
 

 های قرآ ین: قایب از چهره

 های کربالهروایت قرآ ن از چهر 
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

هایی است که در آن به زبان ساده، به موضوع شناخت های قرآنی، عنوان مجموعه کتابقابی از چهره
  .ها، با رویکرد تدبری پرداخته استشخصیت

 :بررسی کرده استهای حماسه کربال را با رویکرد یاد شده، در سه مرحله نفر از چهره ۹کتاب حاظر 
اریخی که شامل انتخاب و توضیح یک اشاره و نکته ت نقطه شروع در ترسیم شخصیت است، مرحله اول

 .شودمشهور در مورد آن شخصیت می
ده تواند نکته انتخاب ششود که میهایی می، شامل بررسی آیات یا سورهبا عنوان بوم آیات، مرحله دوم

 .تحلیل نماید ،در مرحله قبل را در بستر قرآن
، شامل جمع بندی نکات قبل و پاسخ به نیازی عنوان قابی از چهره شخصیت مذکور با، مرحله سوم

 .شودشود که با معرفی چهره یاد شده حاصل میمی

هایی است که در آن به زبان ساده، به موضوع شناخت ، عنوان مجموعه کتابهای قرآنیقابی از چهره
دبری پرداخته شده است. منظور از رویکرد تدبری، مراجعه روشمند به قرآن، رد ت، با رویکهاشخصیت

ها و رویکرد تدبری به چهره برای رسیدن به پاسخ مناسب جهت برطرف شدن نیازهای انسان است.
تواند هم پاسخگوی نیاز عموم مخاطبان و هم های قرآنی، میهای موجود در داستانشخصیت

 تخصصی آنها از جمله اصحاب هنر، ادبیات و رسانه باشد. کننده نیاز بخشبرطرف
این موضوع، ممکن است دو رویکرد کلی در ذهن تداعی بکند؛ یکی، رویکرد تجسمی و دیگری 
رویکرد نمایشی. مصادیق رویکرد اول در نقاشی و عکاسی و غیر آن با مضمون چهره انسان است؛ و 

نویسی و متمرکز بر ثبت حاالتی از منامه یا نمایشنامهمصداق رویکرد دوم نیز در بخش مهمی از فیل
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ها است که گویای صفات، شاکله یا شخصیت آنها باشد. مورد اخیر را بیشتر به عنوان ها و نقشانسان
هر دو رویکرد یاد شده در دو چیز اشتراک  شناسیم که رکن اصلی هر قصه است.پردازی میشخصیت

عالیم و حاالت ظاهری انسان  است و دوم، جهت معنایی که از دریچه شان که انساندارند، یکی موضوع
 شود.و دقت و تأکید بر آن تصویر می

گیری از انسان و حاالت او قابل ذکر این نکته مهم است که حقایق بسیاری وجود دارند که جز با بهره
 ین قبیل.مثل محبت، رضایت، سود یا خسارت و مفاهیم دیگر از ا توصیف و تجسم نیستند.

، همگی به دنبال تصویر کردن معنا و حقیقتی نقاش، عکاس، چهره پرداز، نمایشنامه و فیلمنامه نویس
اند؛ پس اصل ماجرا تصویر کردن معنا و روحی طرح و اثر خود را اراده کردههستند که به خاطر آن ایجاد 

 از معناست.
ه وحیانی قرآن که آن را به تبیان کل شیء براساس آنچه گفته شد در این اثر سعی شده است از جایگا

های یاد شده از طریق قرآن باشد. برای تبدیل کرده، بهره جسته و شرح کوچکی بر نحوه ترسیم ساحت
های قرآن ای تاریخی را به عرصه سورهاین منظور نیازمند مراحلی مهم هستیم؛ مراحلی که ابتدا نکته

 کند.سازد و تحلیل یک شخصیت را به بستر هنر وارد مییکشاند و بعد از آن یک ایده تجسمی ممی
های عاشورا سخن گفته سوال به ذهن متبادر شود که چگونه قرآن درباره چهره این حال ممکن است

حالی که به ظاهر نامی از ایشان )حتی نام حسین بن علی علیه السالم( در قرآن نیامده است؟ در  باشد.
برای جماعت زن و مردی که قرآن، تار و پود  پیش رو راهگشاست: در پاسخ این پرسش، توضیحات

اول، خطی از  توان دو خط سیر مرتبط از زندگی را ترسیم کرد؛ساخت، به راحتی میحیاتشان را می
توانند ببینند و دوم، خطی از درون که ای است که دیگران میبیرون که شامل تمام اتفاقات قابل مشاهده
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شود، اما همواره مثل جوّ اتمسفری بر اتفاقات بیرونی آنها حاکم بوده و ایشان را احاطه ظاهرا دیده نمی
 کرده است.

گاهی بخشی از محتوای درون در قالب کلمات قرآن، به وضوح و با اشاره مستقیم خودنمایی می کند و 
دقیقا انسان را به توان حاالت و رفتارهای آشنا را متوجه شد که گاهی نیز، به شرط انس با قرآن، می

 دهد.ها یا ترکیبی از آنها داللت میآیات و سوره
شود؛ ود نمیهای قرآنی تنها به کسانی که نامشان در قرآن، به لفظ آمده باشد، محدبا این منطق، چهره

ای می توان در این کتاب دید و بر این اساس و به زبان مَثل، قرآن های عالم را به گونهبلکه همه چهره
گری از کربالست؛ کربالیی از زنان و کردانی که اکثر انها از انبیا و نیکان و م، کتاب مقتل و روایته

های هایی که به مثابه گل و گلستانی هستند که واسطه و مایه اولیه ترسیم چهرهخوبان هستند. شخصیت
در نسبت با مَثل این کربال های شوند. با این تعبیر، چهرههای کربال محسوب میدیگر مانند چهره

ها، معارف، شوند. کسانی که از شهد این چهرهگلستان، به مثابه نحل یا زنبور عسل محسوب می
 آفرینند.ها و گرده وجود آنها، عسل میآموزه

در برخی روایات، اشاره شده که مَثل ما اهل بیت علیهم السالم مانند مثل تحل است. با این تعبیر، نسبت 
های خدا و گلستانی از قرآن و ای است شبیه ربط میان کندویی از نحل با قرآن، رابطهو رابطه کربال

 هایی که در آن وجود دارد.شخصیت
های عاشورایی، صرفا ترسیم یک حالت با منطق یاد شده، رجوع به هر تاریخ و مقتلی برای ترسیم چهره

در حالی که کربال روایتی از درون نیز دارد؛ یا رویداد از حیث بیرونی و فارغ از جو و اتمسفر آن است. 
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تر و بهتر دریافت. با این توضیح، کربال مقتلی به نام توان با علم ظنّی، آن را نزدیکروایتی که حتی می
 مقتل قرآن دارد و در روایت پیش رو سعی شده، متنِ روایتگر، قرآن باشد.

های با محوریت سیری که بیان شد، در این نوشتار که بخشی از یک مجموعه چند بخشی با عنوان چهره
قرآنی است. نُه چهره عاشورایی شامل امام حسین علیه السالم، جناب مسلم علیه السالم، جناب حبیب 

قمر بنی هاشم علیه السالم، حضرت علی اکبر علیه السالم، حضرت قاسم علیه السالم، حضرت  بن مظاهر
چنانکه قبال هم  علیه السالم، حضرت علی اصغر علیه السالم و حضرت عبداهلل بن حسن علیه السالم

 اند.اشاره شد، در سه مرحله مورد بررسی قرار گرفته
مرحله اول، نقطه شروع در ترسیم شخصیت است که شامل انتخاب و توضیح یک اشارع و نکته تاریخی 

هایی شود. مرحله دوم، با عنوان بوم آیات، به بررسی آیات یا سورهیت میمشهور در مورد آن شخص
تواند نکته انتخاب شده در مرحله قبل را در بستر قرآن، تحلیل نماید. بوم آیات بیانی پردازد که میمی

ها را در نزد تشبیهی است که به وسیله آن قصد شده است انتقال یک نکته تاریخی به بستر تدبری سوره
هنرمند، همچون انتقال یک ایده تصویری بر صفحه بوم نقاشی برای پرداخت و ظاهر کردن بهتر مفاهیم و 

 جزئیات آن بشناساند.
بندی نکات قبل و پاسخ به نیازی مرحله سوم نیز با عنوان قابی از چهره شخصیت مذکور، شامل جمع

در این مسیر سعی شده است عالوه بر شود. ضمن اینکه ها یاد شده، حاصل میاست که با معرفی چهره
معرفی چهره، تلویحا نحوه تحقیق بر روی آن نیز نشان داده شود. گفته شد برای تبیین هر چهره، نقطه 

یا بروزی است ای از یک عالمت شروعی وجود دارد که در واقع این نقطه شروع، نقل مختصر و جزیی
قطه شروع، در حقیقت انتخاب آن اثر و نشانه ظاهری که از تاریخ و مشهورات به دست آمده است. این ن
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های قرآن داللت دهد و توانسته ما را به بستری از آیات یا سورهای است که به نظر نویسنده میاز صحنه
قطعا این امر به معنای آن نیست که این زاویه دیدها، تنها نقطه شروع برای ورود به قرآن درباره 

های دیگر و در نتیجه آیات دیگر برای این مضامین و سایر د، بلکه صحنههای مورد نظر هستنشخصیت
های دیگری برای هر صاحب ها و بهرهتوانند همواره مورد استفاده قرار گرفته و به فهممضامین مشابه می

 توفیقی منجر بشوند.
وع تا ترسیم چهره از اما آنچه احتماال در همه ای ننقاط و زاویه دیدها مشترک است، خط سیر آنها از شر

ای از طریق قرآن است یعنی سیری از: اول. نقطه شروع از یک روایت. دوم. انتقال آن به بوم و صفحه
 های قرآن؛ و سوم. قابی از یک چهره تابان در خاطر و منظر مخاطب.آیات و سوره

وین و اصطالحات گفتنی است در اثر پیش رو، برای نظام بخشیدن به فصول مربوط به چهرها، از عنا
مربوط به هنرهای تجسمی نیز، به منظور نوعی استعاره و کنایه استفاده شده است؛ اصطالحاتی نظیر 
تمام قد، عمقِ میدان، جانمایی، تضاد و هماهنگی، نقطه کانونی، پرتره شیرین، نمای نزدیک، سفید 

اند. البته د به چهره مورد نظر داشتهبندی که همه آنها نسبتی معنایی با نوع رویکرخوانی و نهایتا ترکیب
ای که در متن شد، یعنی نسبت یافتن دهنده طرح مسألههای موجود در کتاب به هیچ وجه انعکاسنقاشی

تحلیلی قرآنی از یک شخصیت با تصویرسازی مناسب آن، نیستند. علت هم روشن است اجرای هر 
امه هنری است که ان شاء اهلل در آینده به وقوع نای بزرگ در حد یک پایانپرژهتصویر برای هر چهره 

 خواهد پیوست.
در پایان الزم است از سر کار خانم نفیسه لشکری و دوستان همکارشان که مجدّانه پیگیر ضبط مطالب 
این نوشتار جهت تهیه برنامه رادیوی بودند، تشکر کنم، زیرا مطالب این نوشتار ابتدا به قصد تهیه 
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دانم از سرکار ظیم شده و سپس صورت کتاب به خود گرفت. همچنین بر خود واجب میبرنامه رادیویی تن
های صوتی زحمات بسیاری را متحمل شدند و عالوه بر خانم مریم احمدنژاد نیز که در پیاده کردن فایل

ز های خوبی ارائه کردند، کمال تشکر را داشته باشم. همچنین اآن در شناخت ذائقه مخاطبان نیز مشورت
کنم. از دو برادر عزیزم آقایان صادق جمالی و هانی چیت چیان بابت نظرات خوبشان صمیمانه تشکر می

نمایم. امید است خداوند متعال برای همه این بزرگواران توفیقات پیوسته و اجر غیرممنون را مسألت می
   اری تعالی قرار گیرد. این کمترین پیش کش، مقبول زینب کبری سالم اهلل علیها و مورد رضایت ذات ب

 مقدمه
 علیه السالم مسلم بن عقیل

 علیه السالم حر بن یزید ریاحی
 علیه السالم حبیب بن مظاهر

 علیه السالم علی اکبر
 علیه السالم قاسم بن الحسن

 علیه السالم عباس بن علی
 علیه السالم علی اصغر

 لسالمعبداهلل بن حسن علیه ا
 علیه السالم حسین بن علی

 قرینه سازی برای ترسیم چهره حسین علیه السالم در زیارت وارث
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