امور  را به تصویر می

وَ إِنِِّی أَخَافُ عَلَیکمْ عَذَابَ »پردازد و در عبارت  اقتصادی و عوامل فساد در جامعه نیز می

نشان از روزی بزرگ  «محیطٍ عذابٍ یومٍ»به اصل معاد اشاره دارد و عبارت  «یوْمٍ مُحِیطٍ

سرلوحة ، طورکلی توجّه دادن به مبدأ و معاد به، دارد که مراد همان قیامت و معاد است

 .«اعْبُدُوا اللَِّهَ ... أَخافُ عَلَیکمْ عَذابَ»السالم بوده است دعوت همه انبیا علیهم

بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَِّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی وَیا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکیالَ وَالْمِیزَانَ » 8:. در آیه 1

سخنان حضرت شعیب در راستای دعوت از مردم برای انجام دادن  «الْأَرْضِ مُفْسِدِین

باشد که  فروشی می دقت در وزن و پرهیز از کم، کارهایی چون برقراری عدالت و قسط

رساند که همه آنها برای  ی دینی حضرت شعیب را میها همه این سخنان تصویری از اندیشه

 باشد. می، تحقق هدف اصلی وی که از بین بردن فساد در اقتصاد جامعه است

 . مؤلفه اسلوب زبان2-0-5

، کند )فاضلی می عمل پویا و زنده، ادبی برجسته سبک دارا بودن با، واژگان کریم قرآن در

6318 :373.) 

برای شعیب آمده که « رَشیدُ»و « حلیمُ»دو صفت  «الرَِّشید الحلِیمُ آنک ألنْتَ» 7:. در آیه 6

( و 80: :691، سامرایی«)وزن فعیل داللت بر ثبوت وصف در کلمه است»با توجه به اینکه 

ها بر وزن فعیل آمده است تصویری از شخصیت شعیب را برای مخاطب مجسم  این ویژگی

باشد و این  صفات ثابت شخصیت شعیب میکند که صفت بردباری و فهیم بودن وی از  می

عالوه بر اینکه در بین طرفداران خود به نیکی یاد ، گذارد که شعیب مفهوم را به نمایش می

 اند. مخالفان نیز بر نیکی او اذعان داشته، شده است می

« رَحِیمٌ»از دو واژه ، حضرت شعیب در توصیف خدایش«إِنَِّ رَبِِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ»40. در آیه 1

شود که  ای گفته می به آن دوستی« وُدَّ»از « وَدُودٌ»کلمه »استفاده کرده است. « وَدُودٌ»و 

( و تصویری از دوستی 379: 8ج ، 63:3، قرائتی«)دارای آثار بوده و استمرار داشته باشد

ر رساند و کلمه رحیم بر وزن فعیل داللت ب عمیق و مستمر خداوند نسبت به بندگانش را می

تعالی دارد و چون صیغه مبالغه است این تصویر را با استفاده  ثبوت این صفت در ذات باری
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ای نیست بلکه  کند که رحمت خداوند لحظه از اسلوب زبان برای مخاطب ترسیم می

 شود. استمرار دارد و آثار و برکات زیاد آن شامل همه بندگان می

 . مؤلفه تشخیص6-0-2

 مشاهده توان می را جمادات به حیات بخشیدن از های زیبایی جلوه، قرآنی مصور در تعابیر

 موجوداتی صورت به خود برابر در را هستی مظاهر و ها پدیده تمامی که ای گونه کرد به

 برخوردارند. و احساس شعور از انسان همچون که بینیم می زنده

از شاخصه تشخیص  «تَأْمرُکَ أَصاَلَتُکَ شعَیبُ یا قَالُوا»در عبارت 7:در آیه 

شده و با گفتن عبارت )آیا نمازت به تو فرمان داده...( با بکار گیری مؤلفه تشخیص  استفاده

گیری از اسلوب  کند و با بهره نماز شعیب را چون انسانی تصور نموده که او را امرونهی می

 کشد. داری و ایمان شعیب است به تصویر می غرض تصویر را که دین، تشخیص

 مؤلفه تکرار .2-0-9

 همچون مختلفی سطوح دارای قرآن در تکرار»تکرار صرفاً تکرار یک کلمه نیست؛ بلکه 

 و الفاظ داستان با یک از هایی بخش آوردن است. آیات و عبارات، واژگان تکرار

 بالغت و فصاحت نظر دقت و بررسی از پس، نیز هم به نزدیک یا یکسان های ترکیب

 (.83-81: 6377، حسینی«)دهد می نشان را قرآن

دو بار « رَب»کلمه  «وَاسْتَغْفِرُوا رَبَِّکمْ ثُمَِّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنَِّ رَبِِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ» 40در آیه 

تکرار شده است حضرت از قومش خواسته است که از « رَبِی»و « رَبَِّکمْ»صورت  به

پروردگارشان طلب آمرزش کنند و در پایان فرموده است پروردگار من مهربان است؛ این 

تکرار برای تاکید بر این مفهوم است که خدای شما و خدای من یکی است و غرض از 

یه اثبات یگانگی خدا است که به کمک مؤلفه تکرار به تصویر کشیده تصویر در این آ

 شده است.
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 . مؤلفه حرکت4-0-2

 روح وجود و نشانة زنده موجود یک نشانة است که تصویرپردازی عناصر حرکت از جمله

 بیشتر گری جلوه موجب و است بسیار مؤثر، تصاویر کردن زنده و پویایی در که است

 است. وجوش جنب و پایة حرکت بر دنیا تمامی چراکه، شود می تصاویر

در این آیه از « نَفعَل»وجود فعل  «نَشَاء ما أَموَالِنَا فِی نفعَل أَنْ أَوْ»عبارت  7:در آیه 

 واقع شود که در فهمیده می« نفعَل» چون شاخصی از و رود می شمار به افعال حرکتی

، آورند می دلیلی خود فروشی کم برایو  اند نداده قرار موردتوجه را پیامبر سخنان

 چگونگی، تواند نمی کسی پس آن ماست از اموال این که ازآنجایی دارند ادعا که طوری به

کند و ما هر کاری  صادر امرونهی باره دراین و دهد آموزش ما به را آنها از برداری بهره

 همراه است.با حرکت ، دهیم و این انجام دادن کارها که بخواهیم انجام می

 خود در مقابل خواننده و است شده عطف) به )مایعْبُدُ) نفْعَل أَنْ (آید می نظر به»

 عقاید مثالً آنها، دهند خواهند انجام می هر آنچه را می، دلخواه بر بنا که بیند می را افرادی

 عدالت گونه هیچ تابع اموالشان از برداری بهره برای کنند و می خود را عبادت پدران خرافی

نیستند و هر کاری را که برخاسته از پیشینیان و افکار و عقایدشان است انجام  قانونی و

خزعلی و «)اند گرفته نشانه پیامبر سمت به را تیر کمان استهزای خود حین این در و دهند می

 دهند مستلزم حرکت است. ( که همة این اعمالی که انجام می19: 6347، زاده بهبهانی

 ؤلفه زمان. م2-0-7

 مطالعه معنادار را ایفا کرده است. هنگام زنده و نقشی، قرآنی های قصّه در متن زمان عنصر

زمان و حرکت  های مانند: داللت، داشت مدنظر را چند نکته باید، قرآن در عنصر زمان

 سوی آینده و... به

بر زمان خاصی « یَومٍ»وجود کلمه  «وَإِنِِّی أَخَافُ عَلَیکمْ عَذَابَ یوْمٍ مُحِیطٍ» 9:در آیه 

آمده است « یومٍ»داللت دارد و با استفاده از مؤلفه زمان و با توجه به صفت محیط که برای 

 روز قیامت را برای مخاطب به تصویر کشیده است که دارای عذابی فراگیر است.
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 . مؤلفه مکان01-0-2

 که است فضایی، کنند می یاد هم پردازی صحنه به از آن گاه که داستان  زمان و مکان»

 و داستانی اشخاص رفتار که کند کمک می خواننده به و سازد می را داستان زمینه پس

 (.631: ::63، حری«)کند ادراک را آنان کنش اهمیت

عنوان مکانی که داستان شعیب  مَدْیَن در این آیه به «وَإِلَی مَدْینَ أَخَاهُمْ شُعَیبًا»در آیه 

مدین که نام امروزش مَعان و در تورات مدیان »شود  می در آن اتفاق افتاده است معرفی

شهری در مشرق خلیج عقبه است که با کشورهای مصر و لبنان و فلسطین تجارت ، است

مردم آن در اطراف کوه سینا زندگی  اند که ای دانسته اند. بعضی نیز مدین را نام قبیله داشته

 (.317-311: 8ج ، 63:3، قرائتی«)اند کرده می

، 44، 45. گفتگوی حضرت شعیب با مخاطبان در سوره اعراف آیات )2-2

47 ،74) 

سوی اهل مدین جهت هدایت فرستاده شد. رؤسا و گردنکشان قوم او  حضرت شعیب به

کنیم مگر آنکه به کیش ما  خویش بیرون میگفتند: ای شعیب ما تو و پیروانت را از شهر 

 برگردید. شعیب گفت: هرگز نشود که ما به آیین شما رجوع کنیم...

 . مؤلفه ساختار آوایی0-2-2

سخن شعیب خطاب به قومش است )من برای شما  «ونَصَحْتُ لَکمْ»عبارت  43در آیه 

شود که به قصد  آمده است به کالمی گفته می« نُصح»از « نصحتُ»خیرخواهی کردم( کلمه 

وجود حرف نون با توجه به ( »8:361ج ، 63:3، اصالح و از روی اخالص باشد )قرائتی

ی و آرامش ها دارد و معنای نرم که شدت و وضوح است و شدت بیشتری بر دل صفت آن

( با مفهوم این کلمه در این آیه کامالً هماهنگ است؛ زیرا 610: :644، عباس«)رساند را می

سخن شعیب با توجه به اهدافش کامالً واضح و آشکار بوده و او در تمام مراحل همراه با 

دوراز خشونت و اجبار سخنان خود را بیان کرده است؛ بنابراین این  نرمی و آرامش و به

های دیگری چون قول و کالم  شده است که اگر واژه حکیمانه و شایسته برگزیده کلمه
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 شد قابل تعویض یا مترادف برای تصویرسازی این خیرخواهی شعیب نبود. انتخاب می

 . مؤلفه عاطفه2-2-2

تصویرگر روش تربیتی شعیب است که همراه با عاطفه و  «قالَ یا قَوْمِ»عبارت  4:. در آیه 6

 متعلق و شما خود گوید: از می آنها به دانسته و خطاب آنها از را خود در واقع محبت است.

 «قومِ یا»عبارت  با شعیب واقع در، داند نمی مبرا و مجزا از آنها را خود و هستم شما خود به

 در رسالتش که کند تفهیم آنان به این وسیله به تا بوده آنان عواطف تحریک درصدد

 است. بوده ایشان منافع جهت

دهنده این است  نشان «وَنَصَحْتُ لَکمْ فَکیفَ آسَی عَلَی قَوْمٍ کافِرِینَ»عبارت  43. در آیه 1

که حضرت شعیب در تبیین دین خود صرفاً از یک برنامه خشک برای تفهیم مقررات الهی 

شود و با این  استفاده نکرده است بلکه در سخنان وی دلسوزی و خیرخواهی دیده می

فَکیفَ رساند. عبارت ) ج عشق و عالقه به هدایت طرفداران خود و قومش را میعبارت او

 فراوان دلسوزی باوجود، دهد که قوم حضرت به مخاطب نشان می آسَی عَلَی قَوْمٍ کافِرِینَ(

پس ، کردند دوری حق راه از خود اختیار به، پیام الهی ارسال در زیاد تالش شعیب و

 بخورد. تأسف آنها حال که شعیب به ندارد لزومی

 . مؤلفه واقعیت2-2-4

از روش تهدید ، قوم «قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَِّک یا شُعَیبُ وَالَِّذِینَ آمَنُوا مَعَک مِنْ قَرْیتِنَا» ::در آیه 

نشان ، استفاده کرده تا مؤمنین را از سرزمینشان بیرون کنند در این آیه غرض از تصویر

روش غیرمنطقی کفار را برای ، از مؤلفه واقعیت دادن روش کفار است که با استفاده

ها در برابر روش حضرت شعیب که بر اساس استدالل و  گذارد. آن مخاطب به نمایش می

ای استفاده کرده است که از جانب خداوند  منطق بوده و برای هدایت آنها از بینه و معجزه

واقعیت آن روزگار بوده ، کردند و این روش است از روش تهدید و زورگویی استفاده می

 کردند. های غیرمنطقی استفاده می است که در برابر حق و دعوت پیامبران از روش
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 . مؤلفه اندیشه دینی3-2-2

کننده این است که توحید و  بیان «یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَِّهَ مَا لَکمْ مِنْ إِلهٍ غَیرُهُ»عبارت  4:در آیه  

که در آیات قبل مفصل بدان پرداخته شد. پس از شرک محور دعوت انبیاست ، یکتاپرستی

ترین مسئلة قوم حضرت شعیب بوده  های اقتصادی مهم انحراف، و انحراف عقیدتی

، فروشی سازی جامعه از انحرافاتی چون کم و پاک «...اعْبُدُوا اللَِّهَ ... فَأَوْفُوا الْکیلَ و»است.

در دستور کار ، دم و ایجاد خلل در اقتصادارزش جلوه دادن اجناس مر کم، تقلِّب در معامله

بر مسائل ، و هدفش از اینکه «ال تَبْخَسُوا النَِّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ ال تُفْسِدُوا»شعیب بوده است.

 اقتصادی جامعه نیز نظارت داشته برای سالمت و بهبود زندگی مردم بوده است.

 . مؤلفه اسلوب زبان2-2-5

شده است که با توجه به  استفاده« فتح»از کلمه  «بَینَنَا وَ بَینَ قَوْمِنَا بِالْحَقِِّرَبَِّنَا افْتَحْ » 4:در آیه 

گونه  در این»در این آیه در معنای غیر اصلی خود بکار رفته است « فَتَحَ»اسلوب زبان کلمه 

( و 664: 9ج ، 63:3، قرائتی«)موارد به معنای قضاوت و داوری برای راهگشایی است

کلمه در پایان آیه برای به تصویر کشیدن این مفهوم است که سخن آخر را آوردن این 

 بست ایجاد شود و راه باز شود. گوید تا خالصی از بن خداوند می

 . مؤلفه تکرار2-2-6

ا وَمَا یکونُ لَنَا أَنْ قَدِ افْتَرَینَا عَلَی اللَِّهِ کذِبًا إِنْ عُدْنَا فِی مِلَِّتِکمْ بَعْدَ إِذْ نَجَِّانَا اللَِّهُ مِنْهَ» 4:در آیه 

بَینَ ها إِلَِّا أَنْ یشَاءَ اللَِّهُ رَبُِّنَا وَسِعَ رَبُِّنَا کلَِّ شَیءٍ عِلْمًاعَلَی اللَِّهِ تَوَکلْنَا رَبَِّنَا افْتَحْ بَینَنَا وَ نَعُودَ فی

ها همه  فعلبار تکرار شده و  60بیش از « نا»ضمیر  «قَوْمِنَا بِالْحَقِِّ وَأَنْتَ خَیرُ الْفَاتِحِینَ

صورت جمع آمده است این تکرار برای تاکید بر این موضوع است که شعیب و  به

گردند و تصویری از صحت دین و ایمان آنها را  طرفدارانش از دین و ایمانشان هرگز برنمی

گذارد و اینکه خدای آنها و اعمال آنها در این آیه مدام تکرار  برای مخاطب به نمایش می

رای این است که بر درستی رفتار این جمع تاکید شود و چون یاران شعیب شده است همه ب

نه تنها خود تصمیم بر ، دین را بر اساس استدالل پذیرفته بودند نه بر اساس هوا و هوس
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بلکه خداوند نیز هرگز دستور برگشت به شرک ، گیرند سوی شرک و کفر نمی برگشت به

 ممنوع است.، گرد و ارتجاع است که عقبدهد و تاکید بر این مفهوم  به آنها نمی

 . مؤلفه حرکت2-2-9

قَالَ الْمَلَأُ الَِّذِینَ اسْتَکبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَِّک یا شُعَیبُ وَالَِّذِینَ آمَنُوا مَعَک » ::. در آیه 6

دارای مفهوم تهدید « لَنُخْرِجَنَِّک»ارت عب «مِنْ قَرْیتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَِّ فِی مِلَِّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ کنَِّا کارِهِینَ

به اخراج طرفداران شعیب از سرزمینشان است. این واژه با استفاده از مؤلفه حرکت این 

تصویر را برای مخاطب به نمایش گذاشته است که کفار قصد بیرون کردن یاران شعیب را 

تصمیم بر اخراج آنها  قطعیت و شدت در« نون مشدد»اند و استفاده از  از سرزمینشان داشته

 رساند را می

دربردارندة حرکت است. غرض « أَنْ نَعُودَ»کلمه  «ها وَمَا یکونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فی» 4:. در آیه 1

در این آیه نشان دادن عدم برگشت شعیب و یارانش از دین خود است که در ، از تصویر

بردارند که با استفاده از فعل  دستپاسخ کفاری است که از آنها خواسته بودند؛ از دینشان 

کند و با  سوی کفر و شرک را بیان می حرکتی و مؤلفه حرکت برگشت از دین و ایمان به

دهد و  این برنگشتن و عدم روی برگرداندن گویی تصویری از اعراض از آنها را نشان می

 پرستی اعراض بت از کورکورانه تقلید یا و و هوس هوا از روی ما فهماند که به آنها می

 وجود تمام با را پرستی یگانه و توحید و روشن است ما نادرستی آن برای بلکه ایم نکرده

 ایم. پذیرفته

از افعال حرکتی به « تولی»فعل »به معنای روی برگرداندن است.  «فَتَوَلَِّی عَنْهُمْ» 43. در آیه 3

اده از مؤلفة حرکت ( با استف13: 6374، آذرنوش«)معنای خم کردن و کج کردن است

ای را ایجاد کرده است تا تخیل را برانگیزد و رفتار شعیب را به تصویر بکشد و  صحنه

ها  گویی شعیب بعد از سال، کامالً محسوس است، حرکت چرخاندن و برگرداندن روی

ها روی برگردانده و  از قوم خود خسته شده است و از آن، توجه و نصیحت، مدارا، موعظه

ه غرض تصویر نشان دادن مفهوم کنایی روی برگرداندن و اعراض شعیب از در این آی

 باشد. قومش می
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- 099با مخاطبان در سوره شعرا آیات ))ع( . گفتگوی حضرت شعیب2-4

094-097) 

 . مؤلفه ساختار آوایی0-2-4

سخن آمده است این کلمات « رَسُولٌ أمینٌ»عبارت  «إِنِِّی لَکمْ رَسُولٌ أَمِینٌ»:67در آیه 

حضرت شعیب در معرفی خودش است و گاهی الزم است که انبیاء به بیان کماالت خود 

شده است و  برای ایجاد تصویر از اسلوب هماهنگی هنری کالم با محتوا استفاده، بپردازند

دار بودن و حسن سابقه و دلسوزی شعیب را برای مردم تشریح  امانت« رَسُولٌ أمینٌ»عبارت 

با تصویر کلی آیه است. شعیب این دو صفت را با صدای کشیده همراه کند و متناسب  می

ساخته و صدای کشیده دارای صفت استعال و امتداد است و این حروف با مفهوم 

رساند. از طرفی واژه  داری در شخصیت شعیب هماهنگی دارد و اوج این صفت را می امانت

، است )سامرایی« ت وصف در کلمهاین صیغه داللت بر ثبو»بر وزن فعیل آمده و « امین»

بر وزن فعیل ثبوت این صفت را در شخصیت شعیب برای « امین»( که صفت 80: :691

 کند. نیز این مفهوم را تقویت می« اِنِّی و لَ و تشدید»گذارد و  مخاطب به نمایش می

 . اندیشه دینی2-2-4

توحیدی و  تصویرگر اندیشه« وَ أَطِیعُونِ فَاتَِّقُوا اللَِّهَ»674و  «أَلَا تَتَِّقُونَ»عبارت 677در آیه 

پرستی است که فلسفه برانگیخته شدن تمام انبیاء همین مسئله دعوت مردم به  یگانه

 یکتاپرستی و اطاعت از خداوند است.
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 . نمودار تحلیل آماری آیات تصویری مربوط به گفتگوی شعیب با مخاطبان6-2نمودار 

 گیری نتیجه

 که است احساسی خاصی و معرفتی، ادبی، هنری ارزش دارای، قرآن هنری تصویر

کند. هدف  ارائه مخاطبان به محسوس صورت به را مسائل ذهنی و ها واقعیت تواند می

با  پژوهش این است. در رفتار احساسی و، فکری حیث از انسان ساختن، قرآن در تصویر

 هنری تصویر که شد مبرهن هنری پرداز نظریه عنوان اولین به قطب سید نظریه بر تکیه

 تصویر به تنها، قرآن های تصویرپردازی وظیفه است و عناصر بیان از اساسی عنصری

 حسی تصویر ورای از دینی غرض محقق شدن، بلکه هدف نیست؛ کشیدن محسوسات

 ریختن با و رهاشده مستقیم هدف نقل از تصویری عناصر کارگیری به است و خداوند با

 است. کرده انتخاب را غیرمستقیم و بیان زبان به هدایت شیوة، دیگر قالبی در آن
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، در این آیات قرآنی تصاویر بررسی است: با استنتاج قابل این نتایج، آیات بررسی در

، صدا، از حرکت سرشار کرده ترسیم هایی که قرآن برای مخاطب منظره که یابیم درمی

 ای اند تا صحنه به کمک هم آمده عناصر این همه و هستند ... و جاندار طبیعت و احساس

 اهمیت واژگان؛ به زنند. توجّه رقم را زند می موج آن در زندگی و حیات که پویا و زنده

 هر و گاه خود معنای با گاه و خویش موسیقی با گاه، معنایی داللت بر عالوه، زیرا واژگان

 روانی و بار عاطفی، مفهوم رساندن بر عالوه کنند. می نقش ایفای، تصویرگری در با هم دو

 اساسی اندیشه ابراز به، تصویر نمایش از غالباً پس کریم قرآن دارند. همراه به را نیز الزم

 آیات گردد و معانی برمی، است مثال بیان از موردنظر هدف و محتوا همان که دینی

 نوع هر دو از قرآن، آیات در این .است هدف تصویر و موضوع با هماهنگ و متناسب

 و روحی حاالت به که و تصویر درونی ها پدیده ظاهر که یعنی تصویر بیرونی تصویرگری

 سعی دارد، آدمی و خیال حس برانگیختن استفاده کرده است؛ و با، پردازد می عاطفی

 به عاطفه و احساس، تخیل قوه، عقل طریق از مختلف های شیوه با قرآنی واالی مفاهیم

 نماید. نفوذ آدمی روان ژرفای

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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