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  : چکیده

رود. قرآن کریم با بهره گیري از  بشمار می تصویرگري و تصویرپردازي یکی از وجوه اعجاز هنري قرآن کریم

ها به نمایش  آواها، حروف، واژگان و ترکیبات موجود، در ذهن مخاطبان خود تصویري زنده و پویا از تمام پدیده

توان تصاویر موجود در آیات را درك نمود. تصاویر قرآن  گذاشته است که با ذهنی آفرینش گر و موهبتی الهی می

ها با هدف هدایتی قرآن است که براي فهم بهتر  این تصاویر، هماهنگی آن  ر است و رکن اصلی همهداراي معیاهمه 

هاي  ها و سایه ها و نواخت موسیقیایی جمالت و صورت هاي لغوي و معنوي آن این تصاویر باید به الفاظ و داللت

اي قرآن کریم، در سور مسبحات ه ها و تصویرسازي الفاظ هم آهنگ توجه نمود. یکی از زیباترین  تصویرگري

  (اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی) متجلّی است. 

 پیامبر و اهل بیت(ع)، انفاق و نقش برجسته باید گفت وحدت اندیشه با اهتمام به تسبیح و تحمید و جایگاه ویژه

م است و هر یک از این تصاویر در دو صفت حکیم و عزیز بر تصاویر این سور حاک آن در کمال آدمی، در سایه

عین برخورداري از یک استقالل شخصیتی، واجد نوعی ارتباط درونی با سایر تصاویر است. این مقاله به بخشی 

اي سور ه گرياست. در تصویراز اعجاز قرآن کریم از مجراي کارکرد تصویر هنري سور مسبحات پرداخته 

تمامی موجودات به شکل واضح نمایان است و از سوي دیگر عزّت و مسبحات تسبیح خداي متعال از سوي 

  باشد. حکمت، رنگ غالب این تصاویر می

  .انفاق م،یحک ز،یعز ت،یاهل ب امبر،یاعجاز قرآن، پ ،يهنر يرسازیسور مسبحات، تصو: ها کلیدواژه

                                                 
   پیام نور دانشگاه استادیار گروه علوم قرآن و حدیثm_sadi@pnu.ac.ir.  

   پیام نوردانشگاه استادیار گروه علوم قرآن و حدیث falsafe_42@yahoo.com.  

   نور  امیدانشگاه پاستادیار گروه علوم قرآن و حدیثabdollahzadeh_arani@yahoo.com. 

*  نور  امیدانشگاه پاستادیار گروه علوم قرآن و حدیثma_najee@pnu.ac.ir. 

**  مسوول) سندهی(نوپیام نور دانشگاه  ی،معارف اسالم یمدرس يدکتردانشجوي jafariqasem@yahoo.com. 
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  مقدمه

 ايه معیار همه اصلی رکن اساساً و معیار ترین مهم

 هم کریم قرآن هنري سازيتصویر حوزه به مربوط

 از یکی. است قرآن بودن با هدف هدایتی آهنگ

 آن بودن بعدي چند قرآن، در تصویر مهم ايه ویژگی

 الفاظ به باید قرآنی آیات پردازي تصویر در لذا و است

 اجتماع از ناشی معنوي داللت و آنها لغوي ايه داللت و

 نواخت و معین سیاق با آنها یافتگی تربیت و الفاظ

 ساز هم الفاظ ايه نواخت مجموعه از ناشی موسیقیایی

 هم الفاظ که اییه سایه و صورتها همچنین و یکدیگر با

  عبارت آمده است، باید توجه نمود. در آهنگ

  ، داراي بزرگ  ادبی و هنري  معجزه  عنوان  به  قرآن

  که  . آهنگی دلپذیر است  و آهنگی  خاص  حالوتی

آورد، از ترس  می  شوق  و مؤمنان را بهموحدان عالم 

را از   غفلت  اندازد و زنگ بر اندامشان می  خدا لرزه

 آفرینش تصاویر شگفتدر این میان  زداید، می  دلهایشان

آور هنري قرآن، مهمترین وجه اعجاز قرآن است و 

 الفاظ و آیات، ریشه در این تصویر آفرینی دارد مجموعه

  ).18: ش1380(پیري سبزواري، 

  شد مردم حجاز پیرامون  باعث  قرآن  جذّاب  سیماي

  دلنواز قرآن  نواي  شوند و به  ) جمع (ص  پیغمبر اسالم

 بشویند  وحی  را با زالل  خویش  فرا دهند و قلب  گوش

و شعر و   و لغت  زبان  به  که  ). آنان16: ش1365(تجلیل، 

  و سهولت  راحتی  بالیدند، به می  خویش  و بیان  خطبه

  و حالوتی  ، شیرینی است  چیز دیگري  دریافتند که قرآن

وجد   را به  کند و آنان ها نفوذ می در جان  دارد که

  ، سر تسلیم گشته  خاضع  قرآن  در پیشگاه  آورد. آنان می

  آنها مجسم  چشم  در پیش  قرآن  فرود آوردند... عظمت

  و یا یک  یدهقص  مقدار یک  به  از آن  کلمه  شد و یک

: ش1361 (رافعی، آنها تأ ثیر کرد  در دل  مهم  خطبه

این مقاله در صدد این است که چه  ).136-135

ي بین تصویر هنري قرآن در سور مسبحات و ا هرابط

تأثیرگذاري روحی و معنوي در مخاطب دارد؟ و آیا بین 

ا وجه مشترکی وجود دارد؟ و اگر چنین است ه این سوره

  مشترك چیست؟  آن وجه

توان  میبا تأمل دقیق در آیات سور مسبحات 

دریافت که تصاویر هنري بکار رفته در این سور به 

توانند  میحدي از قوت الزم برخوردار هستند که 

مخاطب را به اعجاز و الهی بودن آیات نازله اطمینان 

توان صفت حکمت و  میخاطر ببخشند و به وضوح 

  ور مشاهده نمود.عزت را در این س

  تحقیق: پیشینه

تحقیق و پژوهش در مورد ساختار زبان شناسی و 

طبق آثار -اي زیباشناختی قرآن ه کارکرد هنري و جنبه

از قرن دوم مورد اهتمام قرآن پژوهان بود.  -به جامانده 

ا، و زبان ه توجه ویژه به انواع مجازها، تشبیهات، استعاره

اي آغازین اسالمی ه قرناي مسلمانان ه قرآن از دغدغه

 بوده است، چرا که آثاري چون معانی القرآن از فرّاء

 مثنّی بن معمر ق.)، تأویل القرآن از ابوعبیده207(م.

اي بیانی اعجاز در ه و بررسی جنبه )ق114-210(

 عیسی بن علی اثر القرآن، اعجاز فی النکت آثاري چون

 ابوسلیمان اثر القرآن، اعجاز و بیان )ق384د.( رمانی

و دالئل االعجاز از  )ق388 د.( خطّابی محمد بن حمد

اي اندکی از این ه ، نمونه)ق471د.( جرجانی عبدالقاهر

است. از میان مفسران نیز افرادي چون ه کوشش

اي ه در تفسیر الکشّاف به جنبه )ق 538م. (زمخشري

  اند. زیبا شناختی پرداخته

ن، اعم از اگر چه بحث مربوط به اعجاز بیانی قرآ

تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و نظایر آن مورد توجه قرآن 

پژوهان متقدم بود، و همچنین تحقیق و پژوهش در مورد 

اي ه ساختار زبان شناسی و کارکرد هنري و جنبه

زیباشناختی قرآن از قرن دوم مورد توجه قرار گرفت. و 
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اما بحث تصویرپردازي هنري قرآن با این عنوان سابقه 

طوالنی ندارد، پرداختن به موضوع کارکرد هنري قرآن 

گردد. اولین کسی که  میاي اخیر بر ه کریم بیشتر به دهه

دیدگاه موسیقیایی و هنري قرآن را مطرح کرد، شیخ 

مصطفی صادق الرافعی از علماي مصر بود که کتابی با 

تألیف کرد، و » اعجاز القرآن و البالغه النبویه«عنوان 

ین نیز در معرفی جوانب مختلف آن آثار سپس متأخّر

ند. سید قطب تصویرپردازي فنّی ا هخوبی به جاي گذاشت

 فی الفنی التصویر«و هنري قرآن را با تألیف کتاب 

بارور »  »کریم قرآن در هنري آفرینش :    الکریم القرآن

ساخت و مکتبی تحت همین عنوان به منظور 

و به پردازنده اي ادبی در قرآن معرفی نمود ه پژوهش

معروف  )الفنی التصویر( هنري آفرینش اصلی نظریه

و پس از او  به بعد)149: 1400 گردید (یوسف العظم،

او را گسترش و توضیح دادند.  دانشمندان دیگر نظریه

این دیدگاه معتقد است که قرآن با کلماتی، صورت 

ا را از پشت ه تواند صحنه میست که انسان ا هپردازي شد

 ).105: ش1388 (سعدي، لمات و صداها ببیندک پرده

مقاالت متعددي از قرآن پژوهان معاصر در این البته 

موضوعیت حاضر مقاله ولی ست ا هزمینه به چاپ رسید

قرآن و جایگاه رسالت و خاندان پیامبر اکرم(ص) و 

انفاق وصفت عزّت و حکمت را با محوریت تسبیح 

مشترك سور خداي متعال به عنوان مهمترین وجوه 

مسبحات در جنبه نوآوري این تحقیق مورد تأکید قرار 

  دهد. می

در اینجا براي روشنی جوانب بحث، الزم است 

تعریف مختصري از مفاهیم اصلی مربوط به موضوع 

  تحقیق ارائه دهیم.

  سور مسبحات:الف) 

اي قرآن مجید که با تسبیح آغاز ه گروهی از سوره

ند.  مشهور نزد ا هنام نهادحات ند را سور مسبا هشد

قرآنی اینست که تعداد مسبحات، هفت سوره  اندیشمندان

سبحان الّذي اسري بعبده لیال من «سوره اسراء:  ؛باشد می

سوره حدید: ، »المسجد الحرام الی المسجد االقصی

سوره حشر: ، »سبح للّه ما فی السماوات و االرض«

سوره ، »و ما فی االرضسبح للّه ما فی السماوات «

، »سبح للّه ما فی السماوات و ما فی االرض«صف: 

یسبح للّه ما فی السماوات و ما فی «سوره جمعه: 

یسبح للّه ما فی السماوات و ما «سوره تغابن: ، »االرض

» سبح اسم ربک االعلی«سوره اعلی: و » فی االرض

  ).115 : 1368(حجتی، 

و فعل » سبح«آمدن واژه ي فعل ماضی يا هالبته عد

را معیار شمارش سور مسبحات قلمداد » یسبح«مضارع 

م بودن سور ه دیکبودن و نز ار همند و برخی نیز کنا هکرد

مسبحات را مالك شمارش تعداد سور مسبحات به 

رسد از قوت الزم  میند که به نظر ا هحساب آورد

  ).138: 1387(یداله پور،  برخوردار نیست

را که » ملک«و » فرقان« دو سوره معرفتآیت اهللا 

ست ا هند، در شمار این گروه قرار دادا هبا تبارك آغاز شد

 ندا هو مجموع سور مسبحات را نه تا به شمار آورد

طباطبائی شمار سور  عالمه ).5/293: 1375(معرفت، 

صف، جمعه، تغابن ، ، حشر مسبحات را پنج سوره

از آغ» یسبح«و مضارع » سبح«ل ماضی داند که با فع می

  ).19/123: 1403ند (طباطبایی، ا هشد

، سور »صاحب التهذیب«از » صاحب مرآة العقول«

یا » سبح«شمارد که با  میایی ه مسبحات را سوره

  ).12/508: 1363ند (مجلسی، ا هآغاز شد» یسبح«

، شمار سور »شصتم کتاب االتقان«اما سیوطی در نوع 

در » سبحان«داند که با مصدر  میرا هفت عدد مسبحات 

، حشر در حدید» سبح«ء و با فعل ماضی سوره ي اسرا

در جمعه و تغابن و با » یسبح«و صف و با فعل مضارع 

ست که این واژه را ا هاعلی آمد در سوره» سبح«فعل امر 
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: 1363، است (سیوطی هاز همه جهات در بر گرفت

3/361.(  

  ردازي هنريتصویر پب) 

 هنرمندي ذهن ابداع یا آفرینش مراد از کارکرد هنري،

 نکات از تواند می خود طبع لطف اساس بر که است

 خود ذهن در شده کپی ايه صورت در موجود باریک

 نوشتن، گفتن، سخن ابزار از استفاده با و شود آگاه

 سازي هنري کند. تصویر ارائه را آن وغیره کردن نقاشی

 تصویر با که طوري است، برتر ابزار یک قرآن روش در

 رخداد روانی، حالت ذهنی، معناي خیالی، - حسی

 بشري طبیعت و انسانی آرمان دیدنی، صحنه محسوس،

 کند، می ترسیم که را تصویري سپس کند، می بیان را

 پذیر تکرار حرکت یا ثابت حیات آن به و دهد می ارتقاء

  دهد. می

 برداشت هر ستنی جایز«گوید:  میسید قطب 

 هنري سازي تصویر عنوان به را انگیز خیال و شاعرانه

 و قلم و قدم و گام هر چون نماییم تلقّی قرآن قلمرو در

 با باید کند می پیدا بروز و ظهور راه این در که نفسی

 و معیار ترین مهم لذا و باشد آهنگ هم قرآن اصلی هدف

 تصویر زهحو به مربوط ايه معیار همه اصلی رکن اساساً

 و قرآن هدف با و آهنگ هم باید کریم قرآن هنري سازي

 سید( »باشد دینی مبانی و اصول با تضاد و تعارض عدم

  .)59: ش1388  قطب،

وجه اعجاز تصاویر شگفت آور هنري قرآن از آن 

 که طوري نیستند، مسطّح قرآن جهت است که تصاویر

 داشت عااد بتوان آنها ظاهر به اجمالی و گذرا نگاهی با

 حاصل اطالع آنها هستی همه و نمایه جاي به که

 روح بی تصاویر، این اینکه مهم )18: همان( ستا هشد

 تصاویر این اینکه تر مهم و متحرکند و پویا بلکه نیستند

 نواختند هم و هماهنگ بلکه نیستند منفرد و جدا جدا

  .)20 همان:(

  تصویر هنري در قرآن

 در را عظیمی ماجراي ییتنها به گاهی قرآن تصاویر

 و فنی تصاویر بر .دهند می نمایش نظر مورد صحنه

 است. زمینه حاکم اندیشه وحدت یک کریم قرآن هنري

اصلی تصویر هنري را انواع تشبیه، استعاره، اسناد 

منظور از تصویر  دهند. میمجازي و نظایر آن تشکیل 

فنی و هنري عبارت است از ابزار با ارزش و با فضیلت 

 در اسلوب فنی قرآن کریم براي بیان حقایق هستی

 ). قرآن تصویر هنري را به منزله16: ش1365(تجلیل، 

 میاي اساله ابزاري براي بیان اهداف دینی یا اندیشه

  ).51: ش1389(خاتون قدمی،  گیرد میبر

تصویر هنري در قرآن از بافت آن جدا نیست. 

ر در تصویر در قرآن براي تصویر نیست، بلکه تصوی

: ش1387(سیدي،  دینی است خدمت بیان اندیشه

). البته هر برداشت شاعرانه و خیال انگیز، تصویر 110

شود. یکی از  سازي هنري در قلمرو قرآن تلقّی نمی

هاي مهم تصویر در قرآن، چند بعدي بودن آن  ویژگی

است. تصویر پردازي هنري قرآن کریم در ابتداي امر در 

  یم تجلّی یافت.مباحث بالغی قرآن کر

اکنون با دقت نظر به موارد مذکور، برخی از تصویر 

هاي زیبا و اعجاب انگیز و جذّاب سور  پردازي

مسبحات با بهره گیري از روش توصیفی به تصویر 

شود تا بخش دیگري از الفاظ و عبارات  کشیده می

ي خالده و وحی روشنگر الهی  اعجاز انگیز این معجزه

  نمایان شود. 

 صویر پردازي هنري تسبیح در سور مسبحاتت

سور مسبحات،  مهمترین تصویر پردازي فنّی همه

است به طوري که ه اي متعدد تسبیح در این سورهه گونه

در یکجا مفهوم عام تسبیح با هیأت مصدر و مفعول 

 الَّذي سبحانَ« ست مانند:ا همطلق نوعی به کارگیري شد

) و جاي دیگر با آوردن فعل 1سراء/اإل( »بِعبده...  أَسرى
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ماضی و فاعلیت تمام موجودات عالم، به اتقان موضوع 

 و السماوات فىِ ما للَّه سبح«تأکید دارد مانند: 

 ) و در دو سوره1/؛ صف1/؛ حشر1/(حدید »الْأَرض...

بعدي با بکارگیري فعل مضارع، استمرار به تسبیح و 

موجودات عالم به زیبایی تمام  میماتقدیس را از سوي ت

 السماوات فىِ ما للَّه یسبح«ست مانند: ا هبه تصویر کشید

ا وضِ... فىِ مو در مکان 1/؛ تغابن1/(جمعه » الْأَر (

امر، به خاطر اهمیت موضوع،  دیگر با آوردن صیغه

خود را به تسبیح پروردگار بلندمرتبه امر  بهترین بنده

) و در 1/(اعلی » الْأَعلى ربک اسم سبحِ«مانند:  کند می

 پایان امر در یک جمع بندي جامع، ضمن تأکید بر همه

موجودات سماوي و ارضی،  میموارد تسبیح به وسیله تما

آن  دارد که خداي متعال، مقدس و منزه از همه میاعالم 

چیزهایی است که شما نسبت به تسبیح آن مشغول 

 از و بلند مرتبه است منزه و«جا که فرمود: هستید، آن

است *  باالتر و برتر گویند و او مى اش باره در آنچه

 تسبیحش در آنهاست چه هر و زمین و آسمان هفت

 پاکى به را او آنکه جز نیست موجودى هیچ و کنند مى

 فهمید، او نمى را تسبیحشان ذکر شما ولى ستاید، مى

 علُوا یقُولُونَ عما  تَعالى و حانَهسب«ست؛ ا هآمرزند و بردبار

  فیهِنَّ من و الْأَرض و السبع السماوات لَه تُسبح * کَبِیرًا

ن إِن وم شى  إِلَّا ء حبسی هدَمبح ن وونَ لَّا لَاکتَفْقَه 

مهبِیحتَس  ا کاَنَ إِنَّهیملا ح43-44/راء(اإلس »غَفُور.(  

هاي هستی در حالت  تصویر قرآن در ترسیم صحنه

تسبیح خداوند، زیباترین شکل هندسی را به خود 

ست، تا این که در احساس آدمی ترس و ا هاختصاص داد

 : 1387(راغب،  افکند ها می خشوع در برابر صحنه

 تُسبح لَه السماوات السبع و«فرماید:  )، آنجا که می259

ن شىإِن م یهِنَّ ون فم و ضالْأَر   و هدَمبح حبسإِلَّا ی ء

هاي  )، آسمان44/(اإلسراء »لَاکن لَّا تَفْقَهونَ تَسبِیحهم

هاست او را  هفت گانه و زمین و هر کس که در آن

گویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال  تسبیح می

ها را در  ولی شما تسبیح آنگوید،  ستایش، تسبیح او می

تصویر این تسبیح «گوید  یایید.  صاحب کشّاف می مین

کیهانی به این شکل هیجان آور  بر آفریننده و قدرت و 

گوید  حکمتش داللت دارد، گویی به این شیوه سخن می

و در حقیقت به تنزیه خداوند از شریکان و غیر آن 

  ).2/451: ق 1421، خشري(زم پردازد می

گوید: اگر  ري در توضیح این تصویر میزمخش

» ولکن التفقهون تسبیحهم«پرسش  شود با این عبارت، 

چه باید کرد، حال آنکه این تسبیح  پیدا و قابل درك 

است؟ پاسخ آن است که خطاب آیه در اینجا مشرکانند 

ها و زمین  آسمان ي آفریینده ها درباره و اگر از آن

د! اما چون شریکانی گویند خداون پرسش شود، همه می

ند، ا هبراي او قائل شدند، گویی به الوهیت او اقرار نکرد

ي نگرش درست، اقرار کردن است بر خالف  چون نتیجه

 ).2/451: ق1421زمخشري، آنچه که اعتقاد داشتند(

تسبیح حقیقی گوید: این  می» عبدالسالم احمد الرّاغب«

) و 259-260: ش1387، است نه مجازي (راغب

اسراء   گوید: سوره می» البیان القرآنیحب من اسرار صا«

  ست.ا هبا تسبیح و تحمید محاصره شد

ترین نوع تسبیح را در میان سور مسبحات، در  کامل

کنیم چرا که آغاز سوره با  ي اسراء مشاهده می سوره

ي تسبیح و آن هم به صورت مصدر آمده تا  کلمه

ن و مکان باشد دربرگیرنده هر نوع تسبیح خارج از زما

و به دنبالش » بِعبده  أَسرَى الَّذى سبحانَ«و فرمود: 

» عما یقُولُونَ علُوا کَبِیرًا  سبحانَه و تَعالى«فرمود: 

تُسبح لَه السماوات السبع و «) و بعد فرمود 43/(اإلسراء

هفتگانه و  يها انآسم) 44/(اإلسراء »الْأَرض و من فیهِنَّ

گویند،  هاست او را تسبیح مى زمین و هر کس که در آن

و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش، تسبیح او 

و بعد با  یابید. ها را درنمى گوید، ولى شما تسبیح آن مى
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ترین اطالق که هماهنگی با تسبیح آغازین سوره  گسترده

لَّا  ا یسبح بحَمده و لَاکنء إِلَّ  و إِن من شى...«دارد فرمود: 

مهبِیحونَ تَسو پایان سوره را نیز 44/(اإلسراء »... تَفْقَه (

با حالت مصدري تسبیح به پایان رسانید تا اعالم کند 

مبارکه   تصویر همه گیر و جامع این سوره ،»تسبیح«

هلْ کُنت إِلَّا بشَرًا    سبحانَ ربى... «است که فرمود: 

ولًارنَا إِن کاَنَ «) و 93/(اإلسراء  »سبانَ رحبقُولُونَ سی و

شود  ). و لذا مالحظه می108سراء/(اإل» وعد ربنَا لَمفْعوال

که تصویر کلی و فنی این سوره با تسبیح خداوند شکل 

  ).204-203: 1431(سامرائی، گیرد می

م تصویر پردازي هنري جایگاه قرآن و رسول اکر -1

  (ص) در سور مسبحات

اسراء، قرآن را بهترین  ، سوره9 خداي متعال در آیه

 هذَا إِنَّ«نماید میهادي به مسیر درست و استوار معرفی 

با تصویر   41 و در آیه» أَقْوم... هى للَّتىِ یهْدى الْقُرْءانَ

پردازي جذّاب، قرآن را به ظرف پر از سخنان نغز براي 

 ست و در آیها همنان و رمیدن کفّار تعبیر کردپندپذیري مؤ

ص) و کفّار ، قرآن را حجاب حائل میان پیامبر(45

، قرآن را موجب شفاء و 82ترسیم نموده و در آیه 

رحمت و آسایش مؤمنان و غواصی کفّار در زیان و 

، تحدي 88 ست. و اما در آیها هخسارت به تصویر کشید

ا ه ، اعم از جنّیان و انسانمعاندان و مبارزه طلبی با همه

را در اوج فصاحت و بالغت و بالندگی به رخ عالمیان 

، قطعیت انزال قرآن را به خود 106 ست. و در آیها هکشید

منسوب ساخته و پیامبر خودش را نسبت عدم شتاب در 

 16و  9و همین طور آیات  ست.ا هقرائت فرا خواند

 ف و آیهص 6حشر و آیات  سوره 20 حدید و آیه سوره

 سوره 5تغابن و آیه  سوره 8 جمعه و آیه سوره 5و  2

ي زیبا و اعجاب انگیز، قرآن و ا هاعلی، هر کدام از زاوی

از خطّابی  کنند. میجایگاه واالي آن را تصویر نمایی 

 سوره 46و  41نقل شده است که با استناد به آیات 

 21ه اسراء، تأثیر قرآن را بر نفوس کفار و با استناد به آی

حدید، تأثیر قرآن را بر  سوره 16حشر و آیه  سوره

  ).111 : ش1388(خطّابی،  کند میاي سالم ثابت ه جان

یکی دیگر از وجوه مشترك سور مسبحات در به 

اسالم(ص) و  میتصویر کشیدن جایگاه عظیم رسول گرا

 سوره16و   8، 1اهل بیت پیامبر(ص) است. در آیات 

(ص) بر  جودي رسول اکرماسراء به عظمت روحی و و

سایر انبیاء و هادي بودن کتاب رسول خدا و منجی بودن 

پیامبر(ص) در برابر عذاب الهی به عنوان چتر نجات 

، 26،  24،  23، 22، 21اشاره دارد. و در آیات  میآد

این سوره، به هدایت تشریعی و متخلّق  37و  36، 29

ورزد.  مید ساختن پیامبر به باالترین صفات اخالقی تأکی

بعد از وجوب اعمال عبادي؛   80و  79،  78و در آیات 

نماز شب، پیامبر(ص) را به مقام محمودیت  به وسیله

اي معطّر بوستان ه بخشد و در نتیجه او را با گل میارتقاء 

  بخشد. میحسنه زینت  اسوه

 سوره 28و  27،  25،  21،  19،  8،  7در آیات 

رداري از تقوي را منوط به حدید، ایمان به خدا و برخو

ست. و صداقت، انفاق و بهره مندي ا هپذیرش رسالت کرد

از بهشتی که به وسعت آسمانها و زمین است و سعادت 

جاودانه را، به تبعیت از رسالت پیامبر(ص) و انبیاء(ع) 

   ست.ا هگره زد

، مخالفت با پیامبر(ص) را  8و  7،  6،  4در آیات 

یره شدن انبیاء را بر همگان به ي از عذاب و چا هدر هال

مشیت حق تعالی، و اختصاص انفال را به پیامبر(ص)، 

و  6،  5و در آیات  کند. میبه بهترین وجه تصویر نمایی 

عذاب و رسالت  صف، آزار انبیاء را مایه سوره 11

پیامبر اسالم(ص) بعد از عیساي مسیح را، موجب 

امیدواري بشریت و ایمان به پیامبر(ص) را همتراز ایمان 

به خدا و جهاد در راه خدا با مال و جان، با طراوت تمام 

جمعه، تالوت آیات  سوره 1 کشد. و در آیه میبه تصویر 
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الهی و آموزش و پرورش و حکمت آموزي را در قامت 

  سازد. میپیامبر(ص) متجلّی 

تغابن، انبیاء را مجهز  سوره 12و  8،  6در آیات 

به بینات و دالیل روشن معرفی کرده و همراهی رسالت 

نماید. و  میرا با نور و روشنایی و اطاعت خدا، ترسیم 

اعلی نیز با خطابات زیبا  سوره 15و  9، 6، 1در آیات 

وردگار متعال، و امید بخش، پیامبرش را به تسبیح پر

کند تا اینکه امور را  میخالق، مسوي، مقدر، هادي... امر 

بر او آسان نماید. و سپس او را موجب تذکار بشریت و 

خواند تا بدین وسیله اهل  میمنفعت بی پایان آن فرا 

خشوع را از اهل شقاوت باز ستاند و در نهایت فالح را 

این  شمارد و همه میاز آنِ تزکیه کنندگان و نماز گزاران 

اي متّصل به هم به شکلی فنّی و حساب ه ها در حلقه

  ند.ا هشده به تصویر در آمد

 سوره 105و  94، 77، 54، 15در نتیجه آیات 

 سوره 28و  27، 26، 25، 21، 19، 8، 7اسراء و آیات 

و  6، 5حشر و آیات  سوره 8و  7، 6، 4حدید و آیات 

 12و  8، 6یات جمعه و آ سوره 2 صف و آیه سوره 11

تغابن به رسالت انبیاء به طور عام و رسالت رسول  سوره

  (ص) به طور خاص اشاره دارند. اسالممی گرا

سور (ع) در  تصویر پردازي هنري اهل بیت -2

 مسبحات

گر چه به ظاهر در هیچ جاي قرآن و از جمله سور ا

از اهل بیت پیامبر(ص) به صراحت بیان   میمسبحات، نا

جري و تطبیق، قابل  است اما به مصداق قاعده نشده

تأویل است و لذا آیاتی از این سور به جایگاه خاندان 

 ذَا ءات و« اسراء سوره 26 در آیه پردازد. میپیامبر(ص) 

الْقُرْبى  ...قَّهبه حق حضرت فاطمه(س) و اعطاء »ح ،

 أُولَئک« 57 فدك به آن حضرت تأکید دارد. و در آیه

پیامبر(ص) و  »الْوسیلَۀ... ربهِم  إِلى یبتَغُونَ یدعونَ ذینَالَّ

علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم را وسیله 

اجابت دعا و ریسمان الهی براي تقرّب به حق تعالی 

 زهقَ و الْحقُّ جاء قُلْ و« 81 نماید و در آیه میمعرفی 

، نماد بارزي از حق معرفی ، حضرت امیر(ع)»الْباطل...

شده است که توانست بت هبل را از باالي کعبه به زیر 

اندازد و در جنگ خندق بر عمرو بن عبدود چیره شود( 

  ).184-190: ش1381جعفري، 

 هم ...أُولَئک« حدید سوره 169 در آیه

» الصدیقون«(ع) مصداق حقیقی  ، علی»الصدیقُونَ...

 من   کفْلَینْ ُیؤْتکُم ..«. 28 در آیه معرفی شده است و

، امام حسن و امام »کفلَین«ِ، مقصود اصلی از »رحمته..

» بِه... تَمشُونَ نُورا «...حسین علیهما السالم و منظور از 

: (همان باشد می(ع)  در همین آیه، علی بن ابیطالب

 على یؤْثرُونَ ...و« حشر سوره 9 ) و آیه328-326

را به (ع) ، بلندترین اوج ایثار اهل بیت ...» أَنفُسهِم

 سبقُونَا ...الَّذینَ«این سوره  10 کشد. و در آیه میتصویر 

، علی(ع) شاخص ترین فرد در سبقت به »بِالْایمانِ...

). و در 325-326(همان،ص  ایمان معرفی شده است

، »صفا... هسبِیل فىِ یقتلونَ ...الَّذینَ« صف سوره 4 آیه

حضرت امیر(ع)، به عنوان بارزترین این جنگ جویان 

 سوره 2 ). و در آیه338: (همان جلوه نمایی شده است

، منظور »الحِکْمۀ... و الْکتَاب یعلِّمهم ...َ« جمعه

با زیبایی تمام  (ع) ، والیت علی بن ابیطالب»الحکمۀ«از

و لذا تصویر گري ). 339: (همان به تصویر در آمده است

 خاندان پیامبر در این آیات با صفات در خور آنان مد

  است.ه نظر خداي متعال در این سوره

تصویر پردازي هنري صفت عزیز حکیم در سور  -3

  مسبحات

یکی از محوري ترین تصویر کارکرد هنري و فنّی سور 

مسبحات، به تصویر کشاندن عزّت و حکمت خداي 

عزیز که از اسماء حسناي  واژهور است. متعال در این س

خداوند است به معنى توانا و قادر، و عزیز کسی است که 
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عزیز را چنین  واژه» صاحب مجمع«شود،  مغلوب نمی

شود و به قولى:  میکند: توانائى است که مغلوب ن میبیان 

( طریحی، 1کسى است که چیزى بر او ممتنع نیست

  ).4/25 ش :ج1375

که افعال خود را به بهترین وجه و حکیم کسی است 

دهد و از هرگونه کار  ترین راه انجام می از نزدیک

کند، صاحب لسان العرب  میناموزون و خالف، پرهیز 

» الحکیم«حکمتی از علم است و » الحکم«گوید:  می

 (ابن منظور، همان عالم و صاحب حکمت را گویند

خداي متعال صفت عزّت و حکمت  ).3 ق:1408

را با بهترین شکل در سور مسبحات تصویر خویش 

  .کند مینمایی 

حکیم و عزیز مثل  اسراء اگر چه واژه در سوره

آغازین نیامده است؛ ولی در  دیگر سور مسبحات در آیه

، 31، 18، 17، 12، 10،  5، 2آیات متعددي نظیر آیات 

39 ،46 ،50  ،51  ،56  ،71 ،75  ،81  ،86  ،97 ،99 ،

هرکدام به طریقی مبهوت کننده و دل انگیز،  111و 108

و  ند.ا هحکمت و عزّت خداوند متعال را به تصویر کشید

این تصویرنمایی در هر سوره با ادبیاتی خاص مخاطب 

 سوره 7 دارد به طوري که در آیه میرا به شگفت وا 

 أَحسنتُم أَحسنتُم إِنْ«اسراء با مفهوم احسان، 

   ربکم  عسى« به معناي رحمت 8 در آیه ، و»... لأَنفُسکم

 لِّتَبتَغُواْ« با مفهوم فضل 12 ، و در آیه»...  یرْحمکم أَن

 با معناي ارسال رسل 15، و در آیه »... ربکم من فَضْلًا

»ا ...وذِّبِینَ کُنَّا معم تىثَ  حعوال نَبسبا  19 ، و در آیه»ر

و  »مشْکُورا سعیهم کَانَ ...فَأُولَئک« مفهوم سپاسگزاري

 عما  تَعالى و سبحانَه« در معنی سبحان و علو 43 در آیه

  به تصویر کشیده شده است. »کَبِیرًا علُوا یقُولُونَ

                                                 
ء، أو  من أسمائه تعالى، و هو الذي ال یعادله شی "العزیز "و« 1

 »الغالب الذي ال یغلب، و جمع العزیز عزاز مثل کریم و کرام.

 أَلَّا ...« با مفهوم 2 همچنین صفت عزّت در آیه

در معنی حصر  8 ، و در آیه»وکیال دونىِ من تَتَّخذُواْ

 ، و در آیه»حصیرًا للْکَافرِینَ جهنَّم جعلْنَا ...و« جهنّمیان

، و »أَلیما عذَابا لهُم ...أَعتَدنَا« با مفهوم عذاب کافران 10

 فَدمرْنَاها ...ُ« با معناي هالك ساختن مترفان 16 در آیه

 ...إِنَّ« با ترسناك شمردن عذاب 57 ، و در آیه»تَدمیرًا

ذَابع کبا کاَنَ رْذُوربا مفهوم کامل  63 ، و در آیه»مح

، و در »موفُورا جزَاء   جزَاؤُکم جهنَّم فَإِنَّ ...ْ« نمودن کیفر

 کاَنَ الْباطلَ ...إِنَّ« با مفهوم نابود کردن باطل  81 آیه

نی به تصویر کشیده شده است. منظور از حقّ یع »زهوقًا

کفر و  اسالم و دین، و منظور از باطل یعنی همه همه

  ).2/365: (قشیري، بی تا شرك

ت و عزّت در دیگر سور مسبحات نیز مصفت حک

متناسب با مفهوم آیات هر سوره به زیبایی خاصی جلوه 

حدید، حشر، صف، جمعه و  کند. در سوره مینمایی 

الی، بعد از تغابن در کمال بخشی به تسبیح و تنزیه باریتع

؛ 1/؛ حشر1/(حدید تسبیح قرار گرفته است واژه

حشر و تغابن،  ). و در سوره1/؛ تغابن1/؛ جمعه1/صف

تمام آیات از ابتدا تا انتها با این دو صفت به تصویر 

اعلی، خداي متعال با نسبت  در سوره کشیده شده است.

امور به خودش، عزّت و حکمت را جزء  دادن همه

ود قرار داده است.در جدول زیر الینفک صفات خ

کارکرد فنّی صفت عزیز و حکیم به اختصار نمایش داده 

و  23، 1حدید و آیات  سوره 25و  1لذا آیات  شود. می

 سوره 3و  1صف و آیات  سوره 1 حشر و آیه سوره 24

تغابن از سور مسبحات به کاربرد  سوره 18 جمعه و آیه

ون آیه اشاره متناسب با مضم» عزیز و حکیم«صفت 

  نماید. می

  تصویر پردازي هنري انفاق در سور مسبحات -4

یکی از تصویر پردازي زیباي این سور مربوط به انفاق و 

 29 شرایط آن و کیفیت آن است به طوري که در آیه
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ها را، هم، رمز بخشش  اسراء، قرآن کریم دست سوره

انفاق داند و هم رمز بخل ورزیدن و گاه هم دریافت  می

و لَا تجْعلْ یدك «فرماید:  داند آنجا که می در راه خدا می

غْلُولَۀً إِلىا کلَّ  مطْهسلَا تَب و کنُقا     علُومم دفَتَقْع طسالْب

ماحورگشادگی؛ «گوید:  میآلوسی  ).29سراء/(اإل1»س

یعنی اسراف مکن در عطا که پس بنشینی، مالمت زده، 

(آلوسی،  »کرده، غمناك و حسرت زده باشی سرزنش

  ).8/64: ق1415

تصویر » دستان بسته بر گردن«در اینجا بخل به 

که هیچ چیز را » دستان گشاده«شده است و اسراف به 

دارد سپس تصویر براي بخیل و  در خود نگه نمی

اسرافگر، به صورت فرد نشسته و حسرت خورده مجسم 

 مور زندگیش را نداردشود که توانایی پیگیري ا می

حدید  سوره 10 ). در آیه134 -135:  1387(سیدي 

میان انفاق در سختی و گرفتاري و انفاق در گشایش و 

ي ا هفراخی تفاوت اساسی قائل شده است و این را بهان

میان صحابه و معیاري براي سنجش اعمال  براي مقایسه

 انفاق خدا راه در چرا و«فرماید:  میدهد و  میآنان قرار 

 و آسمانها میراث خداست آنِ از آنکه حال و کنید نمى

 به و کرده انفاق فتح از پیش که آنان شما میان از زمین؟

 به و اند کرده انفاق فتح از بعد که آنان با رفته جنگ

 و. است فراتر آنان درجات نیستند، برابر اند رفته جنگ

 که کارى هر به و. دهد مى نیک وعده همه، به خدا

 و اللَّه سبِیلِ فىِ تُنفقُواْ أَلَّا   لَکم ما و«است،  آگاه کنید مى

لَّهیرَاثُ لم اتاومالس ضِ وتَوِى لَا الْأَرسی نکمنْ مأَنفَقَ م 

 أَنفَقُواْ الَّذینَ منَ درجۀً أَعظَم أُولَئک قَاتَلَ و الْفَتْحِ قَبلِ من

 بِما اللَّه و   الحُسنى اللَّه وعد کالُ و  تَلُواْاقَ و بعد من

این آیه فناي ثروتمندان و تصاحب  ».خَبِیر تَعملُونَ

ثروتشان به دست میراث خواران و رفاه طلبی و غفلت 

                                                 
دستى منما  ] گشاده جیر مکن و بسیار [همو دستت را به گردنت زن .1

 زده بر جاى مانی. شده و حسرت تا مالمت

 از جاودانگی عمل از سوي دنیا طلبان و تحقق وعده

 :ق1407نماید(سید رضی،  میراستین الهی را ترسیم 

327.(  

حشر براي موحدین  سوره 9 همین انفاق در آیه

واقعی و راسخان در ایمان، در نقطه مقابل کسانی است 

حدید از آنان ذکر شد. چرا که در اینجا  که در سوره

اسقرار ایمان در قلبشان، بسان استقرار و آرامش ایشان 

در وطنشان به تصویر کشیده شده است. و اینها یک 

خود ساختند که قرآن از  انفاق را پیشهدرجه بیشتر از 

 و أَنفُسهِم على یؤْثرُونَ و... «یاد کرد » ایثار« آن به واژه

کاَنَ لَو ۀٌ بهِِماص230: (همان 2»... خَص .(  

صف نیز در تکمیل عبارت فوق  سوره 11 در آیه

الذکر، انفاق جان و مال را به ایمان و جهاد و تجارت به 

سود آن را نجات از عذاب  تصویر کشیده است و

دردناك و ریسمان عروج ملکوتی انسان به کمال و 

سکّوي پرتاب به حقیقت و وارستگی قلمداد نموده 

 و   بِأَموالکم اللَّه سبِیلِ فىِ تجَاهدونَ و«... است

...کُمانفاق در  ).19/437: ش1374(طباطبایی،  3»أَنفُس

گردد. تصویر  بیان می »قرض«راه خدا به تصویر رایج 

با تصویر خرید و فروش و تصویر تجارت » قرض«

گردد و به جهان مادي و تعامل  سودمند مرتبط می

  ي آدمیان وابسته است. روزمره

تصویر قرض دادن به خداوند در سبک قرآنی 

فراوان آمده است، چون تصویري است حسی و برگفته 

ان وجود از واقعیت زندگی آدمی که در ذهن و روانش

داشته و بر معناي ذهنی داللت دارد که با مجسم نمودن 

گذاري بر ثیرأو محسوس و ملموس نمودن، موجب ت

 گردد به طوري که در سوره اندیشه و روان و خیال می

                                                 
 نیازمند خود چند هر دهند مى ترجیح خویش بر را دیگران و .2

 باشند.

 کنید. جهاد خویش جان و مال با خدا راه در و .3
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تغابن که یکی دیگر از سور مسبحات قرآن کریم است 

فْه لَکُم و إِن تُقْرِضُواْ اللَّه قَرْضًا حسنًا یضَاع«فرماید:  می

رْ لَکُمغْفو لذا انفاق، قرض دادن به  ).17/(تغابن1»... ی

خداوند است و این بیان لطیف به آدمی این نکته را 

آموزد که وي مالک این ثروت است و آن را انفاق  می

کند و حتی به پروردگارش قرض نیکو و بالنده  می

 تواند دهد. عنصر خیال از خالل این جناس لفظی می می

یضاعفه و اضعافاً ) « حرکت بالنده و چند برابر شدن آن 

و تصویر ذهنی ثروت و انواع آن و حرکت و رشد و 

  تکثیر شدن آن را تصویر نماید.

این دو تصویر ثروت و فقر در بیان و بافت، در 

قرض دادن به «گیرند تا با تصویر  مقابل هم قرار می

در اندیشه و ي آن  براي تقویت و رشد و توسعه» خداوند

احساس آدمی ادامه یابند و آنگاه انسان را ترغیب 

کند تا با قرض دادن به خداوند جان خود را از بخل  می

اگر  ).139-140 :1387 (سیدي، ورزي پاك نماید

» یقرض فی سبیل الله«در حقیقت » یقرض اهللاَ« فرمود

است، لذا مفعول واقع شدن اهللا به معناي تأکید و اهمیت 

رض در مسیر رضایت حق تعالی است و این یکی از ق

 اي زبان شناسی در ادبیات عرب است.ه زیباترین جلوه

تغابن، انفاق را در ارتفاع بسیار باال به تصویر  16 در آیه

تقوا را متناسب با هر  کشد و وصول به باالترین درجه می

کند و حتی انفاق را  میفردي در انفاق مال معنا 

و ». لّأَنفُسکُم خَیرًْا و أَنفقُواْ« داند مین درخشش از درو

بخشد و آن  می، انفاق را در بهترین وجه معنا 17 در آیه

کند؛ یعنی اینکه قرضی که  میرا قرض دادن به خدا معنا 

است، و این  میبازگشت چند برابر آن به قرض دهنده حت

ترغیب به انفاق هست و این آیه ارتباط  باالترین مرتبه

                                                 
اگر خدا را وامى نیکو دهید، آن را براى شما دو چندان  .1

  . ...گرداند مى

فاق با دو صفت حکیم و عزیز را که مهمترین وجه ان

مشترك سور مسبحات است به زیبایی فوق العاده تصویر 

 و بترسید خدا از توانید تا«فرماید:  میکند و  مینمایی 

 مالتان از خود سود به و کنید اطاعت و دارید فرا گوش

 امان در خویش نفس حرص از که آنان و. کنید انفاق

 حسنًا قَرْضًا اللَّه تُقْرِضُواْ إِن«...  »تگارندرس اند مانده

فْهضَاعق1415؛ آلوسی، 519 :(همان »لَکُم... ی :

14/323.(  

 در مجید قرآن در بارها که عجیبى است تعبیر این

شده است(مکارم  تکرار »اللَّه سبیل فى انفاق«مورد 

در آخرین سوره  از  ).24/211: ش1374شیرازي، 

پاکی  اعلی، انفاق را وسیله سوره 14 ات، آیهسور مسبح

را از آخرت   میاز لوث تعلّقات مادي دنیوي که آد

کند. که این انفاق موجب تزکّی  میمنصرف کرده، ترسیم 

و برگشتن به خداي تعالی است و به همین خاطر است 

که انفاق را به تونل و راه میان بر زیر زمینی معنا 

  ». تَزَکى من أَفْلَح قَد: «فرماید میند که ا هنمود

 بر  مبتنی قرآن در شود که هنر میمشاهده  ،بنابراین

 را میاسال هنر آثار میتما اگر و است واحدي اصل

 مرکز برمبناي آثار  این همه ،کنیم فرض اي دایره همچون

). قرآن کریم 85: ش1366(اعوانی،  .دارند قرار واحدي

هدفی متعالی، که همان به عنوان متنی ادبی، در راستاي 

هدایت و تربیت و رسیدن به حقیقت است، کوشیده است 

اي زبان عربی و البته برتر و فراتر از ه از تمام توانمندي

  ساختار زبان عربی بهره گیرد.

  و نتیجه گیريبحث 

هاي رساندن مطلب  ترین روش روش هنري یکی از مهم

از این باشد که قرآن کریم با بهره گیري  به مخاطب می

روش در اوج فصاحت و بالغت توانسته است با آوردن 

انبوهی از تصاویر پیاپی در نواري متحرك، مخاطبان 

  خود را به وجد آورد. 
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هاي اسراء، حشر، حدید،  سور مسبحات که سوره

صف، جمعه، تغابن و اعلی را شامل است و به 

هاي اعتقادي، اخالقی،  موضوعات متنوعی از پایه

و سیاسی پرداخته است با تصویرگري هنري  اجتماعی

بسیار زیبا توانسته است معنی حقیقی نهال تسبیح و 

تحمید را با برجسته نمودن کمیت و کیفیت تسبیح، تبیین 

جایگاه رفیع قرآن کریم و رسول اکرم(ص) و اهل بیت 

پیامبر(ص) و برجسته نمودن انفاق و نقش آن در تحقّق 

وصول به کمال واقعی در هدف آفرینش انسان جهت 

دو صفت حکیم و عزیز، در جان و روح مخاطب  آیینه

غرس نماید ومخاطب را درفهم معانی بلند خویش همراه 

سازد و در تحقق عینی سه بخش اصلی دین، یعنی  

اعتقاد و احکام و اخالق نقشی ویژه ایفا نماید. البته جا 

ي بعدي اه دارد که محقّقین با غواصی عمیق تر در الیه

  بیشتري نائل آیند. آیات این سور به حقایق نهفته

  منابع

لسان ق)، 1414( ابن منظور، محمد بن مکرم -

  دار صادر، چاپ سوم. :، بیروتالعرب

لسیرة ا، )ق1375( ابن هشام، ابومحمد عبدالملک -

  .، بیروت: دارالوفاقالنبویۀ

روض ق)، 1408( ابوالفتوح رازي، حسین بن علی -

بنیاد  :، مشهدالجنان فی تفسیر القرآنالجنان و روح 

 آستان قدس رضوي.   میپژوهشهاي اسال

روح المعانی فی ق)، 1415( آلوسی، سید محمود -

دارالکتب العلمیه،  :، بیروتتفسیر القرآن العظیم

  چاپ اول.

 سید دیدگاه از، ش)1380پیري سبزواري، حسین ( -

: ، نشریهقرآن هنري اعجاز از يا هجلو: قطب

  .)20-18صص( ،105 رآن، شمارهق گلستان

آشنایی با تصویر فنی: ش)، 1365( تجلیل، جلیل -

، 13و 12ش مشکوه، ، نشریهنمایش هنري در قرآن

  .16ص 

سیماي امام علی(ع) ش)، 1381( جعفري، یعقوب -

 انتشارات اسوه، چاپ اول. :، تهراندر قرآن

پژوهشی در ش)، 1368حجتی، سید محمد باقر ( -

ان: دفتر نشر فرهنگ ، تهرتاریخ قرآن کریم

 اسالمی.

کارکرد تصویر ش)، 1389( خاتون قدمی، هاجر -

، 150کتاب ماه دین، ش ، نشریههنري در قرآن

  .51ص

کارکرد ش)، 1387راغب، عبدالسالم احمد ( -

ترجمه سید حسین   ، تصویر هنري درقرآن کریم

  : انتشارات سخن.نسیدي، تهرا

 و  قرآن اعجاز ش)،1361( صادق  مصطفی ، رافعی -

 ، الدین  ابن  عبدالحسین  ترجمه ،»محمد  بالغت

 . دوم ، چاپ قرآن بنیاد : تهران

، ابو القاسم محمود بن عمر  میزمخشري خوارز -

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون ق)، 1421(

: دار احیاء ، بیروتاألقاویل فی وجوه التأویل

  التراث العربی.

بیان من اسرار الق)، 1431سامرائی، فاضل صالح ( -

  ، عمان: دارالفکر.القرآنی

فی نصوص  لمسات بیانیۀق)، 1431(_______.  -

  : دار عمار للنشر والتوزیع.، اردنمن التنزیل

نقش ذوق در ش)، 1388( سعدي، محمد جواد -

، پژوهشنامه علوم اعجاز موسیقیایی و هنري قرآن

 .2(پیام جاویدان)، شماره  و معارف قرآن کریم

یص البیان فی مجازات تلخق)، 1407( سید رضی -
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  داراالضواء، چاپ اول. :، بیروتالقرآن

اي تصویر ه مؤلّفهش)، 1387( حسینسیدي، سید -

، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه هنري در قرآن

 .27شیراز، شماره 

المیزان فی ق)، 1417( حسینمحمدطباطبایی، سید -

 جامعه میدفتر انتشارات اسال :، قمتفسیر القرآن

  قم، چاپ پنجم. علمیه حوزهمدرسین 

، مجمع البحرینش)، 1362( طریحی، فخرالدین -

  نشر مرتضوي، چاپ دوم. :تهران

 االسالمی الفکر رائدق)، 1400یوسف ( عظم، -

 و مدرسه و حیاته ؛قطب سید الشهید المعاصر

  دارالقلم.: بیروت، آثاره

لطائف (بی تا)،  قشیري، عبدالکریم بن هوازن -

  للکتاب.ئۀ المصریۀ العامۀ : الهیمصر، االشارات

تصویر سازي هنري در ش)،  1389( قطب، سید -

انتشارات  :، ترجمه زاهد ویسی،  سنندجقرآن

  آراس. 

هر سوره بسان ش)، 1379( گلجانی امیرخیز، ایرج -

شکده الهیات مشهد، دان ، نشریهي منظما همجموع

 .50و  49شماره 

، تفسیر نمونهش)، 1374( مکارم شیرازي، ناصر -

  ران: انتشارات دار الکتب االسالمیه، چاپ اول.ته


