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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
  علي فتحي

  محبوبه طاهري

 

 زبان تصويري، زبان تربيتی قرآن
 چکيده

. کار گرفته است و براي رسيدن به اين هدف متعالي، زبان متناسب آن را به خداي متعال، هدف اصلي قرآن کريم را هدايت انسان خوانده است

ي  زبان مشترک همهتصوير همچنين  زبان؛ است در قالب هاي مختلف زبان تصوير تربيت اخالقي،ويژه  هاي تأثيرگذار در تربيت بهزبانيکي از 

رو قرآن کريم که نسخه جاوداني براي هدايت عموم بشر است، براي رساندن پيام هاي تربيتي خويش، بيش از هر زبان  ، از اين هاستانسان

گيري از روش تحليلي با استناد به آيات مربوطه، اين نوع از زبان تربيتي قرآن را  ا بهرهاين پژوهش ب. استديگر، از زبان تصويري استفاده کرده

تواند الگوي ممتازي را در اين راستا فرا روي مربيان  که مي کند و هدف اصلي آن استخراج شيوه تربيتي بر اساس آيات قرآن است ترسيم مي

 .قرار دهد

 .، زبان تربيتي، تربيت اسالميزبان قرآن، زبان تصويري :هاي کليدي واژه

  

                                                           
    afathi@rihu.ac.ir(نویسنده مسئول)پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاستادیار .   
 
 .دانشگاه علوم و معارف قرآن ی،کارشناس ارشد علوم قرآن . 
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 مقدمه و بيان مسأله .1
صلي اهلل عليه و ) که در بيان گهربار پيامبر اعظم گمان هدف اصلي بعثت انبياء و ارسال کتب آسماني، پرورش و تربيت انسان بوده است؛ بي

و تکميل بين بعثت پيامبر ، اساس اين روايت شريفبر و  (01 ،1  ج ، 73 طبرسي،)« األخالق مکارم ألتمم بعثت إنما»: نيز آمده است( آله

تنها علت يا  عنوان بهرساند، زيرا  را مى ياخالق ارزشهاي برجستهاين رابطه، اهميت . وجود داردپيوند ناگسستني  ي،اخالقارزش هاي واالي 

خويش در طول دوران زندگي پربرکت خويش،  پيامبر اکرم نيز در سيره و منش .، مورد نظر بوده استامور تربيتيدر  (ص)هدف بعثت پيامبر 

 إِنَّكَ وَ» عظمت ياد کرده است به و تربيت پيامبر گرامي اسالم نشان داد که داراترين  فرد از نظر تربيتي بوده و از اين رو خداي متعال از اخالق

اين تمجيد (   احزاب، ) «کَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ» :استو او را  برترين اسوه اخالق معرفي نموده( 4قلم،)«عَظِيمٍ خُلُقٍ  لَعَلى

تمام آيات قرآني سمت و سوي تربيتي داشته . در نظرگاه قرآني است نشانگر اهميت و ارزش تربيت( ص) نظير از اخالق واالي پيامبر اعظم بي

راهبرد  نشانگر است؛ که تربيتي پيام داراي به هدف هدايت انسان و آن آيات ههم تربيت را نام نهاد؛ زيرا توان بر آن نسخه آسماني که مي

 . در مسئله تربيت انساني است قرآن محوري

صورت که  کند؛ بدين خداي متعال در قرآن کريم براي اين که اخالق و تربيت مردم را بارور و پرورش دهد، بيشتر از زبان تصويري استفاده مي

نسخه تربيتي خويش، براي اثرگذاري بيشتر، مکارم و رذايل اخالقي را در قالب هاي زيباي بياني مانند تشبيه، استعاره، مربي نخست بشر در 

اي که انسان زيبايي اخالق پسنديده و پستي رفتارهاي ناپسند کشد؛ به گونهتمثيل و مانند آن به زيبايي و نيکويي براي مخاطب به تصوير مي

 . بيند ود مجسم ميرا در مقابل چشمان خ

؛   ؛ اعلي،   ؛ جمعه،33؛ آل عمران، 1  بقره، ) تعليم «تزکيه» ،«هدايت»( 4قلم،)«خُلُق» :در نظام معنايي قرآن آموزه هاي تربيتي همانند

؛ 7؛ لقمان، 11 ؛ نحل،33نمل، ) و از آن مهم تر اين که قرآن هدف اساسي خود را هدايت مردم دانسته است رفته کار به ، فراوان(1 فاطر، 

، مربيان واقعي الهي ؛زيرا پيامبران(64 ؛آل عمران، 1  بقره، )و فلسفه بعثت پيامبران را پرورش روحي و آموزش علمي دانسته است(  بقره،

منبع با آنها  دپيونامر تربيت، با توجه به   در رو ست؛ ازاينها هستند که در واقع هدف اصلي و اصيل آنها، تربيت الهي و هدايت انسان بشريت

تواند الگوي مربيان در امر  ها مي دادند که آن روش الهي، در هر موقعيتي، روش متناسب با آن موقعيت را مورد توجه و استفاده قرار مي اليزال

 ؛بهره گرفته شده استهاي متنوعي در امر تربيت  از روش در آن توان دريافت که مي آيات قرآن کريمبا نگاهي کلي و گذرا به . تربيت قرار گيرد

که هر کدام نيازمند پژوهش  آن نظاير و داستان و قصه وگو، گفت استدالل، و منطق تنبيه، و تشويق تکريم، و احترام اندرز، و پند تبشير، و انذار

باشند که در اين بين  هاي متفاوتي مي مربي در امر تربيت با افرادي مواجه است که داراي گرايش هرحال به. اي است هاي مستقل و شايسته

هاي مختلف زباني را  قرآن خود شيوه( 40 ،اعراف)«وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها»:استفاده کند روش از بهترين ، بنا به دستور قرآني،الزم است

. اما در همه راهکارهاي تربيتي قرآن کريم، زبان تصويري در قالب هاي گوناگون، استفاده شده است است؛ بسته کار براي تامين اين هدف به

  .کند اهميت دو چندان پيدا مي تربيتي قرآن بررسي زبان رو ازاين

ميالدي  171 سال  درمشهور مصري است، نخستين بار وي  و اديبمفسر قرآن کريم  قطب ديس زبان تصويري قرآن، ديدگاهپردازنده اصلي 

مقاله  ،140 در سال  و خود او( 171 سيدقطب، .)نوشت« المقتطف»در مجله   التصوير الفني في القرآن الکريم»را تحت عنوان  يا مقاله

، از خودبعد  پژوهان قرآنرش و آثار اديبان و که در  نگ ،منتشر کرد «التصوير الفني في القرآن» را در قالب کتابي تحت همان عنوان ادشدهي

 .استبسيار اثرگذار بوده

زيان تصويري  گرفته، اما از نظر  پژوهش هاي بسياري انجام قرآني و غير آن، مختلف يها از جنبه در خصوص روش ها و انديشه هاي تربيتي

 وردقرآن متربيتي از اين حيث يعني از نگاه ادبي ـ هنري نيز آيات  ستيبا يکه م ،نشده  انجام باره نيدرا مستقل و در خور هنوز پژوهشيقرآن، 

آنچه که . معلوم گردد، بيشتر قرآنتربيتي  و اخالقي آيات  در تصويريزبان  و کارآمدي زيبايي ،تا از اين طريق دقرار گير پژوهشدقت نظر و 

به تعبير سيد قطب، زبان تصوير، زبان  شکل ممکن استفاده کرده است،انکارناپذير است، اين است که قرآن از تصويرهاي بياني به بهترين 

حتي از نظر برخي از مفسران برجسته، درک . (،7 4 سيد قطب،) فراگير قرآن کريم است و  اغلب معارف قرآني در اين قالب بيان شده است 

علوم  در مقدمه تفسير خود به اهميت آگاهي مفسر از  مفسر اديب زمخشري :هاي قرآن در گرو آگاهي از فنون ادبي و بالغي استزيبايي

که بايد  تواند اين راه را چنان کس از آنان نمي هيچ... اگر مفسر در همه علوم يگانه روزگار خويش باشد»: گويد و مي کردهتصريح معاني  و بيان 

اد بوده و روزگاري را با پژوهش در اين دو دانش گذرانيده بپيمايد و به کنه اين حقايق دست يابد، مگر کسي که در دو دانش معاني و بيان است

اين پژوهش بر آن است که کاربرد زبان تصويري را در  بر اين اساس(. 413  زمخشري،)«و ديري در کاوش اسرار آن استخوان فرسوده باشد

قرآن، روش هاي کاربردي اثربخشي را فرا بديهي است شناسايي زبان تربيتي . تحليلي تبيين نمايد -خصوص آيات تربيتي به روش توصيفي
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  هاينمونهبراي اين منظور در آغاز منظور از زبان قرآن، تصوير، زبان تصويري، عناصر آن را بيان کرده و سپس به بررسي . روي ما قرار دهد

  .پردازيمعيني قرآن در زمينه تربيت اخالقي مي

 زبان تصويريتصوير و  .2

 عرفي زبان همان انديشمندان، شيوه بيان قران و زبان آن از بسياري نظر قرآن، است که از منظور از زبان قران در اين نوشتار، شيوه بياني 

 مفهوم همان عرفي، نيز زبان از مراد .را بکار نگرفته است خاصي عرف و سبك خود پيام ابالغ در قرآن و به اين معنا که  است وعقاليي

هاي ديگر نيز  در خصوص زبان دين و قرآن ديدگاه البته . شود مي هم تمثيلي و کنايي رمزي، استعاري، زبان شامل که عقالست بانز عام؛

  ( 71 سعيدي روشن،  ؛734 ، امير عباس علي زماني) .بحث و بررسي است  که هر کدام در جايگاه خاص خود قابل. استبيان شده

فت انگيز براي بيان مقاصد تربيتي قرآن شگ گونه و خصوصيات آن تنها در قرآن کريم به ها يژگيکه با توجه به و زباني است زبان تصويري

و آفريدن آمده رسم نمودن ، کردن  نقش، کسي يا چيزي  دادن به صورت و شکل تصوير در لغت به معناي دادن. کار رفته استبه کريم 

 « الْحُسْنى الْأَسْماءُ لَهُ الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الْخالِقُ اللَّهُ هُوَ»: است« مصور»و يکي از صفات حسناي باري تعالي،(    4 راغب اصفهاني، )است

استعاره، اسناد مجازي، رمز  و در اصطالح، مجموعه امکانات بيان هنري است که در شعر مطرح است و زمينه اصلي آن را تشبيه، 7(  4 :حشر)

اند تصوير استفاده از کلمات و جمالت، بانظمي  برخي ديگر گفته( 0 ، 701 شفيعي کدکني، )کند هاي مختلف ارائه تصاوير ذهني مي و گونه

ن برانگيختن هاي لطيف و هنري است طوري که معنا و مفهوم  خاصي را در قالب حقيقتي زنده و مجسم ترسيم کند و ضم دقيق و به شيوه

برداري از معاني با تعابيري زنده و  ديگر تصوير همان پرده عبارت به. خيال و احساسات مخاطب فکر و پيام خاصي را نيز به وي انتقال دهد

 (  4 الصغير، .) برانگيز است احساس

ميالدي  171 سال  درنخستين بار وي  مشهور مصري است، و اديبمفسر قرآن کريم  قطب ديس زبان تصويري قرآن، ديدگاهپردازنده اصلي 

 يها نوشت و در مقدمه اين مقاله بيان کرد که هر چند از جنبه« المقتطف»در مجله    التصوير الفني في القرآن الکريم»را تحت عنوان  يا مقاله

 باره نيدرا مستقل و در خور هنوز پژوهشيتصوير هنري گرفته، اما از نظر  مختلف ادبي ـ بياني پيرامون قرآن کريم پژوهش هاي بسياري انجام

تا از اين طريق آن  دقرار گير پژوهشدقت نظر و  ورداز اين حيث يعني از نگاه ادبي ـ هنري نيز آيات قرآني م ستيبا يکه م ،نشده  انجام

و در قالب  ،را تکميل ادشدهله يمقا ميالدي140 چند سال بعد يعني در سالقطب  ديس .معلوم گردد، بيشترتصويري آيات قرآنيزبان زيبايي 

، بسيار اثرگذار و از خودبعد  پژوهان قرآنکه در  نگرش و آثار اديبان و  ،منتشر کرد «التصوير الفني في القرآن» کتاب تحت همان عنوان

 .بود نيآفر نقش

زبان تصوير در آثار ادبي ديني و غير ديني فراوان کاربرد داشه است و در متون ديني مانند کتاب مقدس نيز يه صورت هاي گوناگون مورد 

شگرف به خدمت  يا و خصوصيات آن تنها در قرآن کريم به گونه ها يژگيبا توجه به واما زبان تصويري (  71 عزيز، .)استفاده قرار گرفته است

به راستي از معاني  زبان تصوير ؛قرآن است شيوه بيانيترين ابزار بيان در سبك و هواقع ب در زبان تصويري ،قطبسيد  از نظر. شده استگرفته 

و صورت حس شدني و در عين  ينيآفر ديدني، نمونه انساني و طبيعت بشري با نوعي نقش هاي محسوس، صحنه حوادثت روحي، ذهني، حاال

و  ابدي يکه فضاي ذهني حرکتي م يا ، به گونهبخشد يتصوير شده حياتي شاخص و حرکتي نوين م به نقش ، آن گاه کند يحال پنداري تعبير م

اما به . دينما يو قابل رؤيت م افتهي و طبيعت تجسم رديگ يو نمونه انساني شاخصي زنده به خود م شود يگر ميد يا حالت روحي، تابلو يا صحنه

و  کند يجنبش را هم اکنون در آن حس م جنب و که گويي شنونده زندگي و بخشد يم صورتيها چنان  اندازها و قصه چشم ،ها رخدادها، صحنه

وگو را نيز برآن بيفزاييم، تمامي عناصر تخيل در آن استوار و برجا مالحظه مي شود، آنگاه ديري نمي پايد که نمايش آغاز مي شود و  اگر گفت

ه به تماشاگر تبديل مي شوند تا آنجا که حتي آنان را به صحنه رخدادهايي مي برد که سالها از اتفاق آنها گذشت( يا خوانندگان)شنوندگان 

فراموش مي کند که ( يا خواننده)است و يا با نوآفريني حرکات به تماشاي رخدادهايي مي نشيند که ممکن است در آينده اتفاق افتد و شنونده 

مي آورند، بلکه برايش صحنه اي به صورت عيني به نمايش درمي آيد و يا واقعه اي رخ مي  به زباناست که آن را  يي و يا مثلخواندن آن کالم

 و نه حکايت زندگي است  واقعي زندگياينجا  آري  .از احساس هاي نهفته برمي جوشند و که بر زبانها جاري مي شوند است واژگاني اينها دهد

 (71-76سيد قطب، پيشين، ص: ک.ر)

ر را طي مي کند، زيرا ، آفرينش هنري در قرآن کريم برخالف خيال در کالم بشري، فرايند ديگنوع نگرشاين  چنان که مالحظه مي شود در

خاستگاه خيال اشياي مجسم و عيني هستند که در ذهن انسان پرورده مي شوند، حال آن که آفرينش هنري در قرآن عبارت از تجسم 

                                                           
 .11اعراف، ؛4عمران، آل ؛46: غافر :به آیات. ک.ونیز ر.   
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ا بخشيدن به معاني ذهني، حاالت روحي و رخدادهاي اتفاق افتاده در گذشته و يا آينده است که همه اينها در حکم معاني ذهني هستند، زير

به عنوان نمونه از رخدادهاي گذشته تنها روايت ذهني بر جاي مانده که احياناً به صورت مکتوب يا در سينه مردمان محفوظ مانده است که 

در قرآن کريم  تصويرگري هنريديگر آنکه . البته تجسم عيني بخشيدن به آنها کامالً به فرايندي که در خيال شاهد آن هستيم تفاوت مي کند

. با حقيقت پيوند دارد، حال آن که خيال به ويژه در اعصار گذشته همواره با وهم آميخته بوده است ، هموارهحيث که کالم خداوند است از آن

 (110 غنيمي هالل،)

 هستي عالم مظاهر و موجودات تمامي آن ي وسيله به قرآن که است هنري تصوير،" :نويسدمي قرآن تصويري زبان نيز در زمينه  معرفت استاد

 تو بخشيده، پويايي و حرکت آن به آنکه مگر، ننموده، لمس را جمادي هيچ قرآن تعابير قلم است؛ نموده ترسيم نمايي پويا و زنده صورت به را

. نيست خبري رکون و سکون از و اند جنبش و حرکت در همگي هستي هاي پديده و اند زنده قرآن ي شده ترسيم تابلوي در عالم تمامي گويي

 (747 ،0،ج711 معرفت،)

قران کريم کالمي است که از جهت ساختاري در اوج فصاحت و بالغت و از جهات عمق محتوا، بي همتاست؛ هنر انحصاري قرآن در اين است 

ينش هنري و بر اين اساس اوج  آفر. که امور واقعي و عيني و نيز امور معنوي و اخالقي را در زبان زيباي هنري، به تصوير کشيده است

تصاوير قرآن بگونه اي است که و به تعبير سيد قطب،  .سراغ گرفت آسماني قرآندر کالم تنها  توان با استفاده از کلمات را ميتصويرگري 

 زنده و هاي ، به نحوي که گويي شخصيتکندمي اي تماشايي تبديل و صحنهزيبا ي بصري  ، براي شنونده به منظرهشنيدني راي  منظره

در  يزبان تصويرو نکته قابل توجه آن که  ( 7 4 سيد قطب،. )در حال رفت و آمد يا گفت وشنود هستند نمايشي  داري به روي صحنهجان

قرآن کريم اسلوبي تفنني و محدود نيست که بطور جسته و گريخته و تصادفي در چند جاي قرآن بکار رفته باشد، بلکه اين شيوه، يك قانون 

( سيد قطب،همان. )گيرد در قرآن کريم است که به اعتقاد برخي از محققان از نظر کمي سه چهارم قرآن را در بر مي جشيوه رايکلي و يك 

ها و تصاوير قرآني، تنها براي زينت  ترسيم. گويد ي وجود انسان يعني عقل، حس و وجدان او سخن مي زبان تصوير در قرآن کريم با همه

کند و به همين دليل است که  بلکه گاه مضمون يك امر و حقيقت آن، جز با تصوير گري نمود پيدا نمي بخشيدن به کالم بکار نرفته اند،

شود که تصاوير قرآني  اين تاثير زماني مضاعف مي. توان آن را مناسب ترين روش در آشکار نمودن مقصود و تاثير گذاري بر مخاطب دانست مي

گيرد و آن هم  ي موارد از يك منطق کمك مي يم براي آنکه به هدف خود دست يابد در همهقرآن کر. با فطريات و بديهيات هماهنگ باشد

 قرآن سازد؛ مي بيدار را خوابيده دهد و خيال  را مورد هدف قرار مي  منظور از منطق وجداني آن است که قرآن نهاد آدمي. منطق وجداني است

گذارد ودر اين راستا  مي پا آدمي ذهن مناطق تمامي در و داشته بر گام آنان بصيرت کردن بيدار و افراد ذهن دادن قرار مخاطب مسير در

 سيد قطب،. )ي زمانها و مکان ها خواهد بود کند بگونه اي که مورد پذيرش توسط تمامي افراد بشر در همه بسياري از امور بديهي را مطرح مي

 افراد  زيرا همه. توان براي ارتباط ميان اعجاز بياني و جاودانگي بدان استناد کرداستفاده از منطق وجداني يکي از داليلي است که مي( 7 4 

 .شود ها دستخوش تغيير نميبشر در طول تاريخ از منطق وجداني بهره مند هستند و هرگز با گذشت زمان وجدان انسان

موضوعاتي همچون اعتقادات شامل مباحث مربوط به .. اد استاز آنجا که تنوعِ موضوعات قرآني بسيار زياد است، تنوع در تصاوير نيز بسيار زي

؛ خلقت انسان؛ ابرار و (ايجابي و سلبي)؛ اخالقيات (قصص انبياء)و نبوت ( مباحث مربوط به مرگ و برزخ و قيامت)، معاد (ايمان و کفر)توحيد 

برد؛  آن کريم براي بيان مطالب از اسلوبهايي متفاوتي بهره ميقر. همگي به زبان تصوير بيان شده اند... اشرار؛ امور غيبي؛ شگفتيهاي آفرينش و

شود که کلمات و يا حتي حروف بار به تصوير کشيدن مطالب  ها و گاه ديده مي اسلوبهايي همچون تمثيل، تشبيه، استعاره، کنايه و ساير شيوه

 .ده شده استها براي بيان موضوعات گوناگون استفااز هريك از اين اسلوب. را برعهده دارند

 تاثير گذاري شگرف زبان تصويري در تربيت .3

به عنوان نمونه مي توان به آيات : به بيان  زيبا به تصوير کشيده است  را خويش ژرف جاذبه و اعجاب انگيز نفوذ چند آياتى در عظيم، قرآن

 قرآن نفوذ که دارد مى بر حقيقت اين روى از پرده حشر سوره آيات آخرين !شکافتند مى هم از شد مى نازل ها کوه بر قرآن اگر: ذيل اشاره کرد

! خورد نمى تکان و شنود مى گاه که سنگدل انسان اين از عجب اما داد، مى تکان را آنها شد مى نازل ها کوه بر اگر که است عميق قدرى به

 هذَا أَنْزَلْنا لَوْ»).«ديدي مى پاشيده هم از[ و] فروتن خدا بيم از را[  کوه] آن يقيناً فرستاديم، فرومى کوهى بر را قرآن اين اگر» :فرمايد مى نخست

 نيکوترين و حديث قرآن به بهترين توصيف از زمر، بعد 7 و يا در آيه (     حشر،).«اللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ مُتَصَدِّعاً خاشِعاً لَرَأَيْتَهُ جَبَلٍ  عَلى الْقُرْآنَ

 کِتاباً) "است يکديگر همانند بيان عمق و زيبايى و لطف نظر از و همصدا، و هماهنگ آياتش ؛ کتابي که (الْحَدِيثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ)سخن 

 از خاشعان اندام بر لرزه قرآن اين آيات شنيدن از ":گويد مى پرداخته، آن العاده فوق و عميق نفوذ مساله آخرين فراز اين آيه به ؛ در(مُتَشابِهاً

 و آرام و گردد، مى خدا ذکر پذيرش آماده و نرم درونشان و برون قلبشان، و پوست سپس( شود مى راست تنشان بر مو و) افتد مى پروردگار
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 از زيبايى و تصوير جالب چه(. 7  زمر،)«رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ الَّذِينَ جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ مَثانِيَ مُتَشابِهاً کِتاباً الْحَدِيثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ»: شود مى مطمئن

 .است حرکت آغاز و بيدارى مايه که خوفى کند، مى ايجاد ترسى و خوف آن در نخست آماده، دلهاى در قرآن آيات و تاثير شگرف نفوذ

سپاه عمرو بن ليث : کنيمتاريخ اسالم نيز بر آثار شگرف تربيتي قرآن گواه است،که در اين مجال تنها به ذکر يك نمونه تربيتي بسنده مي

ام  من بيوه: زنى بيوه با يتيمانش پيش عمرو بن ليث آمد و گفت پيره. ن شهر به بيابان گريختنداساکن، صفّارى به شهر بزرگ نيشابور وارد گشت

کم يك اتاق را به ما  که دست کنايم امر  اند اينك ما آواره ايم که همه را لشکريان تو تصرف کرده داشته چهار اتاق در شهر!و فرزندانم يتيم

اى پيرزن،  !هاى مردم را تصرف کنند اند به ناچار بايد خانه لشکريان که با خود خانه نياورده :زن گفت عمرو بن ليث با پرخاش به پيره .برگردانند

 .کشند تمندان آن ديار را به خوارى مىکنند و عزّ شاهان هنگامى که به ديارى درآيند آن ديار را تباه مى: گويد اى قرآن مى مگر قرآن نخوانده

هاى  يعنى آن خانه ( 0نمل، آيه  ).«ظَلَمُوا بِما خاوِيَةً بُيُوتُهُمْ فَتِلْكَ» اى؟  آيه را نخوانده آن ام و مگر تو دنبال چرا خوانده: زن گفت پيره

ز سراي خالي باقي مانده ظالمان و ستم پيشگان تاريخ، با تصوير شگفت انگيز ااين آيه، .ستمگران است که به انگيزه ستمشان تهى مانده است

چنان عمرو بن ليث صفارى را دگرگون کرد که اشك از چشمانش فرو ريخت و دستور موکد داد که سپاه در کوتاهترين مدّت، از شهر بيرون 

 (731 عرفان،) .ها را به صاحبان آنها باز پس دهند بروند و خانه

 عناصر زبان تصويري  .4

و در کنار ديگر ويژگيهاي اين کتاب آسماني، تاثيرات  مشهود   کريم  قرآن  از آيات  در بسياري  تصوير آفرينياز آنچه گذشت معلوم گرديد که  

بي بديلي  و  بديع  ، تصاويري الفاظ  با مشتي  ؛ چرا که است  نيز معجزه  جهت  از اين قرآن کريم لذا و  شگرف تربيتي و هدايتي در پي داشته است

تصويرسازي هاي قرآن بسيار عميق، هدفدار و اثرگذار است و از وجوه مختلف قابل بررسي و تحليل   .است  درک  قابل  همگان  براي  که  آفريده

 : عبارتند از  که  است  اساسي عنصردو   داراي  قرآن بياني  تصوير آفريني  اين. است

 عنصر خيال پردازي حسی .4.1

  شنونده  در خيال  پندارسازي  ، باعث يافته  راه  بدان  حس  نمايد و از طريق مي  رخ  در آن  تصاوير هنري  که  است  و پندار، جايي  عنصر خيال

، در  سمتق  در اين  معاني. کند مي  حرکت  آن  بر پايه  در قرآن  و هنري  تصوير فني  که  است  قانوني  همان  حسيخيال پردازي  ؛شود  مي

در خيال پردازي حسي، حرکتي زنده و پويا؛ حرکتي . دارد  بخش  در اين  مهمي  نقش  پردازي شود و خيال تصور مي  مجرد ذهني  هاي صورت

آشکار در چهره و يا نهفته در وجدان، در قاب تصوير نمايان مي شود؛ گويي جامدات در حرکت و تکاپو به سوي پيشرفت و متعالي، درجات 

 .کند ل را طي و سرانجام به حيات انساني مبدل مي شود و راه وسبك زندگي او را دگرگون ميکما

 حَتَّى الْجَنَّةَ اليَدْخُلُونَ وَ السَّماءِ أَبْوابُ لَهُمْ تُفَتَّحُ ال عَنْها اسْتَکْبَرُوا وَ بِآياتِنا کَذَّبُوا الَّذِينَ إِنَّ»:مانند: حسى صورتهاى به ذهنى معانى خيال پردازي 

 آنها( پذيرش) از و شمردند دروغ را ما آيات که کسانى بر آسمان درهاى ؛(41اعراف،) «الْمُجْرِمِينَ نَجْزِي کَذلِكَ وَ الْخِياطِ سَمِّ فِي الْجَمَلُ يَلِجَ

 چنين اين و 4!آيد در سوزن سوراخ به ريسمان بسيار ضخيم که آنگاه تا گشت نخواهند وارد بهشت به و شد نخواهد گشوده ورزيدند سرکشى

 امر يك به را آن بهشت، به آنها ورود امکان ناپذيري و مجرمان و کافران هدايت ناپذيري تبيين براى ياد شده، آيه. دهيم مى کيفر را تبهکاران

رها مي سازد تا از طريق پرورش  آن گاه حس انسان را نمايد، مى تشبيه ، (سر باريك سوزن عبور طناب بسيار ضخيم يا شتر از) حسى، محال

برعمق جانش  و ناممکن بودن اين امر کامال روشن شنونده و خواننده از هر دو تصوير ياد شده تا آن اندازه که الزم است اثر پذيرد تا براى خيال

مسائل تربيتي را با الهام از قرآن اگر مربيان ، . بر اين اساس تأثير اين تصويرسازي بسيار عميق، و ماندگار است(7 4 سيد قطب،)نفوذ کند

 .کريم، با تصوير سازي همراه کنند، به مراتب نتايج بهتري را مشاهده خواهند کرد

دارد و   بقايي  نه:  دواندن  ريشه  براي  جايي  دارد و نه  اي ريشه  دهد، نه قرار مي  خدا شريك  براي  که  کس  آن: کند  خواهد بيان مي  که  زماني  قرآن

  اين  به  است  دردآور و سوزان  و حرکاتش  بسيار تند و سريع  هايش  قدم  سازد که مي  مجسم  معنا، سيمايي  اين  بيان  براي.  پايداري  نيروي  هن

خدا   براي  که  هر کس:  يعني ( 7حج،)«سَحِيقٍ مَکانٍ فِي الرِّيحُ بِهِ تَهْوِي أَوْ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ السَّماءِ مِنَ خَرَّ فَکَأَنَّما بِاللَّهِ يُشْرِکْ مَنْ وَ»:  ترتيب

بربايند يا باد او   تر، او را از زمين با شتاب[ خوار مرده] مرغان گاه آن افتاده فرو  ناگهاني  و شتاب  با سرعت آسمان از که گويىقرار بدهد،   شريکي

هنوز   افتاد و سرانجام  افتاد و چگونه  نداند کي  کس  افتد که فرو مي  از آسمان  مشرک  آسا، انسان  برق  ترتيب  اين  به افکنده است؛ دور جايى بهرا 

                                                           
هر چند ریسمان با سر سوزن تناسب (   جمل  ذیل  الوسيط  معجم)  ضخيم  ، ریسمان شتر بزرگ :جمل  دو معنا ذکر شده استبرای واژه .  6

 .نيز بی تناسب نيست ، از سر سوزن شترعبور دارد ولی رسای تشبيه در ناممکن بودن به 
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 ر دوربسيا  جاي  کند و در يك آسا از جا برمي برق  ترتيب  همان  د، يا باد او را بهرباين او را مي  متالشي  آسا الشه  ، الشخورها برق نخورده  زمين  به

 . شود  آگاه  آن  نتواند از کيفيت  کسي  دهد که قرار مي  و گودال  دست

بدين شکل قرآن کريم براي بيان يك حالت ذهني از يك بيان ذهني صرف بهره نمي برد، بلکه حالت ذهني را در قالب تصوير گزارش نموده تا 

در حالي که حالت ذهني در اصل حالتي است مجرد و تنها . ر آيدآن حالت به گونه مشخصي ترسيم گردد و به شکل محسوسي به نمايش د

ذهن  ذهن مجرد و منطق عقلي را مورد خطاب قرار مي دهد و تنها  مي تواند از منطقه سرد وخاموش ذهني عبور کند؛ اما زبان تصويري و 

اي گوناگوني مورد خطاب خود قرار مي دهد؛ لذا محسوس قرآني، ذهن، عقل، آگاهي، حس و وجدان منفعل بشري را با هم با صدا ها و پرتوه

 (.  4 ؛ همو، 66-60، 7 4 سيدقطب،)شودهاي متعدد نفس محسوب ميدر اين حالت ذهن فقط يك روزنه از روزنه

   معانی ذهنی سازي  عنصر عينی .4.2

سيد   عقيده  به.  است امور عينيو   محسوسات  سدر لبا  و معنوي مجرد امور  درباره  گفتن  ، سخن در قرآن  تصوير آفريني عناصراز  ديگر  يکي

مجرد تصور شود   ذهني  هاي در صورت  معاني  که  است  کافي  برتري  اين  بيان  براي.  استاسلوب بياني  ينزيباتر ين وبرتر ي،تصوير  زبان  قطب

، هستند مخاطب ، و ادراک  ، ذهن اول  ؛ در روش(  فني  تجسيم) .گردد  پردازي ، شخصيت تصويري  هاي در صورت ها  آن  ، سپس( هستي  تخييل)

نفوذ کرد و  عرب آن زمانبود که تا عمق احساس  ي تصويريهمين بيان زيبا ويبه نظر  .مورد خطاب است و وجدان  ، حس دوم  در روش  ولي

هنري تصاوير   و نماياندن  در بيان و آشکار مهم   پايه دو   تجسيم  و آئين  تخييل  قانون وي نظر از( 0 4  سيد قطب،) «.نفوسشان را برانگيخت

؛ تصويرسازي محسوس از ( 6 -0 توبه،)« سَکِينَتَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ رَحُبَتْ و  ثُمَّ بِما الْأَرْضُ عَلَيْکُمُ ضاقَتْ وَ» گونه که در فرازهاي همان.  است  قرآن

بر آنها مجسم « اشتنگنايي زمين با آن همه فراخي» حي و ايجاد تنگي و حرج نفس  به شکل حاالت نفساني متقابل مي باشد؛ حالت زلزله رو

فرود آمده و قلبهاي نگران و پريشان آنها را آرام و استوار « ردايي بر تن آنها»شده و از سوي ديگر، حالت آرامش و اطمينان قلبي همچون 

قرآن با همين دو عنصر به شکل هاي مختلف در قالب تمثيل، تشبيه،  تصويرسازي  (3 6 ، 7،ج  4 سيدقطب، .) گردانيده است

اين تصويرسازي در پرورش اخالقي انسان، . استعاره،کنايه، داستان و مانند آن فراوان است که عمده کاربرد آن در امور تربيتي و اخالقي است

 :شودها به چند نمونه اکتفا ميبسيار تاثيرگذار است و در اين مجال از ميان نمونه هاي فراوان قرآني تن

 تصوير غيبت مؤمن در صورت مرده خواري  .4.2.1
 در انسان بزرگ سرمايه غافل از اين که. است، که بيشتر افراد به آن مبتال، و از عواقب جبران ناپذير آن غافلند ناپسندىغيبت از جمله صفات 

چه بسا   مي توانر آنچه آن را به خطر بيندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد، بلکه ه و اوست، آبروى و حيثيت زندگى

 نيز نفس قتل از آن گناه آبروريزي به واسطه غيبت که است اينجا و شود، مهمتر محسوب مى حفظ آبرو و حيثيت از حفظ جان شخص

لذا . حيثيت آنها لکه دار شود و بشکند درهم اشخاص حرمت و رود باد بر بزرگ سرمايه اين که شود و غيبت باعث مى .شود مى ترسنگين

قرآن کريم براي نشان دادن زشتي غيبت، و پيامدهاي جبران ناپذير آن، شخص غيبت کننده را در قالب انسان درنده و مردار خوار به تصوير 

جوانب اين تصوير هر انساني را نسبت به اين رذيله اخالقي به تامل و انديشه  کشد، گويي که آبرو و شخصيت ديگري را مي در، که توجه بهمي

 (.  حجرات،)«رَحِيم تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ فَکَرِهْتُمُوهُ مَيْتاً أَخِيهِ لَحْمَ يَأْکُلَ أَنْ أَحَدُکُمْ يُحِبُّ أَ بَعْضاً بَعْضُکُمْ يَغْتَبْ ال و»:کند وادار مي

 اوست که توجه به حقيقت اين تصوير جان بي بدن گوشت خوردن منزله ريختن آبروي برادر مؤمن، به و بدگويي مؤمنان در غياب يکديگر

گيرد، حضور ندارد تا از خود دفاع کند؛ از اين رو در تصوير  اوال شخصى که مورد غيبت قرار مى گردد؛ چرا که ن ميو دوري از آ نفرتموجب 

همانگونه . غيبت، ريختن آبرو است و آبرو که رفت، قابل جبران نيست و ديگر  آن که .نشان داده شده که توان دفاع از خود را ندارد اي، مُرده

که گوشت مرده، اگر کنده شود، قابل جبران نيست، خواه به قصد جدّى باشد يا از روى شوخى و مزاح، زيرا در هر دو صورت، آبروى طرف 

 .ريزد مى

 ر بيماري هاي نفسانی در قالب بيماري هاي جسمانیتصوي  
. کندهاي اخالقي، از بيماريهاي جسماني مانند بيماري قلبي، ناشنوايي، نابينايي فراوان استفاده ميقرآن کريم براي تصوير ناراستي  

و ذ هن شونده يا . معناي آن آسان استکه در قالب هاي مختلف تصويري مانند استعاره قريب به کار رفته است؛ استعاره اي که دريافت 

 :که در اين مجال تنها به ذکر چند مورد اکتفا مي شود( 713 فضيلت،: رک.)مخاطب به آساني مي تواند به معناي مورد نظر انتقال يابد

آنها را به افرادي که کر،الل  تصوير معاندان حق به صورت کر، الل و کور؛ قرآن بارها در تصويرسازي افرادي که در مقابل حق کرنش نمي کنند،

 را خدا آيات آن با پرهيزگاران که چشمى ترتيب اين ؛ به(71؛ انعام، 66 ، 3 بقره، ) يَعْقِلُونَ ال فَهُمْ عُمْيٌ بُکْمٌ صُمٌّ) : و کورند، تشبييه مي کند

 و عقل است، افتاده کار از اينها در کردند مى درک آن به وسيله را حقايق که قلبى و شنيدند، مى آن با را حق سخنان که گوشى و ديدند، مى
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 شناخت شده ابزار اين برابر در اى پرده عنادشان، ناپسند و اعمال که چرا! ندارند "شنوايى "و "ديد "و "درک "قدرت ولى دارند، گوش و چشم

 .است

بلکه قلب در قرآن . قلب صنوبري به کار نرفته است قرآن به معناي متعارف حسي يعني در «قلب»تصوير بيمار اخالقي در قالب بيماري قلبي؛

 توضيح بيشتر آن که در. به کار رفته است(   انفال،)عواطف، مرکز معناى و يا به( 1 احزاب، ) جان، و ؛ روح(73ق، )درک و عقل معانى به

 از است عبارت که عواطف و ديگري مرکز "است اعصاب دستگاه و مغز "همان که ادراکات مرکز يکي:وجود دارد نيرومند مرکز دو انسان وجود

 که است درست. گذارد مى اثر مرکز همين روى اول مرحله در عاطفى و اخالقي مسائل و دارد قرار سينه چپ بخش در که صنوبرى قلب همان

 العمل عکس است متفاوت آنها جسمى هاى العمل عکس و تظاهرات ولى است آدمى روح و روان همگى "عواطف "و "ادراکات "اصلى مرکز

 در غم و شادى آرامش، ترس، عداوت، محبت، قبيل از عاطفى مسائل العمل عکس ولى شود، مى آشکار مغز دستگاه در بار نخستين فهم و درک

 .کنيم مى احساس خود قلب در را آنها اثر به روشنى امور اين ايجاد به هنگام که به طورى گردد، مى ظاهر انسان قلب

افزون  شده است، داده نسبت( مغز يا عقل معنى به) قلب به عقلى مسائل( مخصوص عضو همين) قلب به عاطفى مسائل قرآن بر اين اساس در

از اين رو از نگاه قرآن، کسي که ناهنجاري اخالقي دارد؛ قلبش . دارد انسان بقاى و حيات در مهمى نقش مخصوص عضو معنى به قلب بر آن،

از اين رو قرآن کريم کساني که تربيت الهي نداشته و شخصيت دو . تضاد دروني و دوگانگي شخصيتي استمريض است و همواره در معرض  

که در ضمن اشاره به منشآ بيماري، هشدار مي دهد که . گانه و منافقانه دارند را در تصوير شخصي که بيماري قلبي دارند، ترسيم مي کند

 :و پويا داشته باشد انسان با قلب بيمار، نمي تواند زندگي اخالقي

 شعراء سوره 11 آيه در بيماري جسمانى؛چنانکه: در قرآن کريم به دو معنا به کار رفته است طبيعى اعتدال از خروج و بيمارى مريضي و

 مانند معنوى و اخالقى و بيشتر در بيمارى هاي . بخشد مى بهبود مرا او پس شدم مريض اگر يعنى« يَشْفِينِ فَهُوَ مَرِضْتُ إِذا وَ» :فرمايد مى

 أَنْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ حَسِبَ أَمْ»:فرمايد مى محمّد سوره 1  آيه در کاربرد داشته است چنانکه... و   شك نفاق، بخل، ترس، حسد، جهل،

 و نبوّت بخاندان نسبت را آنها دوروئى و کينه خداوند که کنندمي خيال است نفاق بيمارى دلهايشان در آنانکه يعنى« أَضْغانَهُمْ اللَّهُ يُخْرِجَ لَنْ

 .کرد نخواهد آشکار ايمان اهل

و يا کسي که  پرده عفت او دريده و با ناز و ( 0  توبه، ) رِجْسِهِمْ إِلَى رِجْساً فَزادَتْهُمْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ أَمَّا وَ:  ترديد و شك به معنى

 تا مگوييد سخن ناز به پس داريد پروا سَرِ اگر نيستيد،[ ديگر] زنان از يك هيچ مانند شما پيامبر، همسران اى: آورد کرشمه زنان، بدان رو مي

 فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ يا »:گوييد شايسته گفتارى و ورزد طمع است بيمارى دلش در آنکه

دارد، به صورت انساني که قلبش   نابکارى هوس و هوى دلش در کسي که در اين آيه آن ( 7احزاب، )« مَعْرُوفا قَواْلً قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ فِي الَّذِي

 .بيمار است، ترسيم شده است

 رذايل معنى به موارد اين در قلبى، بيمارى و شده، شمرده قلبى بيمارى عنوان به است آن الزمه که زشتى صفات و "نفاق "ديگر،  آيات در

 در نبايد زشت صفات اين از يكهيچ باشد، برخوردار سالمى روحيه از اگر انسان دهد، مى نشان تعبير اين و است، روانى انحرافات و اخالقى

 بر دليل صفات اين به آلودگى اين بنابر و باشد، مى انسان طبيعت خالف بر جسمانى بيمارى همچون اخالق اينگونه و بدواند، ريشه او وجود

توبه، ) کافِرُونَ هُمْ وَ ماتُوا وَ رِجْسِهِمْ إِلَى رِجْساً فَزادَتْهُمْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ أَمَّا: است روانى و روحى بيمارى و طبيعى اصلى مسير از انحراف

. کندو منشأ ناراستي هاي اخالقي را به زيبايي ترسيم مي. از بيماري جسماني به بيماري رواني انتقال مي دهد؛ در اينجا ذهن خواننده را (6  

حالتي را  در  قالب انساني ترسيم مي کند که  چنين شود، قرآن مى ناشى ما سوء اعمال از که هاحجاب وجود و دلها بيمارى و افکار آلودگى

 . قلبش بيمار است

 تمثيلیتصوير سازي   .4.2.2

؛کافر آز آن جهت که از نظر روحي و رواني پيوندي با مبدء هستي بخش ندارد، هر عملي را طوفانى روز در خاکسترى شکل به کافرعمل  تصوير

 هُوَ ذلِكَ ءٍ شَيْ  عَلى کَسَبُوا مِمَّا يَقْدِرُونَ ال عاصِفٍ يَوْمٍ فِي الرِّيحُ بِهِ اشْتَدَّتْ کَرَمادٍ أَعْمالُهُمْ بِرَبِّهِمْ کَفَرُوا الَّذِينَ مَثَلُ»: که انجام دهد برباد است
 طوفانى روزى در تند بادى که ماند مى خاکسترى به کردارهايشان شدند، کافر خود پروردگار به که کسانى مَثَل (1 ابراهيم، ).«الْبَعِيدُ الضَّاللُ

 .ژرف است گمراهىِ همان اين. بُرد توانند نمى[  اى بهره] هيچ اند آورده دست به آنچه از: بوزد آن بر
 طوفانى، روز يك در هم آن تندباد، برابر در خاکستر که گونه همان فرمايد مى و شده بيان کافران، رفتار و اعمال براى زيبائى مثل مذکور، آيه در

 اعمال که است آن بيانگر خاکستر، به اعمال تشبيه .اعمال کافر نيز چنين است.نيست، قادر آن آورى جمع بر فردى هيچ و شود مى پراکنده
 .نبوده و ارزشي ندارد سودمند اما باشد، داشته ظاهرى است، ممکن انسان
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، ريا و منت، عمل نيك را چنين نابود مي زدايد خاک را از روى سنگ پهن و صاف مى ،همان گونه که باران دانه درشتدر آيه ديگر  مي گويد  

  (64 بقره، . )کند

 تصويرسازي تشبيهی .4.2.3

؛ تشبيهپيام هاي عميق تربيتي قرآن، زبان براي ارائه ديگراز شيوه هاي پرکاربرد زبان تصويري  يکي تصوير زندگی زناشويی در قالب لباس؛

تشبيه  ي را در قالب يكوجوه شبه بيشتر ، مي تواندباشد داناترسخن گوينده هرچه  .است محسوس  امور به  امور معنوي و تربيتيتشبيه 

 (عليه السالم)در قرآن کريم که به تعبير اميرالمومنين.به دقت خواننده يا شنونده بستگي دارد ،وجوه آن؛ البته درک تمامي برساند کوتاه

ي و چه بسا نکات انبوه اي از آن مي برد،، بهرهخويش أملاي است که هر فرد به فراخور تاست، تشبيهات به گونه ژرفظاهرش زيبا و باطنش 

به طور نمونه قرآن کريم رابطه زن و شوهر را به لباس تشبيه نموده .از يك موضوع در تشبيه ساده و همه فهم، درآيه اي نمايان شود

معيار  ديگر رساند و از سويرا ميفلسفه و ضرورت ازدواج از يك سو  رسااين تشبيه .( 13 ، بقره)« ....هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُم وَ انتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ »:است

 لباس زيرا خاصيت اصلي: کندزناشوئي را گوشزد مي ادامه زندگي در از مهم تر نقش مهم لباس و عيب پوشي از همانتخاب همسر و  کلي

، و گرنه (  4 سيد قطب، ) يکديگر را بپوشانند و کمبود هاي ها کاستهر يك از زن ومرد نيز بايد عيوب و ( سيد رضي، بي تا)پوشش است،

 .ادامه زندگي دشوار خواهد بود

سيد قطب، پيشين، )کنند ها حفظ ميهاست؛ زن و مرد يکديگر را از بسياري آسيبو ديگر آسيب از گرما و سرماويژگي ديگر لباس حفاظت 

لباس براي بر اين اساس  .هاستآسيبانسان از است چرا که هر دو نگهدارنده مانند تقوي به لباس تشبيه شده ؛ زندگي زناشويي(  3 ،  ج

و  انسان نياز دائمي است؛ انسان طوري خلق شده که تا زنده است به لباس نيازمند است؛ بنابر اين ازدواج و زندگي زناشويي يك نياز هميشگي 

 . دو طرفه است

ارتباط همسران نيز به (1  سيد رضي،بي تا، )؛ نسان استلباس نزديکترين چيز به او زينت و نشانگر شخصيت فرد است؛  ي آرامشمايه لباس

اين همه نکته تربيتي و نکات . خاطر اين پيوند، بايستي صميمانه و دوستانه باشد؛ قهر، بد خلقي و ناسازگاري زيبنده زندگي زناشويي نيست

 . يتي با الگوگيري از اين شيوه اثر گذار استفاده کردديگر همگي از يك تصويرسازي قرآني استفاده مي شود؛ و بايد براي رساندن پيام هاي ترب

 تصوير سازي داستانی .4.2.4
که در آن  اصول، شيوه هاو الگوهاي  قرآني است؛ هايداستان، کنداز ديگر مواردي که  قرآن از زبان  تصويري براي اهداف تربيتي استفاده مي

رفتاري در قالب داستان به زيبايي ترسيم  مي شود ؛ چرا که داستان خود بهترين تصوير سازي است و در قرآن کريم نيز هدف اساسي طرح 

بر اين اساس، ...  17 - 1 ؛ 31-63؛ 1-1شعراء 73 ؛ آل عمران    يوسف )کندداستان ها براي عبرت دهي و عبرت گيري معرفي مي

نيازمند پژوهش  و تصويري را در پيش چشمان خواننده ترسيم مي کند که هنري زبان نمونه هاي بارزي از  ،در قرآن کريمهاي  داستان

به طور  يويژه چنين رهيافته هستيم که ب قالب داستانشاهد بيان تصويرهاي هنري آفريده شده در  قرآن کريم ، در جاي جاي مستقل است

 .استبه کار رفته... و ،(ع)در بيان داستان يوسف در سوره يوسف؛، (ع)در بيان قصه حضرت موسي ؛در سوره طهمشخص 

به زيبايي در اين داستان، شخصيت و سرنوشت دو گروه از انسانها  ؛است شار از نکات تربيتي سر -به شکلي که در قرآن آمده -داستان يوسف

مان، تقوا و توکل به خدا را به دست گرفته و خود را به دست تواناي حق سپرده اند و در همه حال گروهي که پرچم اي:تصويرسازي شده است

برده هواي نفس هستند و . از او طلب فيض دارند و گروهي ديگر که ديو نفس روحشان را به زنجير کشيده و به خود مقيدشان ساخته است

دوم، سرافکندگي،  دسته سرانجامسرنوشت گروه اول، عزت، بزرگي و وصال است و . تازندچشم بسته در وادي برهوت حسد، شهوت و غفلت مي

  دادهرا بر هوي و هوسهاي خود برتري  پاکي و پاکدامني چگونه انسان مي تواندکه نشان مي دهد  با تصوير داستان اين .و پشيمانيشرمساري 

اين داستان شعله اميد را در دلها زنده مي دارد و فرجام نيك . دالق برندارو قدمي برخالف اخ خريدهزندان و تاريکي و تنهايي را به جان و 

 در قالب زيباترين تصوير تربيتي پرهيزکاران را آشکار و رسوايي و ناکامي خطاکاران را برمال مي سازد و لذت عفو و اغماض و خويشتنداري را

 .به نوع بشر مي شناساند

زيرا بهترين روش داستان سرايي آن  .نوع داستان گويي است زيباترين  ،داستان سراييگونه اين به تعبير يکي از مفسران معاصر،  

است و انسان  برترين گفتارهاقرآن آن زاد را تقوا دانسته و آن قولي را که . است که انسان را به بهترين زاد آشنا کند و به بهترين مقصد برساند

را که  برترين توشهپس احسن القصص بودن داستان سرايي قرآن براي اين است که . را به بهترين مقصد مي رساند، قول توحيد مي داند

است، کيفيت داستان سرايي آن نيز بهترين « احسن الحديث»قرآن که .که توحيد است، مي رساند بهترين اهدافتقواست به همراه دارد و به 

گويي آن به نحو احسن است و اين مطلب در همه قصه هاي قرآني مشهود است و اختصاص به داستان حضرت يت متصور بوده، اصل قصهکيف

 (.736  جوادي آملي،: ک.ر. )يوسف ندارد
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 نتيجه .5
 . قرآن کريم است از مهمترين شيوه هاي بيانيبه زبان تصوير و بر اساس منطق وجداني  تربيتي بيان مطالب . 

 .استفاده از زبان تصويري در پرورش نيکي هاي اخالقي  بسيار اثر گذار است . 

يك الگوي ممتاز کاربردي در پرورش اخالقي است، . الگوي به کار گرفته شده يعني استفاده از زبان تصويري در تربيت امور اخالقي  .7

 .ش از پيش بدان اهتمام داشته باشنداز اين رو شايسته است مربيان اخالقي و معلمان تربيتي ،در امور تربيتي بي

قرآن کريم براي اهداف تربيتي خود از زبان تصوير به تناسب در . زبان تصويري مي تواند در قالب هاي مختلف کاربرد داشته باشد .4

 .قالب داستان، استعاره، تشبيه، کنايه، مثل فراوان استفاده کرده است
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Illustrational language, educational language of Quran 
Abstrac 
Exalted God considers the main purpose of Holy Quran guidance of humankind and uses appropriate 
language to reach this lofty goal. In education, especially moral education, one of the most influential 
languages is an illustrational language in different forms. Illustrational language is also a common 
language among all people. Accordingly, Holy Quran, the eternal version for guidance of all human, uses 
illustrational language more than any other kinds of language to proclaim it’s educational messages. 
Using analytical method and referring to related verses, this research delineates this kind of Quran’s 
educational language and mainly aims to infer an educational method based on Quranic verses that can 
be noble model for educators. 
Keywords:  language of Quran,  Illustrational language, educational language of Quran, Islamic 
education 
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