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چکیده
تصویرپردازی هنری از جمله مباحثی به شمار میرود که به شیوههای مختلف سالها مورد
توجه مفسران و بالغیون قرار گرفته است .از آنجا که قرآن کریم ،عالم هستی را به صورت زنده
و پویا ترسیم نموده ،قرآنپژوهان کوشیدهاند تا این صحنههای دلنشین را وصف کنند و در
اختیار همگان قرار دهند؛ از این رو عناصری را برای آن برگزیدند.
از میان عناصر مطرح شده ،این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی ،عنصر رنگ،
حرکت ،موسیقی ،فواصل آیات (در قالب ویژگی حروف) و استعارههای موجود در سورهی قیامت
را بررسی نماید و به وصف حال گنهکاران و منکران در روز قیامت و ویژگیها و احساسات
روحی و روانی آنان بپردازد .از این رو شش صحنه را مورد بررسی قرار میدهد تا از این طریق
مشخص شود که تصویرهای قرآنی برای بیان روشن و واضح حقیقت استفاده میگردد.
شایان ذکر است یافتههای این مقاله ،که حاصل استخراج برخی صحنههای موجود در
سورهی قیامت بر اساس نظرات بالغیون و مفسران قدیم و معاصر است ،ضرورت بررسی کل
سورههای قرآن را در قالب این نظریه نشان میدهد.
کلید واژگان :قرآن کریم ،سورهی قیامت ،تصویرپردازی هنری ،عناصر تصویرپردازی.

 -1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران( ،نویسنده مسئول)Rafiei_y20@yahoo.com :
 -6دانشجوی کارشناسیارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهرانleilajadidi89@yahoo.com :
تاریخ دریافت3131/6/31 :

تاریخ پذیرش3131/3/31 :
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 .3مقدمه
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تصویر ( )imageاصطالحی در مباحث ادبی است که در بالغت به کار میرود.
در واقع تصویرپردازی ،شیوهای است که در آن از کلماات و جماالت باه گوناهای
استفاده میشود که یک معنا و مفهوم خاص در قالب حقیقتی زنده و مجسم ارائه
و ضمن برانگیختن خیال و احساسات مخاطب ،اندیشه و پیام خاصای نیاز باه وی
منتقل گردد؛ زیرا الفاظ و عبارات صحنهای پویاا و متحارر را در ذهان مخاطاب
تداعی میکند که منجر به این نکته میشود که وی همه چیز را با حواس خویش
درر کند .رنگها را ببیند ،صداها را بشنود ،ضربهها را حا کناد و رایحاههاا را
استشمام نماید.
بهترین و واالترین نوع تصویر هنری را میتوان در قارآن کاریم یافات .وجاود
تصاویری سحرآمیز و زیبا در قرآن ،محققان و قرآنپژوهان بسیاری را بر آن داشته
است تا به وصف صحنههایی بپردازند که خداوند صاورتگار آن اسات« .محققاان
علوم قرآنی در این باره هیچ تردیدی ندارند که پردازندهی اصلی نظریهی آفرینش
هنری (التصویرالفنی) ،سیدقطب ،مفسر قرآن و ادبپاژوه و ناقاد مشاهور مصاری
است؛ کسی که مکتبی تحت همین عنوان به منظور پژوهشهاای ادبای در قارآن
کریم ،از آیات قرآنی کشف و به جامعهی قرآنی و ادبی تحت عنوان«مکتبة القرآن
الجدیدة»(مکتب نوین قرآنی) معرفی کرد که به ویژه از این دوران از زندگی ساید
قطب به عنوان مرحلهی رویکرد ادبی -اسالمی او یاد میکنند( ».انصاری ،بیتا)94 :
تصویر وسیلهای در اسلوب بیان قرآنی است که به مدد آن معانی انتزاعی قرآن
قابل درر و خیالانگیز شده و تصاویر مقابل دیدگان متحرر مایشاود و معناا و
مفهوم آن در ذهن جان میگیرد (سیدقطب .)99 :1534 ،در واقع این نوع بیان یاک
رویکرد ادبی و هنری و زیباییشناسانه است تا قرآن را طوری به تصویر بکشد کاه
با روح و فکر آدمی عجین شده و تأثیری عمیق بر جای بگذارد.
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 .3-3بیان مسأله

 .4-3ضرورت و اهداف پژوهش
در این جستار نگارنده سعی دارد تا با روش توصیفی -تحلیلی ،تصاویر موجاود
در سورهی قیامت را بر اساس برخی از عناصر مطرح شده توسط سید قطب ،مانند
رنگ ،حرکت ،فواصل آیات ،موسیقی واژگان ،استعارههاای موجاود و احسااس در
قالب شش صحنه بررسی کند تا از این طریق وقایع روز قیامت باه طاور عینای و
ملموس مقابل دیدگانمان نقش ببندد .الزم به ذکر است که نویسنده برای ارائهی
هر چه بهتر تصاویر از تفاسیر قدیم و جدید نیز بهره گرفته است .آشانایی بیشاتر
مخاطبان با تصویرپردازیهای هنری قرآن کریم ،ضرورتی انکارناپذیر است.
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از جلوههای زیبای قرآن کریم این است که از روش های مختلفی بارای زناده
کردن مفاهیم و حقایق استفاده میکند و به الفاظ و عبارات حیاات مایبخشاد و
معانی ژرف و تأثیرگذار خود را در صحنههایی واقعی ،معقول و محسوس در اختیار
بشر قرار میدهد .از این رو برخی از صاحبنظاران و قارآنپژوهاان باه بررسای و
تحلیل این تصاویر و صحنهها پرداخته و اصول و روش معینای را بارای آن وضاع
کرده و عناصر قابل تبیینی را مشخص نمودهاند .از این طریق علم بررسی و تحلیل
تصویرپردازی هنری در قرآن پدید آمده است« .تصویر هناری در قارآن تصاویری
است آمیخته با رنگ و جنبش و موسیقی و آهنگ کلمات و نغمه عبارات و ساجع
جمالت به گونهای که دیده و گوش و ح و خیال و هوش و وجادان را از خاود
آکنده میسازد این تصویر از رنگهای مجرد و خطوط بیروح انتازاع نشاده بلکاه
تصویری است گویا و زنده که ابعااد و مساافات از راه مشااعر و وجادانیات در آن
اندازهگیری میشود و معانی بدین صورت در نفوس آدمیان با مناظری از طبیعات
که خلقت حیات بر تن پوشیدهاند اثر میگذارند( ».سیدقطب)93 :1434 ،
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 .1-3سؤاالت پژوهش

 .2-3پیشینهی پژوهش
موضوع تفسیر فنی و هنری در قرآن حکیم ،بارها توسط علمای علوم قرآنای و
مفسران بررسی شده است که از سردمداران آنها سید قطاب اسات .وی در کتااب
«مشاهد القیامة» (1531ش) به تفسیر تصویری سورهی قیامات پرداختاه و آن را
در قالب سه صحنه شرح داده است .تفاوت این نوشتار باا کاار ساید قطاب در آن
است که تعداد صحنهها در این جستار به شش صحنهی اصلی تقیسم شده اسات
که هر یک نیز به صحنههای جزئیتر تقسیم مایگردناد .بناابراین صاحنههاا باه
صورت جزئیتر و کاملتر ارائه میشود همچنین در این مقاله ویژگی حاروف نیاز
برای بررسی موسیقی و فواصل آیات مورد تحلیل قارار مایگیرناد کاه در کتااب
ایشان چندان به آن پرداخته نشده است.
کتاب «فی ظاللالقرآن» (1534ش) نیز اثر دیگری از سیدقطب اسات کاه در
آن همهی عناصر مطرح شده در این جستار مورد بررسی قرار گرفته اما در همهی
آیات این عناصر به طور کامل بررسی نشده اسات .ایان کتااب هام مانناد کتااب
پیشین کمتر به ویژگی حروف که مهمترین جزء تشکیلدهندهی موسایقی اسات
توجه نموده است؛ علت اهمیت پرداختن به ویژگی حروف این است که بسیاری از
تصاویر با دانستن خاصیت حروف ،قابل تداعی هستند.
پایاننامهی «جلوههای تجسمی قیامت از دیادگاه قارآن» (1532ش) از دیگار
کارهایی است که در این حیطه انجام پذیرفته است .این پایاننامه توسط محسان
علوینژاد و در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است .با بررسی اجمالی این اثر به
نظر میرسد که نویسنده از آیات سورهی قیامت اساتفاده نکارده و از ساورههاای
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این مقاله درصدد است تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 -1عناصر تصویرپردازی هنری در سوره قیامت کدامند؟
 -6کدام یک از عناصر در این سوره از نمود بیشتری برخوردار است؟
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 .4معرفی سورهی قیامت
سورهی قیامت مکی و دارای چهل آیه است و هفتاد و پنجمین سوره ،در اواخر
جزء بیست و نهم قرار دارد .این سوره به وصف روز قیامت و اوضاع و احوال ماردم
در آن روز میپردازد .علت نامگذاری این سوره به قیامت این است که با قسام باه
روز قیامت آغاز شده است (ابنعاشور.)551 :1439 ،
 .1اهداف سورهی قیامت
از اهداف این سوره تأکید بر وقوع روز قیامت ،یادآوری آن و بیاان احاواالتش،
یادآوری مرگ و اثبات وجود پاداش و کیفر برای اعمال مردم در دنیا اسات و نیاز
بیان میدارد که هرک به تناسب اعمال خود مجازات مایشاود .نیکاان ،پااداش
نیک گرفته و بدکاران ،عذاب الهی نصیبشان میگردد و به همگان هشدار میدهد
که نعمتهای این دنیا زودگذر و از بین رفتنی اسات در حاالی کاه آنچاه بارای
بندگان صالح خداوند آماده شده همیشگی است .همهی آنچه بیان شد بدین سبب
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دیگر قرآن که به شرح روز قیامت میپردازند ،برای تحلیل و بررسی بهاره گرفتاه
است.
«تصویرپردازی هنری ابرار و جایگاه اخروی آنان در سوره انساان» (1546ش)
عنوان مقالهای است که زینه عرفتپور آن را نوشته است و در مجله انجمن ایرانی
زبان و ادبیات عربی شماره  62به چاپ رسیده اسات ،نویسانده در ایان مقالاه باا
انتخاب سوره انسان مهمترین عناصر تصویرپردازی هنری را بررسی کرده است.
در برخی دیگر از کتابها ،اشارهای گذرا به چند آیاهی ساوره قیامات شاده و
برخی تصاویر به صورت محدود و جزئی بررسی شده اسات کاه از جملاهی آنهاا
میتوان به کتاب «وظیفة الصورة الفنیة فی القرآن» (1531ش) اثر احمد الراغاب
اشاره کرد .بررسیهای انجام شده توسط نویسندگان ،نشان میدهد تصاویرپردازی
سورهی قیامت به طور کامل نه در قالب مقاله و نه کتاب صورت نپذیرفته است.
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است که آدمی را به تفکر وادارد و خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند تا هاول و
هراس قیامت در دلشان لرزهای بیندازد و به اصالح امور خویش بپردازند.

همانطور که پیشتر بیان شد این سوره دربارهی روز محشر است .خداوناد در
ابتدا به تأکید بر وقوع روز قیامت میپردازد؛ بدین گونه که با قسم باه روز قیامات
بر حتمیالوقوع بودن آن اشاره مینماید« :الأُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ وَ الأُقْسِامُ بِاالنْفْ ِ
اللْوَّامَةِ» (قیامت .)6-1 :از شگفتیهای بیان قرآن این است که وقتی با قسام ،ساوره
را شروع میکند ،گویی که در مقام بیان مسألهی مهام و تأکیادآمیزی قارار دارد.
خداوند در آیات ابتدایی ،به توانایی خویش در زنده کردن مردگان اشاره میکند تا
بدین وسیله جای هیچ شکی دربارهی حیات دوباارهی انساان در قیامات را بااقی
نگذارد« :بَلى قادِرِینَ عَلى أَنْ نُسَوِّیَ بَنانَه» (قیامت )9:همانطورکه مشاهده میشود
کلمهی «بلی» به منزلهی ابطال نفای جملاهی «لاننجماع» اسات؛ یعنای حتماا
استخوانها جمع میشود (نک :ابنعاشور .)593 :1439 ،سپ خداوند متعال به ذکار
نشانههایی از قیامت میپردازد« :فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُمِاعَ الشْامْ ُ وَ
الْقَمَرُ» (قیامات )4-1 :و از آیهی 13تا  13حاالت و اوصاف انسان را در مواجه باا آن
روز توصیف میکند و منکران روز قیامت را مخاطب قرار داده است امّا از آیهی 12
تا  14مخاطب آیه پیامبر اسالم (ص) است که «آنچه از سیاق آیات چهارگاناه باه
ضمیمهی آیات قبل و بعد که روز قیامت را توصیف میکند برمیآید ،این است که
این چهار آیه در بین آیات قبل و بعدش جمالت معترضهای اسات کاه باا ارائاهی
ادب الهی ،رسول خدا (ص) را ملزم میکند به اینکه در هنگام گرفتن آنچاه باه
وی وحی میشود رعایت آن ادب را نموده ،قبل از آن که وحای نشاده نخواناد ،و
زبان خود را به خواندن آن حرکت ندهد ،پ این آیات در معنای آیهی زیر اسات
که میفرماید« :وَ لَا تَعجَل بِالقُرآنِ مِن قَبلِ أَن یقضای اِلَیاکَ وَحیاهُ( »1طباطباایی،
.)119 :1525
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 .2مضامین کلّی سورهی قیامت
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 .1تصویرپردازی در سورهی قیامت
در سورهی قیامت میتوان شش صحنه را مورد بررسی قرارداد:
 .3-1صحنهی اول :توصیف روز قیامت و احوال انسان در رستاخیز

این صحنه ،آیات 1تا  13را شامل میشود که خود دارای مفاهیم جزئی اسات
که عبارت است از« :ال أُقْسِمُ بِیاوْمِ الْقِیامَاةِ ،وَال أُقْسِامُ بِاالنْفْ ِ اللْوَّامَاةِ ،أَیحْسَابُ
اإلنْسَانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ،بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّی بَنَانَهُ ،بَلْ یرِیدُ اإلنْسَانُ لِیفْجُرَ
أَمَامَهُ ،یسْأَلُ أَیانَ یوْمُ الْقِیامَةِ ،فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَارُ ،وَ خَسَافَ الْقَمَارُ ،وَ جُمِاعَ الشْامْ ُ
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در دو آیهی «کلّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ اآلخِارَةَ» (قیامات )61-63 :هماهی
مردم را مورد خطاب قرار مایدهاد و از وضاعیت دنیااگرایی انساان و وضاعیت او
نسبت به آخرت سخن میگوید .کساانی کاه مشاغول شادن باه دنیاا ،آناان را از
عاقبتشان در روز قیامت غافل کرده است .در آیهی  66تا  63دربارهی احاوال دو
گروه از مردم سخن میگوید :گروهی که معتقد به قیامت هستند و در روز قیامت
با چهرهای گشاده برای حسابرسی حاضر مایشاوند و گاروه دوم منکاران قیامات
هستند که همین انکارشان موجب گردید تا توشهای جز ندامت به همراه نداشاته
باشند.
آیات «کلّا إِذَا بَلَغَتِ التْرَاقِی وَ قِیلَ مَانْ رَاق وَظَانْ أَنْاهُ الْفِارَاقُ وَالْتَفْاتِ السَّااقُ
بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّکَ یوْمَئِاذ الْمَسَااقُ» (قیامات )53- 62 :حالات احتضاار را باه تصاویر
میکشد که باز هم تأکیدی بر مسألهی معاد است .در آیات  51تاا  53باار دیگار
منکران قیامت توصیف شده و مورد خطاب قرار میگیرند و به کبر و خودپساندی
آنان اشاره میشود« :فَالصَدَّقَ وَ الصَلْى وَلَکِنْ کَاذْبَ وَتَاوَلْى ثُامَّ ذَهَابَ إِلَاى أَهْلِاهِ
یتَمَطْى أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَاکَ فَاأَوْلَى» و آیاات  52تاا  93تکارار و تأکیاد
مضمون آیهی «أَیحْسَبُ اإلنْسَانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» است که در آن خداوند ،ابتادا
به خلقت انسان از چیزی ضعیف اشاره میکند ،سپ قدرت خویش در آفارینش
مجدد انسان را گوشزد مینماید (ابنعاشور.)522 :1439 ،
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وَالْقَمَرُ ،یقُولُ اإلنْسَانُ یوْمَئِذ أَینَ الْمَفَرُّ ،کَال الوَزَرَ ،إِلَى رَبِّکَ یوْمَئِاذ الْمُسْاتَقَرُّ ،ینَبَّاأُ
اإلنْسَانُ یوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ ،بَلِ اإلنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِایرَة ،وَلَاوْ أَلْقَاى مَعَااذِیرَهُ»
(قیامت)13-1:

قرآن کریم بارها برای اطمینان بخشیدن به تحقق امری از قسم استفاده کرده
است .در ابتدای سوره خداوند متعال یک بار به روز قیامت و یک بار به نف لوامه
قسم میخورد که اشاره به حقانیت روز قیامت دارد .همانطور که میدانیم خداوند
برای اثبات حقانیت چیزی قطعی ،نیاز به قسم ندارد زیرا وقاوع آن حتمای اسات.
بنابراین علت این امر اثبات نیست بلکه تأکیدی است برای زیر سااال باردن بااور
کسانی که در تحقّق روز جزا شک دارند .بنابراین از خالل ایان آیاه ،صاحنهای از
فضای انکار و لجاجت بر باورهای غلط و بیاساس نقش میبنادد کاه ایان آیاهی
شریفه مهر بطالن بر آن مینهد .اسمهایی که برای رستاخیز در نظر گرفتاه شاده
در قرآن کریم بسیار است اما در اینجا لفظ قیامت استعمال گردیده؛ علت این امر
آن است که قیامت به معنای رستاخیز و برخاستن و ایستادن است که خود تداعی
صحنه ای سرشار از خیزش ،انتظار و حرکت میباشد .در آیهی دوم به نف لواماه
قسم خورده میشود .نف لوامه بازدارنده است و کساانی کاه باه امار و نهای آن
گوش فرا میدهند دائما در حالت نگرانی هستند که مبادا از فرمانش تخطی کرده
باشند و راه گمراهی را پیش گیرند و کسانی که باه آن تاوجهی ندارناد و غافلناد
رهسپار راه تاریک گمراهیاند .نف لوامه سرزنشکننده ،بیدار و باتقوا و آگاه است
و دائما از خود محافظت و حساب کشای مایکناد و مراقاب اطاراف خاود اسات.
میداند که چه میخواهد و از فریفتن خویش خودداری میکند (سایدقطب:1531 ،
 .)259پ از واژهی قیامت ،که عظمت ،ترس و قطعیت مااخذه شدن را میرساند
از نف لوامه که خود نیز عااملی در دوری گزیادن از لغازشهاا اسات ،اساتفاده
میشود .با توجه به آیات بعد که خطاب به منکران است ،شااید علات همنشاینی
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دوفصلنامهی پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،سال اول ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 3131

9

 .4-3-1اشاره به زنده شدن مردگان
آیات «أَیحْسَبُ اإلنْسَانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِینَ عَلَاى أَنْ نُسَاوِّی بَنَانَاهُ»
اشاره به حیات دوبارهی آدمی دارد .استفهام در ایان آیاه از ناوع انکااری و بارای
توبیخ است و پاسخی است برای کسانی کاه منکار زنادگی مجادد در دیاار بااقی
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این دو واژه در جایگاه قسم ،توجه غافالن به زمانی است که باید پاسخگوی کردار
خویش باشند و ترس از حساب و کتاب در آنان بر انگیخته شود.
همچنین واژهی «لوامه» به عنوان فاصلهی آیه باا حارف «الم» کاه نارمش و
لطافت در صوت آن نهفته است و میازان شادّت آن در حاد متوساط اسات آغااز
میشود (عبااس )14 :1443 ،و به «تاء» انسدادی -انفجاری منتهی شده کاه هماین
امر ممکن است منجر به برانگیختن ح توجه شود و از سوی دیگار حسان ایان
نف را به خوبی القا میکند.
علت استعمال «ال» نیز تأکیدی بر اثبات موضاع انکاار یعنای روز جازا اسات.
غرض از سوگند منفی از بین بردن شک و تردید منکاران و نجاات آناان از وادی
اوهام است .بنابراین اگر معنای ظاهری آیه را در نظرگیریم ا معنای سالبی واژهی
«ال» را مدنظر قرار دهیم ا به امر شگفت و مضحکی خواهیم رساید( .ناک :جمعاه،
 )114-113 :1541از سویی اگر «ال» نافیه باشد ،این گونه تلقی میشود که کاافران
شک و تردیدی در وقوع روز قیامت ندارند که این به خالف حقیقات اسات .زیارا
شک و تردید وجود داشته است« .از این رو میتوان گفت که «الأقسِمُ» در قارآن
قسم مستقیم و نفی قسم یا چیز دیگری نیست بلکه قسمی تلویحی است و تارر
قسم مستقیم به خاطر عدم احتیاج به آن است .سیدقطب معتقد است که این نوع
از قسم در ح و جان آدمی اثرگذارتر و دلنشینتر است( ».الشحود ،بیتا)191 :
از نظر موسیقی حروف میتوان گفت در این دو آیه سه بار حارف قااف تکارار
شده که با توجه به ویژگی شدت و قدرت ،بر قطعی و حتمیالوقوع باودن داللات
میکند و از همان ابتدا نوعی ترس را در دل خواننده به وجود میآورد و زمیناه را
برای پرداختن به صحنههای هولنار دیگر فراهم میکند.
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چنین کاری را تأکید و تأییاد ماینمایاد« :بَلَاى قَاادِرِینَ عَلَاى أَنْ نُسَاوِّی بَنَانَاهُ»
[قیامت( ]9:سیدقطب )253 :1531،این موضوع در قالب تصویری که فعل «نجمع» باه
آن اشاره میکند ارائه میگردد و نشان میدهد که تمام اجزای پوسیده ،همگی به
صورت ترکیبی جمع خواهند شد .از میان همهی اعضای بدن ،خداوند به استخوان
و سر انگشت اشاره کرده است و علت این است که استخوان ستون و پایهی بادن
است و دیگر اجزا بدون آن در کنار هم قرار نمیگیرند .بنابراین به دلیال اهمیات،
ذکر گردیده است و «بنان» نیز بیانگر این است که همهی اجازا باه حالات اولیاه
خویش بازمیگردند؛ زیرا خطاوط انگشاتان دسات از ظرافات و انساجام بسایاری
برخوردار است و بدیهی است که این عضو حساس در تمام انسانها متفاوت است.
لذا ذکر آن در میان اجزای دیگر بدن نمایاانگار ایان اسات کاه خداوناد متعاال
میتواند مجددا چنین عضو پیچیده و حساسی را پدید آورد و تماام اجازای بادن
بسان پازلی با همدیگر در کنار هم قرار گیرد .پ شکی نیست کاه ماردن پایاان
حیات نیست .علیرغم این که جمع شدن و تجدد دوبارهی اجزای بادن انساان در
این دنیا قابل رؤیت نیست امّا میتوان به خوبی حرکت اجزا به سوی یک دیگار و
قرارگیری آن را به خوبی تجسم کرد.
واژهی «عظامه» به عنوان فاصلهی آیه با دو حارف «عاین» و «ظااء» کاه بار
شدت داللت دارند آغاز میشوند سپ با «الف» مدی امتاداد یافتاه و باه حارف
«میم» که آن هم به دلیل فشار دو لب بر یکدیگر معنی شدت را میدهد( ،عبااس،
 )15 :1443میرسد و سپ به حرف «هاء» که بر آشفتگی و اضطراب داللات دارد
منتهی میشود که همهی این ویژگیها با خاودِ واژه کاه ساخت و اساتوار اسات
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هستند« .مشکل عقل و شعور مشارکان ایان باود کاه اساتخوانهاای پوسایده و
فرسوده و بر باد رفته و در میان خارها پراکنده و در کاره زماین متفارق شاده،
چگونه جمع میشود و انسان دوباره زنده میشود؟ چه بسا هنوز هم ایان مشاکل
برای بعضیها حل نگردیده است و تا به امروز برایشان روشن نشاده اسات .قارآن
این حساب و کتاب را بر هم میزند و بر گردآوری استخوانها تکیه میکند و وقوع
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تناسب دارد« .هاء» انتهایی آن نیز فضا را هول انگیزتار مایکناد و تارس بار دل
مینشاند.
در آیهی «یسْأَلُ أَیّانَ یوْمُ الْقِیامَةِ» پرسیدن با واژهی «أیّان» که واژهای با تعداد

 1-3-1توصیف روز قیامت و حاالت و احساسات انسان در روز قیامت
از آیه  1تا  13به وصف شرایطی که بر روز قیامت حاکم است اشاره میگاردد:
«فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ،وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ،وَ جُمِعَ الشْمْ ُ وَالْقَمَرُ ،یقُولُ اإلنْسَانُ یوْمَئِذ أَیانَ
الْمَفَرُّ ،کَال الوَزَرَ ،إِلَى رَبِّکَ یوْمَئِذ الْمُسْتَقَرُّ ،ینَبَّأُ اإلنْسَانُ یوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْارَ ،بَالِ
اإلنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَة ،وَ لَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ»( .قیامت)13-1:

آیات ابتدایی این قسمت نشان از برهم ریختگی نظم طبیعی جهان دارد .هماه
چیز تغییر میکند و غیرممکنها به ممکن تبدیل میشود .فعل «برق» به معناای
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حروف بیشتر از واژهی مشابه خود یعنی «متی» است ،بیاانگر ایان اسات کاه باه
گمان آنها فرارسیدن روز قیامت بعید و ناشدنی است .واژهی «أیّان» برای پرسش
از زمان دور است؛ مردمی که این پرسش را میپرسند آنقدر در بااور عادم وقاوع
قیامت غرق شدهاند که با این کلمه ساال میکنند .آنان غرق در دنیا و هوسهای
خویشند و نمیخواهند برای آن پایانی را متّصور شوند و هر عامال بازدارنادهای را
انکار میکنند .به همین دلیل این آیه به خوبی ،روان و احساس آنان را به تصاویر
ماای کشااد و ویژگاایهایشااان را تااداعی ماایکنااد؛ آنااان گنهکاااران و فاسااقان و
دنیاپرستانی هستند که آزادانه به فسق و فجور خویش مایپردازناد و هایچ چیاز
جلودار نف افسار گسیختهی ایشان نیست.
نکتهی حائز اهمیت در ایان دو آیاه ،تناساب معناایی دو واژهی «عظاماه» و
«بنانه» است؛ این دو واژه فواصال آیاه هساتند و هار دو جزئای از اعضاای بادن
میباشند و ممکن است موسیقی موجود در این دو واژه به دلیال خاتم شادن باه
حرف «هاء» ،بر راست شدن تمام اجزاء بیهیچ کم و کاستی داللت کند .زیارا در
تلفظ حرف «هاء» نفَ به شدّت خارج میشود و این موضوع میتواند بر قطعیات
داللت کند.
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الشّم ُ وَ القَمَر» مقصود از «جمع شدن ،طلوع ماه و خورشید از مغرب و یا افاول
نور هر دو است» (النیسابوری.)331 :1443 ،
اگر معنای اول را از آن افاده کنیم صحنهای از در کنار هم قرار گارفتن مااه و
خورشید که هر دو از مغرب طلوع میکند ترسیم شاده و باه هام ریختگای نظام
حاکم بر جهان را تداعی میکند باه طاوری کاه دگرگاونی و تغییار هماه جاا را
فرامیگیرد و رنگی کبود فضا را پر میکند.
اما در مورد معنای دوم میتوان گفت کمی بعید به نظر میرسد؛ زیرا در آیهی
قبل از تاریک شدن ماه سخن گفته شد ،حتی اگر هم آیه به این معنا باشد یعنای
ماه و خورشید هر دو با هم تاریک شوند ،هایچ ناوری در فضاا نداشاته باشاد کاه
طبرسی در تفسیر «مجمعالبیان فی تفسیر القرآن» به این معنی اشاره کرده است
و علت آن را احاطهی تاریکی بر همه بیان میکند( .نک :الطبرسی 1514 ،ق )543 :در
این صورت هم ،همه جا تاریک و ترس و وحشت حاکم بر محیط است.
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خیره شدن دیدگان است (األلوسی البغدادی ،بیتا )154 :که با حرف «باء» کاه صاوت
آن حاصل از انطباق دو لب بر یکدیگر و باز شدن ناگهانی لبها از هم دیگر اسات
به حوادثی اشاره دارد که معنای نشأت گرفتن و ظاهر شدن در آن نهفتاه اسات،
سپ به «صاد» که مانند حرف «سین» از حروف صفیری و سایشی اسات امّاا از
آن شدیدتر است ختم می شاود (عبااس )194 :1443 ،و باا «راء» غلتاان و لرزشای
پایان مییابد و با توجه به معنای «بصر» که «خیره شدن چشام» اسات باه ایان
نکته اشاره دارد که این خیره شدن حاصل حادثهای مهیب و کوبناده اسات .ایان
خیرگی ،سکون را میرساند اما این سکون نشانهی آرامش نیست بلکه بیانگر ترس
و وحشت است که به موجب هول و هراسی که در انساان ایجااد مایشاود باعاث
شور و به اصطالح میخکوب شدن میگردد.
آیهی «خَسَفَ القَمَر» داللت بر رنگ دارد زیرا هنگامی که ماه بینور مایشاود
تیرگی همه جا را فرامیگیرد .این وصف ،فضای واقعه را ترسنارتر کرده و هراس
در دل میاندازد.
آیهی بعد نیز به این فضای رعابانگیاز جلاوهای دیگار مایبخشاد« :وَ جُمِاعَ
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پ

از شرح اوضاع روز قیامت ،انسانِ وحشت زده مایپرساد« :أَیانَ الْمَفَارّ»

(قیامات )13 :همانطور که مالحظه کردیم پ از وصف اوضاع و احوال روز قیامت،
حالت نفسانی که بر انسان عارض میشود در قالب یاک سااال مطارح مایگاردد
حالتی که از استیصال و ترس سرچشمه میگیرد .کسی که تا به حال روز جازا را
انکار میکرده اکنون با آن مواجه شده است و چارهای جز این پرسش بایحاصال
ندارد گویی خود میداند که راه فراری وجود ندارد« .در پرسش او ترس و هاراس
پیدا است .انگار به هر سو و جهتی مینگرد ،و آن را بر روی خود بسته ،و بلکه باه
زیان خود میبیند!» (سیدقطب .)252 :1534 ،بنابراین عالوه بر صدای حاصل از برهم
ریختگی طبیعت ،صدای انسانی وحشتزده نیز به گوش میرسد.
همچنین کلمهی «مفرّ» که از فواصل آیه است با مایم شافوی التصااقی (ناک:
عباس )16 :1443 ،آغاز میشود با دو حرف «فاء» و «راء» که در کنار یکدیگر داللت
بر ضعف و ناتوانی میکند پایان میپذیرد (همان )151 :و ناچار بودن و تسلیم شدن
انسان را به خوبی نشان میدهد.
در آیهی «کَلْا لَا وَزَر» (قیامت« )11 :کَلْا» برای از بین بردن طماع وجاود ماأوا و
پناهگاه استفاده میشود( .ابنعاشور .)592-593 :1439 ،کلمهی «کَلْا» به دلیل مشدد
بودن ،نوعی سنگینی و قاطعیت را میرساند و کاربرد آن به این دلیال اسات کاه
کور سوی امید این انسان غرق در گناه و پشیمان را از بین ببرد.
پ از این که انسان سر در گم و هراسان امید خویش را نسبت باه رهاایی از
دست میدهد ،آیات بعد به اطمینان او در عدم رهایی میافزاید« :اِلَی رَبِّکَ یومَئِذ
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آیهی «جُمِعَ الشم ُ والقَمرُ» اشاره به این موضاوع دارد کاه حیاات باه انتهاا
میرسد و همه چیز از میان میرود .در این آیه استعارهی مکنیه وجود دارد که به
تجسیم 6هر چه بیشتر صحنه کمک میکند .به این صورت که مستعارٌمناه یعنای
«شیء» حذف شده و از لوازم آن که جمع شدن است باقی ماناده اسات بناابراین
خورشید و ماه که مستعارٌله است به چیزی تشبیه میشود کاه جماع مایشاود و
جامع آن مجاورت است .ضمن اینکه جمع شدن خورشید و ماه ،جنبش و حرکت
را به دنبال دارد.

14
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بِمَا قَدَّمَ وَ أَخْرَ ،بَلِ اإلنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَة ،وَ لَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ» (قیامت)13-15 :

این صحنه به گونه ای است کاه گویاا فایلم اعماال او را در دنیاا باه او نشاان
میدهند که از طریق آن از عمل به واجبات یا ترر آن ،چنان آگاه مایشاود کاه
نیازی به کسی ندارد که او را باخبر کند .بنابراین جای عذر و بهانه باقی نمیماناد.
اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد هم عنصر حرکت ناشی از نشان دادن اعمال در این
آیه وجود دارد و هم صدای ناشی از عذر بهانهی انسان.
در آیهی «یُنَبَّاُا اإلِنسانُ یومَئذ بِمَا قَادَّمَ و أَخّارَ» (قیامات )15 :نیاز دو اساتعاره
وجود دارد :فعل «قَدّمَ» به معنای «فرستادن چیزی یا کسی» اسات .در ایان آیاه

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:41 IRDT on Sunday April 10th 2016

المُستَقَرّ» یعنی در آن روز تمام امور مردم به حکام و امار خداوناد متعاال خاتم
میشود و گفتهاند :مراد از «مستقرّ» عرصهی محشر اسات (الطبرسای.)543 :1514 ،
همانطور که مالحظه میکنیم «إلَی رَبِّکَ» مقدّم بر «المستقر» است که این امار
برای تخصیص خبر است یعنی فقط و فقط نزد خداوند مستقر خواهند شد و همه
به سوی او بازمیگردند و مصداق این آیهی «إنّا هلل و إنّا الیه راجعون» 5است.
همچنین «مستقر» از فواصل آیه است که بخش ابتدایی آن باا حارف شافوی
التصاقی «میم» و حرف سایشی و نرم و روان «سین» شروع میشود و باه بخاش
دوم یعنی حرف رقیق و ضعیف الصوت «تاء» میرسد (عباس )31 :1443 ،و با حرف
«قاف» که شدید و باصالبت است و حرف غلتاان و لرزشای «راء» کاه داللات بار
بازگشت و رجوع دارد منتهی میگردد( .همان )39 :بنابراین لفظ با معنی بازگشات
به خداوند کامال همخوانی دارد.
واژهی «ربّ» نیز به معنای مالک ،سرور و مدبر و مربی و قیم و منعم است و
با معنای حاصل از جمله که مستقر شدن انسانها نزد خدا اسات هامخاوانی دارد
(نک :السامرائی ،بیتا.)43 :
سه آیهی انتهایی این صحنه تسلیم شدن انسان فریفتاه شاده باه لاذتهاای
دنیایی را پیش چشم خواننده به تصویر میکشد .انسانی که در آیاات قبال باه او
اثبات شد راه فراری وجود ندارد اینک پشایمان و سار در گریباان ایساتاده و باار
دیگر راههای گریز و بهانهجویی و انکار بر وی بسته میشود« :یُنَبَّاُا اإلنْسَانُ یوْمَئِذ
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وصف شده است .چنان که در «فلمّا جاءتهم آیاتناا مبصارة» (نمال )15 :آیاات باه
ابصار وصف شده است بصیره چشم بصیرت یعنی او خواه بخواهد از کارهاایی کاه
کرده است خبر دهد یا ندهد تفاوتی نمیکند؛ زیرا چیازی باا خاود هماراه آورده
است که از چنین کاری بینیاز میکند و بار کارهاایش گاواهی مایدهاد ،چاون
اعضای بدنش در این باره سخن خواهند گفت( ».زمخشری)315 :1534 ،
«بصیرة» به معنای صاحب اطالع و آگاهی است که بر اساس آنچه در تفاسایر
آمده این آگاهی به اعضای بدن انسان اطالق میشود .بادین معناا کاه اگار خاود
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معنای این فعل بر اعمال اطالق شده که امکان فرستادن اعمال وجود ندارد بلکاه
اعمال را انجام میدهند .با این اوصاف استعارهی موجود در ایان آیاه از دو منظار
قابل بررسی است:
 -1استعارهی مصرحه :انجام دادن اعمال که مستعارله است باه فرساتادن کاه
مستعارمنه است تشبیه شده و وجهشبه به اتمام رساندن است.
 -6استعاره ی مکنیه :اعمال به انساان یاا چیازی تشابیه شاده کاه فرساتاده
میشود در این حالت موصول «ما» که بر اعمال داللت دارد مشبه و انسان یا شیء
مشبهبه است.
فعل «أخْرَ» نیز به معنای به تأخیر انداختن و به دیگر روز وا گذاشاتن چیازی
است .استعارهی موجود در این فعل نیز همچون «قدّم» دارای دو وجه است:
 -1استعارهی مصرحه :انجام دادن اعمال که مستعارٌله است ،به تأخیر انداختن
که مستعارٌمنه است تشبیه شده و وجهشبه به اتمام رساندن است.
 -6استعارهی مکنیه :اعمال به چیزی تشبیه شده که به تأخیر میافتد .در این
صورت موصول «ما» که بر اعمال داللت دارد مشبه و «شیء» مشبهبه است.
تنها پشتوانهی او اعمالی است که انجام داده است .کیفیت ایان اعماال زماانی
مشخص میشود که حرف از عذر و بهانه به میان میآید مسلما کسای کاه منکار
برپایی روز قیامت بوده خود را برای حساب و کتاب آماده نکارده و اعماالی نیکای
برای آن مهیا ننموده است« .بصیرة» دلیلی است آشکار که از روی مجاز به بصارت

16
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 .4-1صحنهی دوم :فرمان به رسول خدا
صحنهی دوم ،این آیات چهارگانه را در بار مایگیارد« :التُحَارِّرْ بِاهِ لِسَاانَکَ
لِتَعْجَلَ بِهِ ،إِنْ عَلَینَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ،فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَااتْبِعْ قُرْآنَاهُ ،ثُامَّ إِنْ عَلَینَاا بَیانَاهُ»
(قیامت)14-12 :

مفسران دربارهی این که مخاطب خداوند در این آیه چه کسی اسات اخاتالف
نظر دارند .تعداد بسیاری از عالمان علوم قرآنی مخاطب این آیات را پیاامبر(ص) و
زمان آن را دنیا و هنگام نزول وحی میدانند و تعداد اندکی از آنان مخاطب آن را
کافران و زمان آن را روز قیامت میدانند که این مسأله در مقالهای تحات عناوان
«آیات  14-12سوره قیامت مخاطبشناسی و زمان خطاب» بررسی و بار صاحت
نظریه اول تأکید شده است( .نک :آخوندی.)14 -11 :1546 ،
علت این تأکید آن است که «پیامبر اسالم(ص) به دلیل پیوناد تنگااتنگی کاه
روان و دل او با وحی یافته بود ،به هنگام قطع نزول نگران و آزرده میگشت و باه
هنگام نزول آیهای شتابان به سامت گارفتن آن مایرفات .پروردگاار رساول را از
شتابزدگی در حفظ آیات باز داشاته و قلاب او را نسابت باه مصاونیت در برابار
پراکندگی و فراموشی اطمینان میبخشد .تاریخ نیز گواهی میدهد که قرآن بدون
این که تحریفی در آن صورت گیرد در سینهها و زبانها و نسخهها تجلی یافتاه و
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بخواهد بهانهتراشی کند و منکر اعمال ناشایسات خاویش شاود ،اعضاای بادن ،از
کردههای او آگاهی میدهند.
در آیهی «وَ لَو ألقَی مَعَاذیرهُ» واژهی «مَعَاذیره» یک اساتعارهی مکنیاه اسات؛
زیرا مَعاذیره (مستعارٌله) به چیزی (مستعارٌمنه) تشبیه شده که انداخته میشود و
وجهشبه قابلیت عرضه شدن و آشکار شدن است.
همانطور که مالحظه میشود آیات ،کوتاه و پشت سار هام بیاان مایشاود و
فواصل آیات به حرف «راء» ختم میگردد که ممکن است کوتاهی آیات بر سرعت
وقوع رویدادها در قیامت داللت کند و لرزش و تکارار حاصال از حارف «راء» بار
امری هولنار داللت دارد.
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 1-1صحنهی سوم :بطالن افکار منکران قیامت
خطاب خداوند پ از پیامبر(ص) به مردم منتقل میشاود و باه آناان تأکیاد
میشود که دلبستگی به دنیا را کنار بگذارند« :کَلّا بَلْ تُحِبُّاونَ الْعَاجِلَاةَ ،وَ تَاذَرُونَ
اآلخِرَةَ» (قیامات )61-63:زیرا که این دنیا زود گذر است و واژهی «عاجلاة» نیاز بار
همین معنا داللت دارد.
ا ز سوی دیگر ممکن است کوتاهی دو آیه بر زود گذر بودن دنیا و سرعت وقوع
حوادث در آخرت داللت داشته باشد .دوست داشتن دنیاا و تارر آخارت هماان
چیزی است که آدمی را در گناه و معصیت غوطهور میکند و پذیرش روز بعاث را
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از نسلی به نسل دیگر رسیده است .با این که امت پیامبر بنا به تعبیاری هفتااد و
دو فرقه گشتند ،اما ظاهر قرآن کریم بدون کم و کاست بااقی ماناد و آناان تنهاا
آیاتی را دستاویز خود ساختهاند که میتواند دالیلی بر عقیدهشان باشد .به سخنی
دیگر انحرافهای مذهبی و فکری جامعاهی مسالمانان پا از پیاامبر ،نتوانسات
صورت آیات قرآن را همانند تورات دگرگون سازد( ».اسالمیپناه)541 :1535 ،
بر این اساس خداوند از رسول خویش میخواهد تا زمانی که وحی بر وی کامل
نشده عجله نکند و آن را بر زبان نیاورد؛ زیرا اوست که همه چیز را کامل و بادون
کم و کاستی بر قلب و زبان وی جاری میکند .اگر بخواهیم ارتبااطی میاان ایان
آیات و آیات پیشین برقرار کنیم میتوانیم بگوییم شاید مقصود خداوند این اسات
که همه چیز را به پیامبر(ص) وحی میکند تا او نیز به مردم برساند و حجاتش را
بر خلق خویش تمام کند و جای عذر و بهانهای برای انسان باقی نگذارد .بناابراین
ممکن است انسان گناهکار احساس تسالیم و ناچااری کناد .همچناین موسایقی
حاصل از فواصل آیه که «قرآنه» و «بیانه» است ،و با آزاد شدن حارف «هااء» در
فضا پایان مییابد که شاید بر قاطعیت در تمام شدن حجت بر انسان داللت کند.
از دیگر مواردی که ممکن است بر این موضوع داللت کند تبدیل شدن ضامیر
غائب به مخاطب است؛ زیرا به این معنا است که این اتفاق حتماا روی داده و باه
پیامبر(ص) چنین ابالغی شده است.

18
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 .2-1صحنهی چهارم :تصویر عذاب و تصویر نعیم
این صحنه آیات  66تا  63را در بر میگیرد« :وُجُوهٌ یوْمَئِاذ نَاضِارَة ،إِلَاى رَبِّهَاا
نَاظِرَة ،وَ وُجُوهٌ یوْمَئِذ بَاسِرَة ،تَظُنُّ أَنْ یفْعَلَ بِهَا فَاقِرَة» (قیامت)63-66 :

در این صحنه حالاتهاای نفساانی و حسّای بهشاتیان و جهنمیاان در قالاب
چهرهی ایشان توصیف میشود که دو تصویر را تداعی میکناد و در ایان صاحنه
شاهد دو تصویر متضاد هستیم:
 .3-2-1تصویر نیکوکاران
واژهی «وجوه» مجاز جزء از کل است؛ زیرا «وجوه» امکان رؤیت نادارد بلکاه
این چشم است که میبیند« .ناضرة» از مادهی «نضار» و باه معناای «شاکوفنده،
شکوفا ،خرّم ،سرسبز ،باطراوت ،تر و تازه ،شاداب و دلانگیز و زیبا» است .این واژه
صفتی است برای گیاهان و درختانی که در حال رشد و شاداب و سرسبز هساتند
در حالیکه در این آیه به چهرهی نیکوکاران اطاالق شاده از ایان روز اساتعارهی
مکنیه است و مستعارٌمنه آن گیاهان شاداب و مستعارٌله انسانهاایی هساتند کاه
حال خوشی دارند .علت به کارگیری این مفهاوم اساتعاری نشاان دادن میازان و
شدت خوشحالی و شادابی و ح نشااط نیکوکااران از پااداش خاویش و رؤیات
پروردگار است.
حروف واژهی «ناضرة» نیز بر این معناا داللات دارد؛ زیارا ایان واژه باا حارف
«نون» که معنای «زیبایی شگفت ،نرمی و آراماش را مایرسااند»( ،عبااس:1443 ،
 )123آغاز میشود و به «الف» مدی که امتداد را بر معنای واژه میافزایاد( ،هماان:
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بر وی دشوار میسازد .به همین دلیل تصویر کسانی در اینجا تداعی میشود کاه
با تمام قدرت به این دنیا چسبیدهاند و خود را با آن مشغول کردهاند.
در آیهی «تَذَرون اآلخرة» استعارهی مکنیه وجود دارد؛ زیرا آخرت به چیزی یا
کسی تشبیه شده که ترر میشود .فواصل آیه با حرف «هاء» پایان ماییاباد کاه
موسیقی حاصل از آن داللت بر اضطراب و آشفتگی دارد.
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 .4-2-1تصویر بدکاران
«باسرة» از مادهی «بسر» و به معنای خرمای نارس و یا رسیدن چیزی پایش
از موعد آن است و از سویی فعل بسر به چهرهی در هم کشیده و عبوس نیز گفته
میشود( .طریحی )661/5 :1532 ،خداوند برای نشان دادن میزان نااراحتی و خشام
بدکاران از کردههای خویش این اصطالح را به کار برده تا صاحنه باه خاوبی و باا
تمام جزئیات مقابل چشمانمان ظاهر شود .در این صحنه حرکت ناشای از جماع
شدن صورت به خوبی مشهود است.
«فاقرة» نیز از مادهی فَقِر و به معنای از درد کمر نالیادن و دچاار درد ساتون
فقرات شدن است و نیز به معنی مصیبت بسیار سخت و پیشامد بسیار باد اسات.
(همان )991/5 :این صفت به این دلیل به بدکاران داده شده است که بیان کند این
حادثهی هولنار یعنی پاسخگو بودن اعمال ناروا ،کمر ایشان را خم میکند .زیارا
آنان که توشهای جز ندامت و پشیمانی باا خاود ندارناد چهاره در هام کشایده و
ناراحت و محزون سر در گریبان مایشاوند و غام وانادوه در صاورتشاان هویادا
میشود.
همچنین «فاقرة» که بخش اول آن با حرف شفوی -سایشای «فااء» و «الاف»
مدّی آغاز میشود و به بخش دوم آن یعنی حرف انفجاری «قاف» مایرساد و باا
حرف لرزشی «راء» و حرف انسدادی -انفجااری «تااء» پایاان مایپاذیرد .صاوت
حاصل از این کلمه با معنای آن کاه نالیادن از شادت درد اسات ساازگاری دارد.
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 )41و نشاندهندهی شادی بیش از حد آنان است ،میرسد و بعد به حرف انفجاری
«ضاد» که معنای طوالنی شدن را میدهاد (هماان )139 :و حارف غلتاان «راء» و
«تاء» انسدادی  -انفجاری منتهی میشود که به شادی مستمر و احساس شاور و
شوق در نیکوکاران اشاره دارد .احساس خوشایندی که رنگ نشاط را بار چهارهی
آنان مینشاند و چهرهشان را گلگون میکند .ممکن است بتاوان عاالوه بار عنصار
رنگ در این صحنه ،عنصر حرکت ناشی از خوشحالی و شور و شوق را هم در نظر
گرفت.
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 .1-1صحنهی پنجم :تصویر احتضار
صحنهی احتضار که از کوتاهترین و حساسترین لحظاتی است که انسان با آن
مواجه میشود با دقت و ظرافت تمام پیش چشم خوانناده نقاش مایبنادد .ایان
حالت نقطهی ابتدایی ورود به دنیای جدید و ناآشنا است.
در صحنهی پنجم ما احوال شخصی بیایمان و منکر را میبینیم کاه در حاال
جان دادن است .خداوند شدت سختی این حادثه را این گونه توصیف میکند:
«کَلّا إذَا بَلَغَتِ التْرَاقِی ،وَقِیلَ مَن رَاق وَظَنْ أَنْهُ الفِرَاقِ ،واِلتَفْتِ السّاقُ بِالسّاقِ ،اِلَی
رَبِّکَ یومَئِذ المَسَاق» (قیامت)53 -63 :

رسیدن جان به گلوگاه و حلق کنایهی دقیقای اسات از نزدیاک شادن زماان
خروج روح از بدن .گویی در این لحظه دیگر پیمانهی عمار انساان لبریاز شاده و
نزدیک است که روح تا چند لحظهی دیگر از آن بیرون ریزد .این آیاه نمایاانگار
این مسأله است که حیات و زندگی این جهان پایاانی دارد و روزی مایرساد کاه
مرگ به سراغ هر ک خواهد آمد و همهی انسانها جام مرگ را سر میکشند.
در آیهی «التَفْتِ السّاقُ بِالسّاقِ» استعارهی تمثیلیه وجود دارد .این استعاره نیز
همچون استعارههای دیگر قرآن بر تأثیر کالم میافزاید و تصویرهای خیالانگیاز و
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حرکت در چهره و تغییر رنگ آن از شدت ناراحتی در این صحنه مشهود اسات و
اگر احساس اضطراب را نیز در نظر بگیریم ممکن است به بیقاراری و حرکات در
فرد (این پا و آن پا کردن) منجر شود.
در پایان بررسی این صحنه باید خاطرنشان کرد که صنعت مقابله کاه در ایان
آیه به کار رفته بر زیبایی تصاویر میافزاید و دو کلمهی «ناضرة» و«باسرة» با یک
دیگر متضاد هستند و هر کدام حال و هوایی متفاوت باا یاکدیگار را در معارض
نمایش میگذارند .همچنین به کارگیری اسم فاعل «ناضرة ،ناظرة ،باسرة و فاقرة»
در این صحنه داللت بر استمرار و تجدد دارد .یعنای تماام ایان صافات دائمای و
همیشگی هستند و نیز اشترار حرف روی و انسدادی و انفجاری «راء» در همهی
واژهها موسیقی را به وجود میآورد که گویای حرکت و فعالیت است.
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 .6-1صحنهی ششم اشاره به کبر و غرور انسان در دنیا
در صحنهی آخر اوصافی دیگر از منکران ارائه میشود« :فَالصَادَّقَ وَ الصَالْى ،وَ
لَکِنْ کَذْبَ وَ تَوَلْى ،ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ یتَمَطْى ،أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى ،ثُمَّ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى،
أَیحْسَبُ اإلنْسَانُ أَنْ یتْرَرَ سُدًى ،أَلَمْ یکُ نُطْفَة مِنْ مَنِای یُمْنَاى ،ثُامَّ کَاانَ عَلَقَاة
فَخَلَقَ فَسَوَّى ،فَجَعَلَ مِنْهُ الزْوْجَینِ الذْکَرَ وَاألنْثَى ،أَلَی َ ذَلِکَ بِقَادِر عَلَى أَنْ یحْیایَ
الْمَوْتَى» (قیامت)93-51 :

زشتترین نوع تکبر ،تکبر ورزیدن نسبت باه دعاوت خداوناد اسات .تصااویر
قرآنی ،این متکبران و رویگردانان از ایمان را به صورتی ترسایم نماوده اسات کاه
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پویایی را ارائه میدهد( .فضیلت )42 :1531 ،فعل «إلتَفّ بِا» به معناای (چیازی را)
محکم گرفتن( ،به چیزی) چسبیدن و (چیزی را) به آغوش گرفتن اسات .در ایان
آیه که به حالت احتضار اشاره دارد هیئت حاصله از برخورد دو ساق پا که بار اثار
بیرون آمدن جان از تن اتفاق میافتد به هیئات حاصاله از پیچیادن و چسابیدن
کسی به کسی دیگر یا شیء به شیء دیگر تشبیه شده و وجهشبه آن (جامع) دربر
گرفتن چیزی است.
بنابراین میتوان گفت این آیه تصویرپردازی حسی دیداری اثرگذار و هولناار
را به واسطهی حاالتی همچون دست و پا زدن زجرآور به مخاطب نشان میدهاد.
این صحنه اگر چه توسط انسان تا قبل از مرگ تجربه نمیشود امّا انسان گاهی از
شدت درد به خود میپیچید؛ لذا این تصویر برایش ملموس و عینی است .صادا و
حرکت از جمله عناصر موجود در این تصویر است؛ صدای ناشی از بر هم خوردن و
سایش پاها بر یکدیگر و حرکت ناشی از تکان خوردن پاها .موسیقی که از تکارار
حرف «قاف» ایجاد شده با توجه باه ویژگای گرفتگای صادا و ایسات حرکتای در
هنگام تلفظ با گرفتگی نفَ در زمان احتضار هماهنگی کامل دارد.
این تصویر با همهی عناصری کاه باه پویااییاش کماک مایکناد ،باه انساان
میفهماند که دیگر بازگشتی نخواهد بود زیارا بیارون شادن روح از بادن نهایات
حیات آدمی در دنیای فانی است.
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موجب تمسخر آنان میگردد .ایان تصاویر از خاالل جنباههاای روانای و هناری
تحریککنندهی قوّهی خیال و اثرگذار بر جان و روان برمیآیاد .تکبّار باه معناای
حرکت از سر خودپسندی است و انسان متکبار خراماان خراماان راه مایرود کاه
خداوند در برابر این حرکت زشات ،نااچیز باودن او را باه رُخَاش مایکشاد و باه
آفرینش وی از مادهای ناچیز اشاره میکند تا از ایان طریاق او باه ضاعف خاود و
قدرت خداوند پی ببرد و غرور و تکبّر ناروا را کنار بگذارد (نک :احماد الراغاب:1531 ،
.)193
معنای تکبّر در واژهی «یَتَمَطّی» به خوبی مشهود است .ایان واژه باه معناای
خرامان راه رفتن است و به کسی اطالق میشود که گامهای خود را میکشد و باا
تکبر راه میرود و دارای طنین ساخت و سانگین و القااگر نقاش منفای اسات و
احساسی ناخوشایند را در شنونده ایجاد میکند .این واژه «یتمطّی» با حرف «یاء»
غیر مدّی مفتوح  -که از حروف شجریه است (عباس )93 :1443 ،و صوت آن شابیه
صدای فردی است که با مشقت و تاالش فاراوان از حفارهای بااال مایرود -آغااز
میشود و به بخش دوم واژه یعنی «تاء» انسدادی -انفجاری میرسد .سپ بخش
سوم که شامل «میم» و «طاء» است تلفظ میگردد« .میم» شفوی -التصاقی کاه
در اینجا از ویژگی توسع و امتداد برخوردار است (همان )16 :و با حرف انسادادی-
انفجاری «طاء» که خاصیت عریض کردن و پهن کردن را دارد (همان )114 :تالقای
پیدا میکند و در نهایت واژه با حرف مدّی «الف» پایان مییابد و به امتداد هر چه
بیشتر واژه کمک میکند .همانطور که مالحظه شد در حروف ،معنای خرامان راه
رفتن ،یا کشدار و به سختی قدم برداشتن -از روی فخر -به خوبی مشهود است و
با معنای کلّ واژه مناسبت دارد.
بنابراین میتوان گفت لفظ با تصاویر و معناای کلماه کاامال همخاوانی دارد و
صحنهی فخرفروشی و قدرتطلبی را به خوبی مقابل دیدگانمان زنده میکند.
سرپیچی و عصیانگری و تخطی از فرامین الهی در آیات «فَالصَدَّقَ وَ الصَلْى ،وَ
لَکِنْ کَذْبَ وَ تَوَلْى» به خوبی مشهود است که سازای ایان سارپیچی چیازی جاز
عذاب الهی نیست« :أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى ،ثُمَّ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى» همانگونه کاه مشااهده
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میکنیم در این قسمت ،صنعت التفات به کار رفته است .به نظر مایرساد از ایان
جهت که زشتی باورهای غلط یعنی انکار روز قیامت و مشغول شدن به عبث را به
رخ او کشیده شود و با تکرار واژهی «اولی» عمق و شدت عذاب و شایستگیاش را
به عذاب دوچندان کند .برخی از مفسّران معتقدند که تکرار ایان واژه باه منظاور
تهدید است؛ زیرا معنای آن این چنین میباشد :هول و هراس روز قیامت برای تاو
سزاوارتر است و عذاب قبر برای تو شایستهتر (الکرمانی ،بیتا.)699-695 :
در پایان نیز به انسان متکبر و غرّه شده به جاه و جالل دنیایی گوشزد میشود
که تو از مادهای ناچیز به وجود آمدهای و در نهایات خاواهی مارد .در واقاع ایان
جملهی استفهامی یعنی «أیحسبُ اإلنسَانُ أَن یترَر سُدیً» بدین جهات باه کاار
رفته که به انکار باور کوتهنظران بپردازد.
نکتهی شایان مالحظه در تصاویر ارائه شده این است کاه هماه چیاز ساریع و
کوتاه است؛ عبارتها ،قافیهها ،آهنگ موسیقی ،صحنههای برقآسا و همگی بیانگر
کوتاهی عمر آدمی و زمان محدود این دنیا است .این که خداوند در پایاان ساوره،
به آفرینش انسان اشاره میکند ممکن است به این دلیل باشاد کاه اگار بااز هام
حقانیت روز جزا و وقوع رویدادها و حاالت گنهکاران برای انسان غیرقابل باور بود،
با این استدالل ،شک و تردید او از میان برود .همچنین به انسان گوشزد میشاود
همان طور که از مادّهای بیارزش خلق شد و خود واقف و شااهد خلاق انساانهاا
است این رویدادها نیز قابل تحقق هستند.
عالوه بر کلمات ،حروف نیز تداعیکنندهی تصاویر هستند .از میان حاروف باه
کار رفته در سورهی قیامت ،معانی موجود در دو حرف «قاف» و «عین» مطابق باا
فضای سوره است .حرف قاف در این سوره  63بار تکرار شاده اسات .ایان حارف،
صوتی است که برای حادثه و چیز غیرمترقبه و پیشبینی نشده به کاار مایرود و
معنای قالب آن شدت و صالبت و قساوت است .واژهی قیامت کاه باا حارف قااف
شروع میشود بر حادثهای غیرقابل پیشبینای داللات مایکناد .همچناین واژهی
«قادرین» نیز بر شدّت وقوّت اشاره دارد( .عباس)199 :1443 ،
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 .6نتیجه
 -1اشاره به حوادث روز رستاخیز و وصف عظمت و شدّت وقوع آن ،اشااره باه
اوضاع کافران و منکران و توصیف حاالتشان و نیز اشاره به خلقات انساان بارای
نشان دادن حقانیت معاد ،از مضامین محوری و اصلی سورهی قیامت ،است.
 -6از جمله عناصر مهم تصویرپردازی هنری در این سوره میتاوان باه عنصار
موسیقی حاصل از فواصل آیاات ،حرکات ،رناگ ،احسااس و عناصار بیاانی نظیار
استعاره و مجاز اشاره کرد.
 -5وجود حروفی نظیر «راء» ( 1بار)« ،الف» ( 13بار)« ،تاء» ( 13بار)« ،هااء»
( 3بار) و «قاف» ( 9بار) در فواصل آیات هر صحنه ،موسیقی را به وجود مایآورد
که کامال با فضای صحنه متناساب اسات .ماثال در ابتادای ساوره کاه باه وصاف
صحنههای هولناکی میپردازد که هنگام قیامت به وقوع میپیوند ،از حارف «راء»
لرزشی استفاده شده که خود ترس را در وجود انسان ایجاد مینماید و یاا هنگاام
وصف صحنهی احتضار ویژگیهای «قاف» کامال با صحنه متناسب است.
 -5حروف تشکیلدهندهی برخی از فواصال آیاات مانناد «عظاماه»« ،مفارّ»،
«مستقر»« ،ناضرة»« ،فاقرة» و «یتمطّی» با معنای واژه متناسب است و موسایقی
حاصل از آن به پویایی صحنهها کمک میکند.
 -9عنصر رنگ در برخی از صحنههاا نظیار صاحنهی اول کاه از جماع شادن
خورشید ماه و طلوع و یا افول آنها سخن میگوید و نیز در صحنهی وصف ظاهر
نیکوکاران و بدکاران در روز قیامت مشهود است.
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حرف «عین» از جمله حروفی است که معانی مختلفی دربر دارد؛ از مهمتارین
معانی آن شدّت فعالیت است که اشاره به شادّت وقاوع رویادادها در روز قیامات
دارد( .نک :هماان )616 :این حرف  19بار در سورهی قیامت تکرار شاده اسات .باه
عنوان مثال در آیهی «أیحسَبُ اإلنسَانُ أن لَاننَجمَاعَ عِظامَاه» جملاهی «نَجمَاع
عِظامَه» بر شدّت فعالیت اشاره دارد؛ زیرا جماع کاردن اساتخوان ،از دیاد انساان
کاری سخت و دشوار است.

دوفصلنامهی پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،سال اول ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 3131
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یادداشتها
 -1سورهی طه ،آیهی 119
« -6تجسیم در اصطالح صورت جسمانی دادن به امور معنوی و غیرمادی است یا به عبارت
دیگر ،امور مجرده را به صورت مادی و محسوس و ملموس شناساندن و لبااس ماادی بار
اندام آنها پوشانیدن است( ».سیدقطب)36 :1534 ،
 -5سورهی بقره ،آیهی 132

منابع
 .1آخوندی ،علیاصغر (« ،)1546آیات  33-36سوره قیامـت ماابـ شناسـی و زمـان
خطاب» ،مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،س ،92ش.1
 .6ابنعاشور ،محمد طاهر( ،)1439تفسیر التحریر والتنویر ،تون  :الدار التونسیة للنشر.
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 -3عنصر حرکت در صحنهی جمع شدن خورشید و ماه ،وصف حال کاافران و
مامنان و حالت احتضار قابل درر است.
 -2فضاهای حاصل عناصر موجود در صحنه ،القاکنندهی ح ترس و وحشت
در دل منکران است .در صورتیکه این موضوع در مورد مامنان و تصدیقکنندگان
روز جزا صدق نمیکند و حسی که بر آنها عارض میشاود شاور و شاعف اسات.
بنابراین احساسات و حاالت روانی انسانها در روز قیامت به خوبی توصیف میشود
و به تناسب رهتوشه ایشان بروز میکند و در ظاهر و گفتارشان ظاهر میگردد.
 -1تجسیم ،هنر دیگری است که به واسطهی استعارهها و مجاز در ایان ساوره
پدید آمده است و به واسطهی آن صحنههایی زنده و سرشار از پویایی ایجاد شاده
و موجب میشود پنجه در عواطف دلدادگان قرآن افکنده شود.
 -3ارائهی فضاهای متفاوت و تنوع رویدادهای توصیف شده نظیر وصف زماان
فرا رسیدن قیامت ،عک العمل منکاران ،ماورد خطااب قارار دادن پیاامبر (ص)،
توصیف حال بدکاران و نیکوکاران و اشاره به زماان خلقات انساان مجموعاهای از
صحنهها را در ذهن مخاطب پدید میآورد و او را به تفکر و مقایسه وامیدارد.

26

تصویرپردازی هنری در سورهی قیامت

 .5احمد الراغب ،عبدالسالم ( ،)1531کارکرد تصـویر هنـری در قـرآن کـریم ،ترجماهی
سیدحسین سیدی ،چ اول ،تهران :سخن.
 .9اسالمیپناه ،مهدی ( ،)1535تفسیر ادبی قرآن .چ اول ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز
انتشارات علمی.
العظیم و السبع المثانی ،ج ،64بیروت :احیاء التراث العربی.
 .2انصاری ،مسعود (بیتا)« ،آفرینشهای هنری در قرآن کریم» ،ماهنامه علمی و تخصصای
اطالعات حکمت و معرفت ،ش .1
 .1جمعه ،حسین ( ،)1541بررسی زیباییشناختی و سبکشـناختی تقابـد در قـرآن،
ترجمهی سیدحسین سیدی ،چ اول ،تهران :سخن.
 .3زمخشری ،محمود بن عمر ( ،)1534تفسیر کشاف ،ترجمهی مسعود انصاری ،ج ،5تهاران:
ققنوس.
 .4السامرائی ،فاضل صالح (بیتا) ،لمسات بیانیه فی نصوص من التنزید .بیجا.
 .13سیدقطب ( ،)1534آفرینشهای هنری در قرآن ،ترجمه محمدمهدی فوالدوناد ،تهاران:
بنیاد قرآن.
 .11ااااااا ( ،)1531فی ظالل القرآن ،ترجمه مصطفی خرمدل ،چ دوم ،تهران :نشر احسان.
 .16ااااااا ( ،)1534صحنههای قیامت در قرآن ،ترجمه زاهد ویسی ،چ اول ،سنندج :آراس.
 .15الشحود ،علی بن نایف (بیتا) ،اإلعجاز اللغوی و البیانی فی القرآن الکریم ،بیجا.
 .19طباطبااایی ،محمدحسااین ( ،)1525تفســیر المیــزان ،ترجم اه ساایدمحمدباقر موسااوی
همدانی ،چ اول ،ج بیستم ،تهران :بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبائی.
 .13الطبرسی ،ابوعلی الفضل بن الحسن ( ،)1514مجمع البیان فی تفسیر القـرآن ،بیاروت:
احیاء التراث العربی.
 .12الطریحی ،فخرالدین (1532ه.ق) ،مجمعالبحرین ،تهران :انتشارات مرتضوی.
 .11عباس ،حسان ( ،)1443خصائص الحروف و معانیهـا ،دمشاق :منشاورات اتحااد الکتااب
العرب.
 .13الکرمانی ،محمود بن حمزه (بیتا) ،أسرار التکرار فی القرآن ،بیجا :دار الفضیلة.
 .14النیسابوری ،محمود بن أبی الحسان ( ،)1443ایجاز البیان عن معانی القـرآن ،دراساة و
تحقیق الدکتور حنیف بن حسن القاسمی ،چ ،1بیروت :دار الغرب االسالمی.
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 .3األلوسی البغدادی ،شهابالدین السید محمود (بیتاا) ،روح المعـانی فـی تفسـیرالقرآن

