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 چکیده
 هاای آرایه از بسیاری ساززمینه هنری، تصویر وسیلة نیبهتر و سخن پردازش ابزار مثابةبه «وصف»

نقاش  غزل و رثاء مدح،: ازجمله یادب اغراض آفرینش در. است استعاره و مجاز تشبیه، مانند ادبی

عاالوه . ردیا گیم قرار مدّنظرمتون  یو بالغ ینحو ،یصرف یهاتحلیل و نقد دراست و  بوده آفرین

 نیا در. است شده یقرآن یهاپژوهش یبرخ سببقرآن  فةیدر آیات شر یوصف ریبسامد تعاب براین

 شد معلومو  یدر آیات شریفة قرآن واکاو رهایاز این تعب ییهانمونه یتحلیلیتوصیف وةیبه ش جستار

اقناا    یبارا  یساخن و ا   یاز ابزارهاا  ییک خود یبالغ نقش بر عالوه دیمج قرآن یهاکه وصف

به  آن متنو  و متقابل نو  از و یشنیدار یا یدیدار یتصویرها قالب در هاوصف نیمخاطبان است. ا

 را آنهاا  «یغیب و یمعنو امور ساختنمحسوس» با قرآن یهاسخن کمک کرده است. وصف ییرسا

 باا  سارانجامش  کاه  یاقنااع است.  کرده نقش یایفا یو اقنا  درو  ساخته نزدیک مخاطب ذهن به

 .دارد یسازوار مردم تیهدا ییعن قرآن یغای هدف

 
 های کلیدی واژه

 .وصف، قرآن کریم، اقنا ، بالغت، مخاطب
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 مقدمه

 بر رهایتعبدر انوا   یوصف ریتعاب نقشو  یفراوان

 نیترستهیو شا نیبهتر» چه ست؛ین دهیپوش یکس

 یعی)شف «است صفات آوردن ،یریتصو انیب لیوسا

 ،یهنر یرهایتصواز  یاریبس(. 16ص ،1366 ،یکدکن

 یادب یهاهیآرا انوا  رهگذر از که یشنیدار یا یدیدار

عنصر  بر رد،یگیم شکل استعاره و مجاز ه،یتشب

و  یاجناس ادب نشیآفر در بانی. اداست استواروصف 

 یرو وصف بهرثاء  مدح، لیقب از یادباغراض  خلق

از  ییک یوصف ری. در علم بالغت تعابآورندیم

 ییشناسا یبرابوزیمان  ة. در معادلاستمقیدات مسند 

. شودیم هیتک وصف عنصر بر متن یک تادبی

 یبا بررس»معتقد است:  ،یآلمان شناسزبان مان،یوزب

 لو عوام ینسبت فعل به صفت ساختار آثار ادب یآمار

 «شودیم مشخص ،شدن متونیادب ای یمنجر به علم

 (. نامهپایان چکیده ،یفال ت ا یشیرزاد)

از  یدر برخ دهدیم نشان دیمجقرآن  یواکاو

 بسنده یوصف واژه یک به فیتوص یبرا قرآنآیات 

 یغبار( )6/ الواقعة« )هَباءً مُنْبَثًّا»: مانند. است شده

 ینیزم( )106 -105/طه« )قاعاً صَفْصَفاً» ،(پراکنده

 واژه یک از بیش هانمونه ی( و در برخهموار و صاف

 «بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ»: مانند. شودیم دهید یوصف

« صرصر» یها( کلمهانگریطغ و سرد یباد( )6)الحاقة/

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضا ِکَةٌ » آیاتو در « عاتیة»و 

 روز آن در ییهاچهره( )39-38)عبس/ «مُسْتَبْشِرَةٌ

 ،«مسفرة» کلمات ،(مسرور و خندان ،ینوران و گشاده

 .هستند یوصف یهاواژه «مستبشرة» و «ضا کة»

در خلق  هاو نقش وصف گاهیجا ازآوردیم  آنچه

 تیعنا با. دارد تی کا آنها کارکردانوا  تصویرها و 

 آیات در یوصف رهایتعب بسامدو  هایویژگ اینبه 

 یقرآن مجید همواره در پ اینکه وقرآن کریم  شریفة

 دارد، نظر در را هاانسان هدایت و استمخاطبان  اقنا 

 : شودیم مطرح هاپرسش این

 یدر اقنا  مخاطب چه نقش قرآن هایوصف 

 .کنندیم یفاا

 قرآن کلی روح با قرآن هایوصف سازواری

 .است چگونه( هدایت)

 

 قیتحق ینظر یمبان -1

 وصف -1-1

 و اظهار و کشف یمعنا به لغت در وصف

( 461ص، 24ج2 الزبیدی،) امر کی جانبةهمه حیتوض

 منظور،)ابن است آن دادننتیز و آراستن یمعنا به و

 (. 499ص، 6ج

است مشتق  یتابع وصفاصالح نحویان  در

 هشام،)ابن کندی( که متبو  خود را بیان ممؤوّل)

 ذیلدر  یمعان علم در(. این پدیده 295ص ،1963

 وصفاز  غرضباب  در. آیدمی «مسند» ا وال

 یصفت به نکرهموصوف  صیتخص»مانند:  ییهاغرض

 ،«معرفه موصوف حیتوض» ،«سازدیم متمایز را آن که

و  «ذم» ،«مدح» ،«تأکید» ،«موصوف  قیقت کشف»

 (. 158، ص ی)هاشم اندرا برشمرده «تر م»

و  مجید قرآن یوصف ریتعاب در تدبّر و درنگ

در استخدام  که کندیممعلوم  هاآن لیو تحل یبررس

و  کارآیی تصویرها لیاین قب اریفراوان و بسامد بس

 یا ینحومبا ث  ةگستر در آنچه از که نهفته یاهداف

 وصف از استمدادفراتر است.  ،مطرح شده یبالغ

 یاقناعاست.  اهداف این از ییک مخاطب اقنا  یبرا

 یهد» که کریمقرآن  ییغاکه سرانجامش با هدف 
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 یسازوار ،( استمردم هدایت( )158)بقره/ «للناس

 دارد.

 اقناع -1-2

، 1ج ،)دهخدا کردن خشنود یمعنا به لغت در اقنا 

( است. 137ص، 1ج معین،) ساختنقانع ،(2681ص

 آن، هدف که است یارتباط یندیفرا اقنا در اصطالح 

 ،یبیترغ امیپ که معنانیابه .است امیپ ةرندیگ در نفوذ

یم ارائه رندهیگ به داوطلبانه شکلبه را رفتار ای نظر

 رندةیگ ای مخاطب در امیپ نیا که رودیم انتظار و دهد

این  در(. 112ص ،1393 مطرقی،) شود واقع مؤثر امیپ

-یم انیرا ب یجی)متکلم( شواهد و نتا منبع کیفرایند 

 جادیکننده و اافتیآمدن بر درغالب آنکند و هدف 

 نقل به، 1ص ،1389 نژاد، یورد) است آن در رییتغ

 (. Mason, 2001, p. 716 :از

 تیشخص اقنا ، عامل نخستین ارسطو نظر از

 دیگر عامل(. 22ص، 1994 رزق،) است ندهیگو

 و توضیح ،شیوه بیان آن در کهبالغت سخن است 

 ال  یکارآمد دارد که به مقتضا ینقش ییهاتوصیف

 .شودیم انیب

قبیل  از یکالم گوناگون یهاروش با مجید قرآن

 «یتقریر» ،«یانکار یهاپرسش» ،«ا تجاج» ،«تمثیل»

 ،یوصف تعابیر کاربست و توصیف رهگذر از و

 از هریک یکارآمد. خواندیم فرا تدبّر به را مخاطب

 مخاطبان، هدایتو  اقنا  تأمیندر  هاروش این

جستار  این در. طلبدیم را آن یقرآن مصادیق یبررس

 .شودیم یبررس هانقش وصف

 

 تحقیق  روش و نهیشیپ -2

اقنا   یهاشیوه یبررس و یقرآن یهاپژوهش در

 قرآن، آیات در کاررفتهبه یهاوصف و مجیددر قرآن 

 ریتعابقبیل  این دربارة مفسران که آنچهاز  گذشته

گرفته  صورتنیز  مستقل پژوهشچند  اند،آورده

 و قرآن یساختار و ییمحتوا یهایژگیو»: مانند ،است

در  که یمطرق میعبدالحل از «مخاطب اقنا  در آن ریتأث

شماره  ث،ی د و قرآن دانشگاه سنت و کتاب هینشر

 به پژوهش این در. است شده چاپ 1393 سال ،4

 استخدام متنو ، عبارات لیقب از اقنا  در مؤثر عوامل

 مانند رسانپیام یهایویژگ و هاکنایه و تشبیهات

 یو فکر یهمچنین ظرفیت ذهن صدر، سعه و خلوص

 یتیوجوه ترب» مقالة در. است شده توجهمخاطب 

 یهاداللت و قرآن یوصف باتیترک در ییبایز مفهوم

 زاده، نی س)فاطمه(  نیالبناز ام «تیترب و میآن در تعل

 که یخسرو باقر باکالم،یفاطمه ز ،یمحمدرضا شرف

نشر دانشگاه  ،یتیپژوهش در مسائل ترب فصلنامةدر 

مفهوم زیبایی در  است، شده چاپ) ( نیامام  س

ترین و متقنمستند نام اترکیبات وصفی آیات قرآن ب

معنای زیبایی در ترکیبات وصفی  ،ترین متن دینی

فردی و  های امور فردی و روابط بینقرآن در  وزه

های وجوه تربیتی نیز امور  سی و انتزاعی داللت

. است شده بحثمفهوم زیبایی در تعلیم و تربیت 

 لیتحل»ارشد  یکارشناس نامةانیپا دیگر پژوهش

 کین میمر ،«قرآن یوصف یهاعبارت یلغو و یبالغ

 کاشان دانشگاه در یعباس اقبال راهنما استاد و فخر

 شده یبررس یقرآن یهاوصف یهایکه در آن ویژگ

در اقنا  مخاطب و  هانقش وصف بارةدر یول ؛است

 ییعن قرآن یقرآن با رسالت کل یهافیتوص یسازوار

صورت نگرفته  یمستقل پژوهش هاانسان تیهدا

که در  یاز پژوهش یگیربهرهجستار با  نیا دراست. 

 یتحلیلیتوصیف روش با بستهنقش نامهپایان آن
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مجید  قرآن یوصف واژگان قیمصادنمونه از  چندین

 .است شده نییتب آنها ینقش اقناع ،شده یبررس

 

 یوصف ریتعاب کارکرد -3

 عنصر مثابةبه وصف شد انیبآنچه  براساس

-یمایفا  نقشمتن  یدر ساختار نحو یبالغ و ینحو

 آمده شمارو در دانش بالغت از ا وال مسند به  کند

 .است کارآمد سخن ییرسا درو 

 آنها لیتحلقرآن و  اتیآ یوصف راتیتعبدر  تدبّر

 جایگاه بر عالوه راتیتعب لیقب نیاکه  سازدیم معلوم

 ،اندبرشمردهدر علم بیان  که ییکارکردها و ینحو

 دیتردیب و دارندهم  یدیگر زیبرانگتوجه یهاینقش

 به. دارد وندیپقرآن مجید  یکل هدف با آنها استخدام

 ییکارکردها یوصف عباراتو  کلمات ،سخن دیگر

 یسازوار مردم تیهدا یعنیرسالت قرآن  بادارند که 

از  که «سخن ساختنرسانا»مانند:  هایینقشدارند. 

 یسازمحسوس» ورهگذر صفات متقابل و متنو  

 .استگرفته  صورت «یمعنو یهاتیواقع

 

 سخن رساناساختن نقش -3

 سخن رسایی و صفات تقابل -3-1

 یهاانوا  روش کتاب، ترینبلیغ مجید، قرآن

 ساختنرساناو  قیدر بیان  قا و بسته کار به را یبالغ

 برده بهره نیز «تقابل شیوة» ازو اقنا  مخاطب  سخن

: گوید میقرآن  سبکاین  دربارة سیدقطب. است

به  قرآنی سیماهای میان در لطیفی و دقیق هایتقابل»

های  خورد و این تقابل خود از جمله روش چشم می

 «هاست واژه آوردن در سخن به و برداریتصویر

 یوصف ریتعاب که آنجا روازاین ؛(80ص،  1367)

)ر.ک:  «مقابله» صنعت به واست  شده گوناگون

. قرآن است یانیب روش ماند،ی( م367 ص ،یهاشم

 راروش  نیا شیخو قیدر انتقال معارف ژرف و عم

 . استبه کار بسته 

 ،یقرآن در کاربست تعابیر وصف انگیزه تردیدیب

 یمتعال هدف یک داشتن بدون یکالم یهنرورز

یریتصو رهگذر از که است آن یپ در بلکه نیست؛

 و بخشد میتجس راخود  یعال میمفاه و یمعان ،یوصف

 با مجید قرآنرا در ذهن مخاطب مجسم سازد.  هاآن

 یاچهیدر ها،تیواقع دنیکش ریبه تصو و کردنمجسم

 یافق و دیگشایم مخاطب تفکر و شهیاند یایدننو به 

 رکود از را انسان فکر. دهدیم قرار او یرو فرا دیجد

را به اسرار نهفته در  او دارد،یم باز یخمودگ و

-یم دانیم مخاطب به. سازدیم رهنمون قرآن معارف

تا امور مختلف را با نقطه مقابل آن در نظر  دهد

  قتأمل کند و از درون به  شتریب ومجسم  شیخو

فَأَمَّا مَن »مثال در آیات شریفه:  یبرا. شود تیهدا

 یفَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَ( 6)یوَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ (5)یأَعْطَى وَاتَّقَ

( 9)ی( وَکَذَّبَ بِالْحُسْن8َ)یوَاسْتَغْنَ ( وَأَمَّا مَن بَخِل7َ)

 «یاتق» ،«بخل» با «عطا» ریتعاب( 10)یفَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْر

 «یعسر»با  «ییسر» و «کذب»با « صدق» ،«یاستغن» با

 تیجذاب و شفافیتهستند که بر  یواژگان متقابل

 . اندافزوده سخن

و  یأعم»مانند  متقابل تعابیر کاربستهمچنین 

 ،16 رعد ،50)انعام آیات در( بینا و کور« )البصیر

 هدایت) «یضل و ییهد» ری( و تعاب58، غافر19فاطر

، 126 انعام ،26بقره) آیات در ،(سازدیم گمراه کند،یم

 نساءدر ) «قاعدان و مجاهدان» یهاوصف( 8فاطر

 شود،یم سفید( )106انعام« )تسودّ»و « تبیضّ» ،(95

در آیات  «نور و ظلمات» تعبیرات ،(شودیمسیاه 
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 این مصادیق جمله( از5 ابراهیم، 16 رعد، 20)فاطر 

 .است یبیان رویکرد

 «عبس»و  «هیغاش»سورة  در یوصف تعابیر باب در

اى که سر از افق دنیا برآورده و به  دوچهره فیتوص

دو صورت متقابل و در  گونةاند، به دهقیامت روى آور

 که است یصورتو به  شوند بیان مى گریکدیمقایسه با 

ها و اعمال و  اندیشه دهندةنشان هاچهره نیا از هریک

 االت نفسانى صا بانش است. چنانکه صورت اول 

-38)عبس/ «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضا ِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ»

 یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ»( فروزان[ صبح]چون  ییرخسارها( )39

 ییرخسارها( )8-9/هیالغاش) «راضِیَةٌ لِسَعْیِها ناعِمَةٌ،

 نمایاننده( خشنود شیخو شخندان از کوش و شادمان

وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ » دوم صورت و فرد یشاداب و خرمى

 ییرخسارها( )41-40)عبس/« عَلَیْها غَبَرَةٌ،تَرْهَقُها قَتَرَةٌ

 وُجُوهٌ»( نشسته( ذلت) خاک شانیرو به گردآلود،

 ییهاچهره) (2-3/هیالغاش) «ناصِبَةٌ عامِلَةٌ خاشِعَةٌ یَوْمَئِذٍ

 دهندةنشان ،در رنج و مشقت( تماماً ل،یترسناک و ذل

دو  گونهبدین. است آنپژمردگى و جمود موصوف 

 .شوندیم یمعرفبخت گروه خوشبخت و نگون

 

 سخن رسایی و صفاتتنوع  -3-2

 نیا الفاظ در «صفات تقابل» شیوة از گذشته

 بر واست  فراواننیز « صفات تنو » یکتاب آسمان

 . است افزوده عبارات ییو رسا ییزیبا

 یفاسالم)ص( در توص یرسول گرام باره این در

)الکلینی،  «میقٌه عَوباطنُ ه أنیقٌظاهرُ»: فرمایدیقرآن م

زیبا و باطنش ژرفناک است(  ظاهرش( )407ص ،4ج

 ظاهرُهُ القرآن إنّ»و امیرمؤمنان) ( نیز فرموده است: 

ه غرائبُ یضنقَه وال تَفنى عجائبُ، التَعَمیقٌ وباطنُهُ أنیقٌ

 قرآن براستی(. 18 خطبه) «هإالّ بِ الظلماتُ فُکشَوال تُ

 است، عمیق و ژرف باطنش و زیبا ظاهرش

 شدنیتمام هایشناشناخته ندارد، پایان هایش شگفتی

 معنای در(. نشود کشف بدو جز هاتاریکی و نیست

 وأصنافِه البَیانِ بأنوا ِ مُعجِبٌ  َسَنٌ»: اندآورده «أنیق»

 أقسام و انوا  قالب( )در 322ص، 1ج ،)البحرانی

 (. است آورشگفت و نیکو هاسخن

 و آورمالل بیان، نواختییکاست که  واضح

 نشاط روح سخن، در تنو  روازاین. است کنندهکسل

 و دلنشین را آن و دمدمی سخن کالبد در را طراوت و

از موجبات بسامد فراوان  ییک همین و کندمی جذاب

 . آیدمی  ساب به یددر قرآن مج تعبیرات تنو 

 سورة آیات ان،یب در گراییتنو  یهانمونه از

اللَّهُ قُلْ هُوَ » شریفة آیات در زیرا است؛ تو ید

وَلَمْ  »(3«)یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ مْل»( 2اللَّهُ الصَّمَدُ) (1أَ َدٌ)

 «یگانگی» وصف «أ د» کلمة ،(4)«أَ َدٌ یَکُن لَّهُ کُفُواً

 آیةخداوند است.  «مطلقکمال » فیتوص «صمد» و

لَمْ » آیة «ستین یکس زادهو  نزاده) «یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ لَمْ»

همة این  مضمون ،است( همتایب) «أَ َدٌ یَکُن لَّهُ کُفُواً

. استنقص  ةیما از خداوند یپیرایگ توصیفآیات، 

در تفسیر این آیه آورده است:  ییطباطبا عالمه

 المیزان،) «وا د أ د بأنّه یتعال وصفه السورة محصّل»

است که  نیسوره ا نیا آوردره( )389ص ،20ج

 دربارة یبرخاست(.  یکیو  گانهیخداوند متعال 

 اخالص»: اندآورده« اخالص»سوره به نام  نیا دنینام

کثرت  شائبة از یتعالباری ذات پیراستن یمعنا به

 (.438ص ،یالقاشان« )است

صفات  طان،یش یمعرف در دیمج قرآندیگر:  نمونة

 فرمایدیم و آوردیرا م« وسواس و خنّاس»

 در که است معلوم( 3/ناس) «...الْوَسْواسِ الْخَنَّاس»

  «وسواس» یفیتوص یهاواژه
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 شود؛یم دیده ریتعب در تنو  ینوع «خناس» و

 و پچپچ بر «و» واکیب  رف با «نیس»  رف» رایز

 ،1386 الکواز،) «دارد داللت پنهان  الت ریتصو

 در متعال خداوند شودیم گفته روازاین(. 309ص

 شیطان رفتار تردقیق تبیین یبرا و شیخو کالم ییرسا

 آورده یرو هاوصف تنو  به او شرارت شرح و

 منصف مخاطب اقنا  ةیما یانیب چنین تردیدیب. است

 انسان تیهدا به و است شیطان یپیرو از او پرهیز و

 .انجامدیم است، قرآن هدف که

 

 سخن  ییرسا و  یسازمحسوس -3-3

  س میدان از اندازه هر زندگى مختلف مسائل

 ترگیرند، ثقیل عقالنى به خود مى جنبة و شوند مى دور

جا براى روازاین ؛شوند مى تر دیرهضم و ترسنگین و

 استمداد  سى هاتیتشب از عقلى استدالالت افتادن

 رایز ؛(306ص ،9 ج، 1374 ،یرازیش)مکارم  شود مى

مناسب و بجا تأثیر  هیتشب ایگاهى ذکر یک مثال 

 .کندیم چندان دواستدالل را 

 «لِلنّاسِ انٌیبَ» آنکه  کم به دیمج قرآن

 و( است مردم یبرا یبیانگر قرآن( )138/عمران آل)

 زبان با قرآن( )195/الشعراء) «نیمُب یٍّعَرَبّ بِلِسانٍ»

 آنکه یب و لیدال نیترساده با است،( کنندهبیان یعرب

 یهاجدال و یکالم مبا ث خم و چیپ در را انسان

 و روشن یهااستدالل ارائه با کند، گرفتار یفلسف

 یهانهیزم و دیگشایم را او یذهن یهاگره مفهوم،

 را زدهرخوت یفکرها و خفته یهاوجدان یداریب

 و ساده یقالب در یقرآن فاتیتوص. آوردیم فراهم

 نهاده مخاطبان یرو شیپ را ژرف یمعارف یشدندرک

 به روازاین. است واداشته تأمل و شهیاند به را آنان و

 و است محسوسات با شتریب یآدم اُنس آنکه دلیل

 بدور عموم افکار دسترس از یعقل دةیچیپ قی قا

 ملموس را آنها ،ی س یهاوصف یریکارگبه با است،

 .کندیم کیو به ذهن نزد

 و «دیتجس»با صنعت  دیمجقرآن  سخنگریدبه

 یشنیدار ،یتصاویر دیدار انوا که با  ییهافیتوص

 میفاهو م یمعنو ،محسوس ریغامور  آورد،یم دیپد

 .سازدیم محسوسذهنى را 

محسوس و  یاگونهبه قرآن» دقطبیس گفته به

 یروان  االت و ریرا تعب یذهن میو مفاه یمعان لیمخ

 یهاصحنه و محسوس  وادث و کندیم ریتفس را

از  نی( و هم33ص، 1367) «بخشدیرا عمق م مشهود

 موجبات درک و اقنا  مخاطب است.

 سرگذشت بیان در متعال خداوندنمونه:  برای

 یکه یک امر معنو یقدرت و یفتوص یبرا فرعون

: فرمایدمی و بردمی بهره وصفی تعبیراست از 

 صا ب فرعون( )10)الفجر/ «وتادِاألَ یذِ وفِرعَونَ»

 ،29ج)صافی،  است فرعون وصف «ذی» ،(هامیخ

 آمده البیان مجمع تفسیر در آنچه بنابر(. 270ص

 بسیار لشگریان صا ب یعنی ذواألوتاد است،

 یفتوص یناست که ا واضح(. 78ص، 21ج ی،)طبرس

و  یداریقدرت و سلطه فرعون بر پا یانعالوه بر ب

 به زیرا دارد؛ داللت خویشثبات قدرت او در زمان 

میخ هاکوه( )7)النبأ/ «أوتادا الجبالو» یفهشر آیة  کم

است.  یداریثبات و پا مایة( هایخ)م «اوتاد» ،(هایند

 چنان با فرعون که رساندمی را پیام این وانگهی

 در شدنسرانجامش غرق و گرفتار مکنت و قدرت

 .بود الهی عذاب

وَوَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ، الَّذِی » یةدیگر در آ نمونة

 تو از را گران بار( )3-2)انشراح/« أَنْقَضَ ظَهْرَکَ

 فعل ،(شکست را پشتت که بارگرانی برداشتیم،
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با صداى  همراهمعناى در هم شکستن  هب که «نقض»

 شنیداری یتصویر است،( 82ص، 1412 ،آن )راغب

و استعاره از معناى محسوس براى نمایاندن سختى و 

، ی)طالقان فرسا و نامحسوس استسنگینى توان

 (.155ص ،4 ، ج1363

 شرابِ وصف در مطفّفین سورة در دیگر نمونة

 ،(25یُسْقَوْنَ مِنْ رَ یقٍ مَخْتُومٍ )»: است آمده بهشت

 مهر به سر زاللشراب  از( )26) «خِتامُهُ مِسْک....»

شراب  یبه معنا«   قیر   » واژة ،(شوندمی سیراب

 ستین یدیپلو  یاست که در آن آلودگ یخالص زالل

آن با  فیتوص (.114ص ،10 ج، 1414 منظور،)ابن

و  یو سربستگ ینخوردگ دست یبه معن «مَخْتُومٍ» واژه

 تصویر( است.  275ص ،1412 ،مهرداشتن )راغب

 نیا که  است نیا ةدهندنشان هاوصف این یدیدار

که   دربسته و پلمپ شده است یهایبطر در شراب

 وصف نیا .شود یمهر آنها برداشته م دنیهنگام نوش

 ةنشان و اندازد یم را تیعنا و  فاظت روشن هیسا

 با آن مُهر نو  نیهمچن.  است ژهیو توجه و مراقبت

ن و در رفاه و ستیز اشاره به خوش و خرّم مشک

 (.385ص ، 6 ج، 2002 دقطب،یس)بودن است شیآسا

 محسوس ظاهری دارای هانعمت این در قیقت

مردمان همگون و همسان آنها را در  و اندمادی و

 ،اندبهشت چون دیده نشده هایتنعم. بینند می ینزم

أَنْهارٌ مِنْ : »مانند ی. در آیاتستین یشدندر دنیا درک

ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ 

خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبینَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فیها 

 آب از نهرهایى درآن( )15)محمد/« الثَّمَراتمِنْ کُلِّ 

 که شیر از نهرهایىو  نشده بدبو که خالص و صاف

 «طهورشراب »و نهرهایى از  نگشته دگرگون آن طعم

عسل »و نهرهایى از  است نوشندگان تلذ مایة که

ها فراهم است(.  انوا  میوه همة از انهو براى آ« مصفّا

 برای که هستند دیداری تصاویری ها وصف این

شده ترسیم برین بهشت هاینعمت ساختنمحسوس

 .اند

تا  شودیم سبب هافیتوص نو  نیا تردیدیب

تا آنجا که  یآدمعقل  ومحسوس شوند  ی قایق معنو

 و دنیچشینیریبردن و شلذت یهاها و صورتشکل

سرشت  هرچندکند. یمرا تصور   از نعمت یمند بهره

شدن از آنها مند بردن و بهرهلذت تیفیکو  هادهیپد نیا

 یبا  س و شعور نیساکنان زم چه ست؛یمعلوم ن

ط یف و شرا د به ظرویکه مق فهمند یو م کنند یدرک م

 . جهان است نیادر  یو زندگ نیزم نیا

: است آمده دوزخیان طعام توصیف در همچنین

 جز غذایى»( 6/هیغاش) «لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِال مِنْ ضَرِیعٍ»

واژة  ،«ندارند( بدبو و تلخ خشک)خار  ضَریع از

 یویژگ است، چشایی و یدیدار یتصویرکه « ضریع»

 شریفة آیات در چنانکه. کندیم انیاین طعام را ب

 غذایى و( »13المزمل« )وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِیماً»

 و «غصّة ذا» یوصف یر، تعاب«و عذابى دردناک گلوگیر

می را آنان عذاب و دوزخیان غذای ویژگی «الیم»

 .رساند

سرشت عذاب آخرت   یاروشن است که ما در دن

اوصاف، درک و  ینمجمو  ا با ولی یم؛کن نمیرا درک 

در  س و  یدرجات درد و نارا ت ترین رفیعفهم 

 .آید یشعور انسان گرد م

اوصاف و ذکر  انیب باخداوند سبحان  درواقع

 سخنبه دنبال آن است که  هاها و نقمتنعمت

 جلبخویش را رسا سازد و ا ساس و  واس را 

. دلیل این موضو  شاید آن باشد که انسان قبل از کند

 سى است و بیش از آنچه به  ،آنکه عقلى باشد
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ور  در مسائل  سى غوطه اندیشد،یمسائل فکرى ب

 است.

 ناًیقی( )3/کوثر) «إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ» ةیآ در

 و توزاننهیک ،(است النسلمقطو  تو دشمن

 ةباردر یکرده است که وعدة اله یرا معرف یبدخواهان

 و ختیگس شانیا نشان و نام و وستیپ وقو  به آنها

. اندشده فیتوص «أبتر» وصف با دشمنان. دیچیپ درهم

 وانیبه   مانده، دور برکت و ریخ از که یکس» درواقع

 نییتع گرسخنیدبهاست.  شده هیتشب یادهیدم بر

امر محسوس  کیعاقبت دشمن امر معقول )برکت( با 

 ،ی)آلوس «است شده داده نشان( دهیبردم وانی) 

 ،30 ج، 2000 عاشور،ابن ؛482ص ،15 ج، 1415

 (.506ص

 ایجاد و تشبیه رهگذر از فیتوص نیا در

 را معنا محسوس امری با معقول معنایی میان مشابهت

 گرجلوه مخاطب روی پیش و نشاند می زیبا قالبی در

 .سازدمی

 جهنم  قایق از یکی توصیف دردیگر  نمونة

 «هاوِیَةٌ فَأُمُّهُ» شریفة آیة در دوزخیان سقوط یعنی

 وصف ،(است جهنم قعر در جایگاهش( )9/القارعة)

 به «هوى» ماده از وصف این. است آورده را «هاوِیَةٌ»

 ،1412 راغب،) است شده گرفته سقوط معناى

 به دوزخ آتش توصیف که است واضح(. 849ص

 سقوط آتش چه است؛ «عقلی مجاز» باب از «هاوِیَةٌ»

 طباطبایی،) کنند مى سقوط آتشیان بلکه کند؛ نمى

قنطرة  المجاز» براساس(. 597ص ،20ج ،1374

 هاتوصیف ،(است  قیقت پل مجاز) «الحقیقة

 به را مخاطب پل نقش در که هستند مجازی تعبیراتی

 .رساندمی مطلب  قیقت

 

 ذهن به تقریب و یسازمحسوس -3-3-1

 یسازمحسوس شد، بیان آنچه از گذشته

 ومردم  عامهسبب تقریب به ذهن  یذهن یها تواقعی

 یک اثبات براى انسان گاهىچه  شود؛یم آنها پذیرش

به استدالالت مختلف  عقالنى و منطقى عمیق قتی ق

 مطلب ابهام گرفتارهمچنان  یول شود؛یممتوسل 

و  محسوسصفت  یک افزودن با رونیازا. است

 استداللاز  و کندیم انیرا ب شیمقصود خو متناسب،

 .سازد یم ازینیب

 بر ها،انسان تیهدا یراهنما قرآن که آنجا از

 ساختننزدیک براى دارد، هیتک عینى یهاتیواقع

 یهاتیواقع بر انگشت ذهن به پیچیده مفاهیم

 از بسیارى و گذارد مى مردم روزمره زندگى محسوس

 تا کامالً کند مى بیان یکدیگر با مقایسه در را  قایق

 (.164ص ،10 ج همان،) شودمفهوم و دلنشین 

إِنَّهُ عَلَى » آیة با «الطارق» سوره در مثال یبرا

 انسان معاد بر خداوند ییتوانا از «(8)رٌرَجْعِهِ لَقَادِ

به خلقت انسان  ابتدا آن اثبات براى. دیگویم سخن

-یم و کندیم انیدر قالب دو صفت آن را ب واشاره 

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ « »خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ: »دیفرما

که  شده دهیآفر جهنده ی( )از آب6-7طارق/ال) «التَّرائِبِ

آمده است(.  رونیمادر ب نهیصلب پدر و س انیاز م

« دافق»ظاهر و مجمل  صفتدو  برداللت « ماء» واژه

. یکى قبل از آمیختن با کندیم...« یخرج »تر و مفصل

باشد و یکى بعد از آمیختن با آن و « دافق»نطفه که 

 «یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ»شدن آن دو که یکى

 پشت انیم)از  (330ص ،3 ، ج1362 ،یاست )طالقان

 (.شودیم خارج وسینه
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 «وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ» هیدر آ مطلب ادامه در

باران به  از( زندهیبه آسمان فرور سوگند( )11طارق/ال)

  است. شده ریتعب« رجع»

 که است لیدل آن به« رجع»باران به مصدر  هیتسم

 به سپس و داردیبرم نیزم یاهایدر از را آب ابر،

 کیفال نل و أمرادشان تف نکهیا ای گرداندیبرم نیزم

خواندند تا  ریتعاب نیآن را با ا لیدل نیبود و به هم

وَالْأَرْضِ ذاتِ » ادامه در)همان(.  دیبرگردد و باز آ

 ،(ندهیرو اهیگ نیزم به( )سوگند 12طارق/ال) «الصَّدْ ِ

 زمینى یعنىبه معنى مفعول است.  ظاهراً« صد » واژة

 ازآن هاروئیدنی تا دارد را شدنشکافته خاصیت که

 (.115ص ،4 ج، 1371 ،ی)قرش بروید

 به را زندگی از ایصحنه زمین و آسمان وصف

 آسمان از آب. گذارندمی تماشا به اشکال از شکلی

 هایدانه اما دمد؛برمی زمین از هاروئیدنی و ریزدمی

 را الزم قابلیت زمین که است بخش یات زمانی باران

 صفت و باشد داشته بذرها پرورش و رشد برای

 .دارد قابلیت همین به اشاره «ذاتِ الصَّدْ ِ» زیبای

 که ییهایویژگ و صفات طرحمتعال با  خداوند

 امور یفاتیتوص و تشبیهاتبا  ،مخاطبان آشناست یبرا

 ذهن به تقریب سبب و سازدیم محسوس را یمعنو

 رودیم جهینت سراغ بهاین آیات  در. است مردم عامه

 مسلّماً( 8/الطارق« )رَجْعِهِ لَقادِرٌ  عَلىإِنَّهُ »فرماید: و می

 در ،(آفرید پستى چیز چنین از را انسان که)خدایى  او

معاد را  مسئلهترتیب  بدین. است توانا او بازگشت

 . کندیم تبیین

 تیوضع میتجس یدیگر خداوند متعال برا نمونة

یَوْمَ یَکُونُ النَّاسُ : »دیفرمایم امتیافراد در روز ق

 مانند مردم که یروز( )4)القارعة/ «کَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ

به معناى ملخى « فراش»(. کلمه اندپراکنده یهاملخ

است که زمین را فرش کند، یعنى روى کمر هم سوار 

به معناى غوغاى ملخ  «فراش» روازاین. دشده باشن

کلمة  فیتوص(. 330ص ،6 ج، 1414 منظور،است )ابن

به « بثّ»از ماده  «الْمَبْثُوثِ» یوصف واژةبا  «الْفَراشِ»

( و 235ص ،2 ج، 1375 ،یحیمعناى تفرقه است )طر

 نیهاى متفرق. ذکر ا یعنى ملخ «فَراشِ الْمَبْثُوثِ»

که فراش وقتى جست و خیز  روست آن ازصفت 

گیرد و به طرف  نقطه معلومى را در نظر نمى ،کند مى

کند.  واز مىبلکه بدون جهت پر ؛پرد معینى نمى

مردم نیز در روز قیامت چنین  التى دارند،  نیبنابرا

آنچنان ترس و فز   ،آورند وقتى از قبورشان سر بر مى

اختیار و بى کند که بى شان مى جهات ا اطه ةاز هم

، 1374 ،ییطباطباافتند ) هدف و سرگردان به راه مى

 (.595 ص ،20 ج

 فیتوص و هاکوه تیوضع گرید یهانمونه از

 راتیتعب با که است امتیق در آنان ینابود مرا ل

 انیب ذهن در یرسازیو تصو هیبه صورت تشب یمختلف

وَتَسِیرُ » دیآیم در  رکت به هاکوه ابتدا. است شده

 و شود مى کنده جا از سپس ،(10/الطور« )الْجِبالُ سَیْراً

وَ ُمِلَتِ الْأَرْضُ » شد خواهد کوفته درهم سخت

 و نیزم و( )14/الحاقه« )وَالْجِبالُ فَدُکَّتا دَکَّةً وا ِدَةً

 یخرد و متالش نهاآهمة  مرتبه کی و ردیبرگ را هاکوه

 در متراکم هاىشن از اى توده صورت به بعد و( شوند

 در ،(14/المزمل« )وَکانَتِ الْجِبالُ کَثِیباً مَهِیلًا» آید مى

 با که آید مى در شده زده پشم صورت بهبعد  مر لة

وَتَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ » کند مى  رکت تندباد

 شده زده پشم مانند هاکوه( )5/ القارعه« )الْمَنْفُوشِ

 در که آید مى در غبار و گرد صورت به وسپس( باشند

وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَکانَتْ هَباءً » شود مى پراکنده فضا

 هوا در گرد ذرات مانند ها( )کوه6و 5/الواقعه« )مُنْبَثًّا
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 باقى آن از اثرى تنها تینها درو  ،(گردند پراکنده

 شد خواهد نمایان دور از یسراب همچون و ماند مى

فاً فَیَذَرُها وَیَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبِّی نَسْ»

 پرسند هاکوه از تو از( )106 -105/طه« )قاعاً صَفْصَفاً

 ادیبن از چنان را هاکوه من یخدا: بگو شود؟ چه که

 این به(. دهد باد بر را خاکش و شده خاک که برکند

 شود مى برچیده زمین صفحه از ها کوه سرانجام ترتیب

 ،26 ج، 1374 ،یرازیش)مکارم  شود و زمین هموار مى

 تعبیرات طبق هاکوه ةدربار یوصف ریتعاب(. 35ص

 یبرا تا شده بیان رسا کلمات و نزول زمان رایج

 به هاکوه ریتصو اتیآ نیباشد. در ا یدنیفهم همگان

مخصوص  یلغات و تعبیرات با و محسوسصورت 

 های توصیف این البته. است شده انیب تأمل اهل براى

 بلکه ؛تکرار معنای ذهنی نیست ها کوه از متنو 

که با  است نهفتههای ظریفی در معانی آن  تفاوت

می روشن راهایی از آن  توجه به سیاق آیات جلوه

 . کند

 که هنگامى شودیم معلوم آوردیم، آنچه براساس

در قالب  ،یمعنو ،یغیبهرچند  هاتیواقع و قی قا

آن  درکو  شودیممحسوس  ،وصف ریخته شود

نیازا. است یشدنهضمو  سهل مخاطبان عموم یبرا

 اقنا و « بیان للناس» یبا ویژگ یوصف ریتعاب رو

 یهد» که قرآن هدف و هاواقعیت پذیرش و مخاطب

 دارد. یسازوار است،( مردم تیهدا) «للناس

 

 جهینت

 که ساخت معلوم قرآن یوصف واژگان یواکاو.1

 یهاتجربه در قی قا نییتب ابزار نیتریغن از وصف

 .رودیم شمار به یعرب ادب

 یهاواقعیت از برگرفته  سی هایتوصیف.2

عالوه بر  یفیواژگان توص است، محسوس و ملموس

 .دارند عهده بر را فراتر یاهدافملموسات  نیا انیب

 که است یاگونهبه هافیتوصقرآن  زبان در.3

 را مجرد یمعان به ی س یمعان از فراتررفتن ندیفرا

 یماد و ی س یهانهیزم از استفاده با و دهدیم نشان

 . کندیم نییتبرا  یو معنو دمجر یهادهیپد

متقابل و متنو  قرآن در  یهاوصف. 4

 ساختنمحسوس در و کارآمدند «سخن رساناساختن»

 .کارآمدند یمعنو قی قا و یغیب یهاپدیده

 ساختنمحسوس ها،وصف ییرسانا نقش. 5

 در و آنها تیاقنا  عامة مخاطبان و هدا ةیما هاپدیده

 .دارد قرار هاانسان تیهدا یعنی قرآن هدف یراستا

 منابع

 .قرآن کریم .1

 .البالغة نهج .2

ابن عاشور، محمد بن طاهر بن محمد شاذلی  .3

، بیروت: التحریر و التنویر ،م(2000ق، 1420)

 مؤسسة التاریخ.

شرح  ،ش(1367) عقیل، بهاءالدین عبداهللابن .4

، تحقیق محیی لفیه ابن مالکأ یعقیل علابن 

 الدین عبدالحمید، تهران: نشر ا مدی. 

لسان  ،ق(1414) منظور، محمد بن مکرمابن .5

 ، بیروت: دار صادر، الطبعة الثالثة.العرب

الراغب، عبدالسالم ا مد  اإلصفهانی،  .6

وظیفة الصورة الفنیة فی القرآن  ،ش(1387)

انتشارات ، تهران: ی، ترجمة  سین سیدالکریم

 سخن.

روح المعانی فی ق( 1415آلوسی، سیدمحمود ) .7

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.التفسیر القرآن العظیم



 
 

 197   قرآن  یواژگان وصف ینقش اقناع یواکاو

 

قم: چاپ ،قرآن ترجمه ،(1386) ایقمشه الهی .8

 .کریم قرآن بزرگ خانه

شرح  ،ق(1383) الدین عبداهللهشام، جمالابن .9

 التجاریة المکتبة: قاهره ،یوبلّ الصّد یقطر الند

 .عشرة الحادیة الطبعة الکبری،

الدین ق(، جمال1417هشام )ابن االنصاری، .10

مغنی اللبیب عن  ،م(1997ق، 1417عبداهلل )

 ، بیروت: دارالجیل.کتب األعاریب

 نهج شرح ،ق(1381) میثمالبحرانی، ابن  .11

 .کتاب نشر: بیروت ،البالغة

فن الوصف وتطوره فی  ،م(1967الحاوی ،ایلیا ) .12

 بیروت: دار الکتاب.  ،الشعر العربی

، لغتنامه دهخدا ،(1372) اکبر علی دهخدا، .13

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 ،اإلقنا  أسالیب فی نظریات ،(1994) علی رزق، .14

 .دارالصفوة: بیروت

تاج العروس من  ،(2008محمد ) الزبیدی، .15

 .الکویت طبعة ،جواهر القاموس

صور  ،ش(1366شفیعی کدکنی، محمدرضا ) .16

 ، تهران: نشر آگاه.در شعر فارسیخیال 

 إعراب فی الجدولق(، 1406) محمود الصافی، .17

 .الرشید دار: بیروت ،القرآن

الفن ومذاهبه فی  ،م(1996ضیف، شوقی ) .18

 ، مصر: دارالمعارف.الشعر العربی

پرتوی از  ،ش(1363محمود )، سیدیطالقان .19

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.قرآن

المیزان  ،ش(1360)طباطبایی، محمد  سین ال .20

 .دارالفکر: قم ،فی تفسیر القرآن

، المیزان فی تفسیر القرآن ،ش(1374) --- .21

همدانی، قم:  یترجمه: سیدمحمد باقر موسو

 انتشارات اسالمى جامعه مدرسین  وزه علمیه.

مجمع  ،ش(1360طبرسی، فضل بن  سن ) .22
، ترجمه: گروه مترجمان، البیان فی تفسیر قرآن

 فراهانی.تهران: انتشارات 

، مجمع البحرین ،ش(1375طریحی، فخرالدین ) .23

تحقیق سیدا مد  سینی، تهران: کتاب فروشی 

 مرتضوی. 

، قاموس قرآن ،ش(1371قرشی، سیدعلی اکبر ) .24

 .هتهران: دارالکتب االسالمی

العمدة فی  ،ق(1416رشیق )القیروانی، ابن .25
، تحقیق محمد محیی صناعة الشعر وآدابه ونقده

 عبدالحمید، بیروت: دارالجیل.الدین 

 تفسیر، تأویالت القرآنعبد الرزاق،  القاشانی، .26

 . الگلپایگانی بمکتبة مخطوطة: قم القاشانی،

 فی األسلوب ،ش(1386الکوّاز، محمد کریم )   .27

، ترجمه الکریم لقرآن البالغی اإلعجاز

 ، تهران: انتشارات سخن.یسید سین سید

، الکافی االصول ،ق(1392) محمد ، الکلینی .28

 تهران: المکتبة االسالمیة.

 هاییویژگ ،ش(1393) الحلیم عبد مطرقی، .29
 اقنا  در آن تأثیر و قرآن ساختاری و محتوایی

، 3 شماره سنت، و کتاب نشریه ،مخاطب

 و  دیث. قرآن دانشگاه

، تفسیر نمونه ،ش(1374مکارم شیرازی، ناصر ) .30

 .هتهران: دار الکتب االسالمی

 هاییتئور»مقاله  ،(1389) فریدون نژاد، وردی .31

.مدیریت دانشکدهتهران:  ،«ارتباطات
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