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چکیده
خصایص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبانهاي بشري را تشکيل ميدهد و چون از نظر
زبانشناسان ،زبان در اصل صداهایي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است،
لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي ميکنند .قرآن ،معجزة بزرگ الهي ،از منظر
اصوات ،کلمات و ترکيبها بينظير است و کوچکترين واحد صوتي ،ارزش معنايي وااليي دارد و مهمترين
ويژگی اسلوبی قرآن اين است که آواها تابع معانی و متناسب با اغراض آيات هستند و با توجه به حال و
مقام ،متنوع ميگردند .این مقاله بر آن است تا خاصیت آوایی حروف بهکاررفته در آیات قيامت را مورد
کنکاش قرار دهد ،چرا که در تصویرپردازیهای آیات قيامت ،آواهای برخاسته از چیدمان حروف ،نقش
بهسزایی ایفا میکنند و به صدای واقعی پدیدهها و وقایع موجود در قیامت داللت مینمایند؛ به عنوان
مثال زمانیکه از زلزلة قیامت و شکسته شدن و فروریختن کوهها سخن گفته میشود ،حروفی چون
«قاف» و «کاف» کاربرد بیشتری مییابند تا صداهای مهیب این حوادث قابل حس و قابل درک گردد.
کلید واژهها :قرآن کريم ،قیامت ،آوا ،تصویر ،حرکت.
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 -1مقدمه
علم آواشناسي در زبان عربي بعد از نزول قرآن کریم ،با عنوان علم تجويد با انگيزه اداي صحيح الفاظ
قرآني مورد عنايت پژوهشگران قرار گرفته است و معناشناسي آوايي همان داللت برگرفته شده از طبيعت
و ويژگي بعضي آواها میباشد .آواها عالوه بر اينکه در رسايي و وضوح معنا تأثير بهسزايي ميگذارند؛ در
شناخت و فهم دقيق کالم و تاويل و تفسير آيات نيز مؤثر هستند.
قرآن کريم زيباترين متن ادبي و بزرگترين معجزه بالغي است .در این کتاب آسمانی به مسائل متعددی
در موضوعات مختلف پرداخته شده است و آیات زیادی در آن در مورد قیامت و حوادث مربوط به آن
میباشد ،در تصویرسازیهای این آیات ،نقش آواها در رسانگی مفهوم و تقویت موسيقي قرآنی بينظير
است و اين آواها به تناسب موضوع و اغراض ،تنوع پيدا ميکنند.
آیههای فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که در مورد قیامت و اخبار و احوال آن نازل شده است .در
برخی از این آیات ،خداوند متعال ،اقدام به تصویرپردازی از وقایع هولناک ،اضطرابها ،سختیها ،شدت
و هیجانات این واقعه عظیم کرده است؛ این تصاویر ،بسیار هنرمندانه ،ظریف و دقیق هستند و عوامل
متعددی چون تشبیه ،استعاره ،دقت در توصیف صحنهها و گزینش الفاظ مناسب ،باعث حیات ،حرکت
و پویایی این تصاویر گشتهاند اما نکته مهم و قابل توجه در این زمینه ،موسیقی و اصوات برخاسته از
حروف و چیدمان هجایی آنها میباشد که در این آیات شنیده میشود و باعث تهییج شنونده و تأثر او از
وقایع بهتصویرکشیده شده میگردد و این امر چنان بارز است که حتی «در روح و جان افرادی که به خدا
ایمان و اعتقاد ندارند ،نیز تأثیر مینهد ».و این امر از یک سوی به خاصیت داللتی حروف هجایی عربی
برمیگردد و از سوی دیگر به سبک نوشتاری و تصویرسازی هنرمندانة قرآن« .این امر در قرآن چنان
زیبا و هنرمندانه و آهنگین هست که اعراب جاهلی به شعر یا جادوبودن آیات الهی حکم میدادند(».عبد
التواب )75 :1995 ،در نتیجه تصویرهای ادبی روز قیامت از آشکارترین موارد تصویرگری قرآنی محسوب
میگردند و بسیار محسوس ،پویا و زنده میباشند ،طوری که باعث انگیزش خیال و احساسات شنونده و
درک راحتتر معنی شده و در روح و جان آدمی اثر میگذارند ،چرا که این تصاویر ،صحنههایی از یک
عالم زنده و واقعی میباشند(.قطب)43 :2002 ،
-1-1اهداف و ضر ورت پژوهش
این مقاله به تصاویر ادبی صحنههای توصیفی روز قیامت از منظر معناشناسی آوايی نگاهی نو دارد و
زيبايیهای معنايی و موسيقیايی اين آيات را آشکار میکند .در نتيجه نقش مهم آواها را در رساندن
مفاهیم قرآنی تبيين میکند.
با توجه به اینکه بخش زيادی از آيات قرآن کریم در مورد قيامت و ضرورت معاد نازل شده و خداوند
ماهيت آخرت و نیز تأثيربخشی کالم خود ،این آیات را با طنین آوایی بیان
متعال برای اثبات وجود و ّ
فرموده است ،لذا پرداختن به عناصر زیباشناختی آنها گامی مهم در جهت عرضه و نشاندادن اعجاز
بالغی و بیانی قرآن کریم میباشد.
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-2-1سؤاالت پژوهش
الف) آواهای موجود در حروف استفاده شده آيات قيامت چه جايگاه و کارکردهایی دارند؟
ب) چيدمان حروف هجایی و طنین الفاظ چه ارتباطی با معانی واالی آیات قيامت داشته و اصوالً در
رسانگی مفهوم آيات چه تأثیری نهادهاند؟
-3-1فرضیات پژوهش
فرضیات اصلی این تحقیق عبارت است از:
الف) چیدمان حروف هجایی آیات قیامت دارای کارکردهای معنایی بوده و به معنی و مفهوم این آیات
داللت میکند.
ب) آواهای برخاسته از چینش هجایی در تجسیم ،حرکت ،جانبخشی و محسوس شدن تصاویر مربوط
به صحنههای قیامت نقش ارزندهای دارند و این آواها متناسب با تصویر خلقشده ،تغییر مییابند.
-4-1روش پژوهش
روش نگارش این مقاله توصیفیتحلیلی بوده و در نوشتن و تحلیل محتوا ،از مقاالت و کتابهای متعددی
استفاده شده است .ابتدا به پارهای از داللتهای حروف هجایی زبان عربی اشاره شده و سپس نحوه
تأثیرگذاری آواها بر حرکت ،پویایی و زیبایی تصویرهای ادبی صحنههای قیامت ،مورد ارزیابی قرار گرفته
است .شایان ذکر است که تعداد آیاتی که به توصیف صحنههای قیامت میپردازد ،فراوان بوده و در حدود
80سوره از 114سوره قرآن مجید دارای صحنههایی ،هرچند مختصر ،از قیامت هستند؛ با توجه به اینکه
بررسی تمامی این آیات امکانپذیر نمیباشد ،لذا به  56آیه که دارای خاصیت صوتی بارزتر و بیشتری
هستند ،اشاره و به تصویرهای ادبی زلزله-ها ،شکافتن آسمانها و زمین و ماه ،آتش روز قیامت ،وضعیت
سخت کافران ،دمیدهشدن در صور و غیره از بُعد آوایی ،داللتی و موسیقیایی پرداخته و مورد تحلیل واقع
شده است.
-5-1يافتههایپژوهش
از آنجایی که حروف هجایی زبان عربی موقع ترکیب و چيدمان مناسب دارای داللت آواییمعنایی
هستند و خداوند رحمان الفاظ و عبارات مناسب و مطابق با معنا ،انتخاب نموده است ،لذا چيدمان حروف
و آواهای برخاسته از آنها ،به صحنههای توصیفی وقایع قیامت ،حرکت و پویایی بخشیده و آنها را عالوه
بر مصور و قابل دید بودن ،قابل شنیدن نیز کرده است و این امر یکی از اعجازهای بالغی این کتاب
آسمانی به شمار میرود.
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 -6-1پیشینه پژوهش
پژوهشگران و اديبان فراوانی اقدام به نگارش و تدوین زیباییهای ادبی و بالغی قرآن کریم نمودهاند و
تعداد این پژوهشها در قالب کتاب ،مقاله ،رساله و ...بهخاطر اعجاز ادبی این کتاب آسمانی ،بسیار زیاد
میباشد .اما مهمترین و معروفترین تألیف در زمینة تصاویر ادبی قرآن کریم مربوط به سید قطب میباشد،
او در کتاب «التصوير الفني في القرآن» به تصاویر خلقشده قرآن کریم میپردازد و ارتباط معنوی میان
این تصاویر را با مفاهیم مورد نظر خداوند مورد کنکاش قرار میدهد .همین نویسنده کتاب دیگری تحت
عنوان «مشاهد القيامة في القرآن» دارد که در آن آیات مربوط به قیامت را از منظر دیداری بررسی نموده
اما به ارتباط آواها و نقش آهنگ و ریتم موجود در الفاظ و بهطور کلی به جنبههای شنیداری این آیات
نپرداخته است.
دکتر محمد فريد عبداهلل کتابی با عنوان «الصوت اللغوي و دالالته في القرآن الکريم» نگاشته و در سال
 2008ميالدی در لبنان به چاپ رسانده است .او در این کتاب ،به بارقههایی از اعجاز لغوی این کتاب
آسمانی نظر داشته و به تبیین برخی داللتهای صوتی در قرآن کریم پرداخته است.
دکتر سیدحسن سیدی کتابی با عنوان «سبکشناسی اعجاز بالغی قرآن» اثر دکتر محمد کریم الکواز را
به فارسی ترجمه نموده است که در بخش سوم این کتاب ،آهنگ ،ریتم ،القای آوایی و به طور کلی طنین
صوتی موجود در برخی آیات قرآنی مورد تحلیل واقع شده است.
در خصوص داللتهای آوایی موجود در حروف هجایی زبان عربی میتوان به کتاب «خصائص الحروف
العربية ومعانيها» نوشته حسن عباس اشاره کرد که در سال  1998در سوریه به چاپ رسیده است؛ در
کتاب مذکور ،نویسنده در یک تحقیق جامع ،با استفاده از «المعجم الوسيط» به بررسی همه حروف هجایی
عربی اقدام نموده و به خاصیت صوتی هر کدام اشاره کرده است.
اما بررسی آواهای حروف هجایی آیات مربوط به قیامت و ارتباط آن با زیبایی ،حرکتبخشی و قابل درک
شدن تصویرهای ادبی صحنههای قیامت ،مسأله جدیدی بوده و نویسندگان در این خصوص ،کتاب یا
مقاله مستقلی نیافتند.
 -2داللت آوایی حروف
آواها ،امواج قابل حسی هستند که در فضا حرکت میکنند و بعد از اندکی از بین میروند و قسمتی
از آنها بسته به شدت نوسانشان در گوش میمانند و داللتهایی از جمله شادی ،اندوه ،نهی ،امر و...
به همراه دارند(.حسين الصغير )14 :2000 ،اعراب به وجود ارتباطی حسی بین صوت و لفظ معتقدند،
چرا که آهنگ و ریتم کلمات ،هنگام ادا شدن با نوع فعل [و اسم] نزدیکی و تجانس دارند(.فريد عبداهلل،
)68 :2008
زبان در هنگام بیان کلمات و جمالت نیازمند استفاده از حروف است ،چرا که شالوده تعامالت صرفاً
اهمیت
گفتاری بر پایه حروف هجایی بنا نهاده شده است .چگونگی استفاده از این حروف در ادبیاتّ ،
بیشتری دارد .تکرار [و ترکیب] حروف ،يا وسيله نشان دادن شکل وصفشده از طريق تقليد صوتي است،
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يا وسيله تقويت موسيقي و طنين الفاظ(.الطيب )661 :2000 ،در تمامي زبانها ،اين حروف هستند که
واژه و به تبع آن ،جمله را به وجود ميآورند .گاه اتفاق ميافتد که ميان حرف و لفظ ،يک ارتباط دروني و
پنهاني ايجاد ميگردد ،يعني حروف به کمک کلمه آمده و معناي آن را کاملتر ،زيباتر و مؤثرتر ميکنند.
مث ً
ال کشش صوتي «الف» و پخش شدن صدا در «هـ» داللت واژهي «آه» را براي بيان حزن و اندوه و
افسوس ،بيشتر ميکند(قائمی و دیگران.)117 :1388 ،
در زبان عربی بعد از نزول قرآن کریم ،علم آواشناسی با عنوان علم تجويد با انگيزه ادای صحيح الفاظ
قرآنی مورد عنايت پژوهشگران قرار گرفت .اولين کسی که به بررسی موسیقیایی آواها پرداخت ،خليل
بن احمد فراهيدی بود(فريد عبد اهلل )26 :2008 ،و بعد از او افرادی چون سيبويه ،ابن دريد و ابن ج ّنی
کمابیش به این امر پرداختند.
مهمترين صفات اصوات ،همچنان که زبانشناسان قديم و علمای تجويد ذکر کردهاند بر قوت و ضعف
آواها اشاره دارد .پس صفات حروفی چون جهر ،شدت ،صفير ،اطباق و استعالء از عالمتهای قوت آواها
و در مقابل صفاتی چون همس ،رخاوت ،خفاء و لين از عالمتهای ضعف در آواها به شمار میآيند.
(أبو زيد )292 :1992 ،در زبان عربی حروف ،داراي خاصيت وصفي هستند .يعني وضعکننده برخی
کلمات ،مدلولشان را رعايت کرده و آنها را با حواس ،قابل درک نموده است ،مانند «صلصلة»« ،خرير»
و «زمهرير» .واضع کلمه «زمهرير» ،از حالت لرزش ،که در سرما به انسان دست ميدهد ،تقليد کرده و
حروفي را به کار برده که داراي حالت ارتعاشي هستند( ،يعني زبان در حين اداي آنها ميلرزد ).همچنین
کلمههاي «خشن» و «أملس» ،از حروفي تشکيل يافتهاند که به ترتيب ،تداعي-کننده خشونت و نرمي
میباشند(.الطيب ،2000 ،ج )467 :2ضربآهنگ حروف ،شايعترين نوع موسیقی حروف است؛ طوری
که در موقع شدت ،حروف درشت پيدرپي ميآيند و در موقع نرمی و مالیمت ،حروف و اصوات ماليم.
(المازني )68 :1990 ،در نتیجه حروف هجایی دارای داللتهای صوتی هستند؛ به عنوان مثال حرف
«صاد» و «کاف» و ترکيب آنها با کلماتي که در ساختار خود ،صامتهاي مهموسي چون «سين»« ،ح»
و «ت» دارند ،باعث خلق يک نوع تقابل موسيقیايي ميان صداي بلند و صداي پچپچ ميشود(.الورقي
 )175 :1984حسن عباس ،زبانشناس معاصر ،در یک تحقیق کامل و منسجم ،تمامی حروف ابجدی را
با نمونههای فراوانی از کتاب «المعجم الوسیط» بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که هر کدام از
حروف ،دارای معانی و داللتهای تقریباً منحصر به فردی هستند ،سپس معانی مختلف هر کدام از حروف
را به تفکیک بیان نموده است؛ به عنوان مثال او برای حرف «دال» و «قاف» ،معنای کوبندگی ،شدت
و صالبت را برمیشمارد و یا داللت حرف «ر» را تکرار و تحرک میداند ،برای «ز» و «ضاد» ،اضطراب
و شدت را بیان میکند و معتقد است که این دو حرف دارای صوت خاصی همانند «سین» و «صاد»
هستند و یا ویژگی حرف «الم» را در التزام و التصاق و پیوستگی میداند(عباس.)17 :1998 ،
 -3تصویر در لغت و اصطالح
تصوير در لغت به معنای صورتگری ،نگارگری ،صورتنگاری ،ترسیم ،نقاشی ،مصورسازی و تزیین است.
(آذرنوش )375 :1385 ،اما در ادبیات و نقد ادبی معنای دیگری دارد .تصویر در زمینه اثر ادبی در کنار
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الفاظی چون «هنری»« ،ادبی» و «شعری» قرار میگیرد و این اختالف الفاظ به اختالف مترجمان در
ترجمه اصطالح « »The Artistic Imageryبرمیگردد ،که آن را «تصویر هنری»« ،تصویر ادبی» و
«تصویر شعری» ترجمه کردهاند .اصطالح ساده و امروزی برای این کلمه در زبان انگلیسی « »Imageو
در زبان عربی «الصورة الفنية» میباشد .تصویر هنری یک معیار نقدی مهم در ادبیات است و وسیلهای است
برای بیان قوت و ضعف اثر ادبی و نقد و داوری آن.
تصویر یک مجموعه زبانی متشکل از الفاظ و معانی عقلی و عاطفه و خیال(البطل )30 :1983 ،و یک
منبع بیرونی است که شاعر یا نویسنده از آن برای بیان انفعاالت و درونیات خود بهره میگیرد(.الرباعي،
 )14 :1974با توجه به این تعریف ،تصویر ،شکل یا قالبی است که ادیب؛ افکار ،معانی و عواطفش را در آن
میریزد و این قالب بین شاعران متفاوت بوده و احوال روانی ادیب را نشان میدهد و با معانی و عواطف،
متناسب است .در نتیجه انتخاب الفاظ برای بيان آن عواطف ،از جانب ادیب اتفاقی نیست ،بلکه در بیشتر
مواقع انتخابی ،اختیاری و آگاهانه است.
برخی ناقدان معتقدند که تصویر مترادف شکل قابل حس در الفاظ و عبارات است؛(ناصف )3 :1983 ،در
نتیجه شامل عبارات و الفاظی میشود که ادیب تألیف ادبیاش را خلق میکند و شامل خیالی است که
در نتیجه عاطفهای قوی به وجود میآید و ادیب آن را در اثرش منعکس میکند(عبد المنعم الخفاجي،
بیتا )46 :و بعضی ناقدان تصویر را یک مجموعهی لغوی محسوب میکنند که خیال ادیب را از حواس
میگیرد و به تصاویر روحی و عقلی سوق میدهد(.عفيفي)138 :1973 ،
-1-3تصویر از دیدگاه عالمان
در نظر عدهای از منتقدان ،در ادبیات عربی قدیم تصویرگری وجود ندارد ،اما این امر ،پندار باطلی بیش
نیست؛ چرا که در نگاه اول ،ادبیات عربی مملو از تصاویر فنی است و در آن ،مناظر طبیعی به صورتی دقیق
رسم شده و تمام زوایا ،دقائق و ابعاد آن توصیف گردیده است .در نتیجه ،تصویر هنری در جهان ادب و
نقد ،چیز جدیدی نیست؛ بلکه شعر و ادب از آغازین روزهایش بر آن استوار و به آن نیازمند بود(عباس،
 )193 :1967و در نقد قدیم ،به برخی از قسمتهای آن مانند تشبیه و استعاره پرداخته میشد .البته
این (توجه به برخی بخشهای تصویرگری) به معنای ناآگاهی قدما از این معیار مهم ادب نیست و به
قول جاحظ« :معانی ادبی ،آشکار و واضح هستند و عرب ،عجم ،بدوی ،شهری و روستایی ،همه آن را
میشناسند و شأن سخن در وزن و گزینش لفظ و سهولت تلفظ و نیکویی سبک است(».الجاحظ،1938 ،
ج133 :3ـ)132
ناقدان و ادیبان قدیمی چون جاحظ ،ثعلب ،ابن طباطبا ،قدامه بن جعفر ،ابوهالل عسکری و ...کم و
بیش و به شیوههای مختلف به این مبحث مهم ادبی توجه کرده و هر کدام بخشهایی از آن را تشریح
اهمیت مجسم کردن و تأثیر آن در فکر ،به صورت یک چیز حسی
نمودهاند .به عنوان مثال جاحظ به ّ
دارای حرکت معتقد است ،که این امر به اثر ادبی ارزش هنری و زیباییشناسی میدهد و ادبیات تبدیل
به نقاشی میشود و باعث برانگیختن تصاویری قابل دید در ذهن مخاطب میگردد(.عصفور)316 :2005 ،
بالغتدانان و ناقدان عرب ،بعد از جاحظ در این تالش بودند که اهتمامها و تالشهای خود را در قالب
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صفات حسی در تصویر ادبی و تأثیر آن در درک معنی و تمثیل آن بریزند ،هرچند آرا و نظراتشان متفاوت
بود(.الصائغ )170 :1978 ،به عنوان مثال ،به نظر عبدالقاهر جرجانی تصویر؛ تمثیل و قیاسی است بر
آنچه که عقل آنها را میفهمد و چشم آنها را میبیند(.الجرجاني )320 :1978 ،ابن طباطبا تصویرگری
را همسان بودن لفظ و معنا میشمارد و ادب نزد او عبارت است از معانی عالی در کسوت الفاظ واال.
(ابن طباطبا )8 :1956 ،قدامه بن جعفر نیز به لفظ و معنا میپردازد و برای لفظ ،صفاتی چون واال بودن،
سهولت مخرج و فصاحت را واجب میداند(.ابن جعفر )28 :1948 ،از دیدگاه قرطاجنی نیز معانی ،تصاویر
حاصل از اشیا و موجودات بیرونی در ذهن هستند و هر چیزی که وجود خارجی در ذهن داشته باشد،
هنگامیکه درک میشود در ذهن نیز وجود پیدا میکند .پس هنگامی که از تصویر ذهنی تعبیر میشود،
الفاظ به عنوان شکل و بدنه آن تصویر در ذهن و فهم مخاطبان جاری میگردند(.القرطاجني)18 :1966 ،
-2-3اهم ّيتتصویرپردازی
از آنجایی که غایت هنر و ادب ،زیبایی است و تصاویر ادبی باعث رونق و زیبا جلوهگر شدن نثر و شعر
میگردند ،لذا تصویرگری ،این غایت هنر و ادب را تقويت میکند.
تصویر نه تنها بر داللت معنایی ادب مؤثر است ،حتی فراتر از آن بر این معنا تسلط دارد(.عصفور:2005 ،
 )398معنا در ادبیات ،یک چیز پنهان است که جز در تصویرگری ظاهر نمیشود و اثر ادبی نقاط قوتش
را از تصویر هنری دریافت میکند(غنيمي هالل ،بیتا )60 :و ادیب بهوسیله تصاویر میتواند حاالت درونی
خود را به مخاطب منتقل کند ،بهطوریکه اگر آنها را به دور از الهامات ،بیان نمايد ،بر مخاطب تأثیری
نخواهد گذاشت .در نتیجه تصویر به ادبیات ،زندگی میبخشد و متن را از معانی پیشپاافتاده به سوی
معانی مقبول سوق میدهد.
ی که ادیب بدون تصویرگری
اهمیت و مزیت دیگر تصویر در کشف تجربه ادیب و فهم آن است .طور 
ّ
نمیتواند بهراحتی حاالت درونیاش را مجسم نماید(.ناصف )217 :1983 ،الفاظ در تصویر از داللتهای
معجمی خود به داللتهای خطابی و جدید متمایل میشوند و به متن هویتی میدهند که در هر خوانش
تجدید میشود(موسی صالح.)13 :1992 ،
همت خویش را در نقد تصویر ،بیشتر به تصویر شعری گماشته و حکمهایشان را در این
ناقدان معاصرّ ،
باب ،مختص شعر نمودهاند و اگر هم گهگاه به تصاویر قرآنی پرداختهاند ،آن را بیشتر به عنوان تطبیق یا
آوردن مثال به کار گرفتهاند(.أحمد الراغب )18 :2001 ،اما باید پذیرفت که تصویر هنری زاده خیال نوآور
و منبع زیبایی است که این مفهوم در نثر هم جریان دارد .در نتیجه شعر و نثر هر دو ثمره تجربه حسی
صادقی هستند که تصویر ،وسیلهای مهم برای ابراز و تأثیر آن محسوب میشود(.محمد عوده)2 :1420 ،
 -4جايگاه آواها در تصاویر ادبی
اهمیت فراوانی داشته و تنها به بالغت سخن قناعت نمیکند؛ بلکه شامل سایهها
تصویر در نقد جدید ّ
و رنگهایی است که افکار و احساسات شاعر آنها را جلب میکند(أحمد نائل ،بیتا )79 :و شامل ابراز
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معانی ،انتخاب مفردات و عبارات ،فکر ،عاطفه و خیال ادیب است(.عبد المنعم الخفاجي ،بیتا )46 :البته
این بدان معنا نیست که تصویرگری فقط بر پایة عبارات مجازی استوار باشد؛ بلکه گاهی تصویرهایی زیبا
و پربار وجود دارد که حاصل بهکارگیری عباراتی حقیقی هست که هیچ مجازی در آن نیست(صالح نافع،
 )58 :1980و این امر تا حدودی به طبیعت تصویری زبان عربی برمیگردد .این طبیعت ،به گسترش
مفهوم تصویر کمک میکند ،به همین دلیل ،عقاد ،زبان عربی را «اللغ ةالشاعرة» میخواند و میگوید« :زبان
عربی در اصول هنری و موسیقیاییاش بر پایه و شیوة شعر بنا شده است»(.العقاد ،بیتا)8 :
ادیبان و سخنرانان بزرگ برای مؤثر کردن کالم خود ،آن را مزين به صوتی متناسب و هماهنگ با معنا
میکنند و باعث ارجمندی سخن خود میشوند ،به قول یکی از زیباییشناسان غربی «نثري که داراي
جنبة استتيک و هنري است به وسيلة ريتم همراه با حرکات متوازن و منظم خود تأثير ميبخشد»(.شاله،
)55 :1357
آواها به عنوان یکی از مهمترین ارکان حرکتبخشی به تصاویر ادبی محسوب میشوند .آواها در کنار سایر
ارکان تصاویر که عبارتند از انواع تشبیهات ،استعارات ،کنایات ،مجازها ،رنگ ،ناسازواری ،حسآميزی،
ظرافت توصیفات و  ،...کالم را از حالت سکون و ایستایی خارج و به آن حرکت و پویایی میدهد؛ موسیقی
حاصل از چینش حروف و هجاها به کالم گوینده یا نویسنده ،بُعد و جهت داده و سبب داللت معنوی،
ماندگاری ،زیبایی و تأثیر فراوان کالم بر مخاطب میگردد.
 -5بررسی نقش آواها در حرکتبخشی به تصاویر قیامت
در قرآن کریم آیههایی که در مورد قیامت و اخبار و احوال آن نازل گردیده ،بسیار است و در سرتاسر این
کتاب آسمانی به چشم میخورد ،خداوند متعال ،در برخی از این آیات ،به تصویرپردازی از وقایع هولناک،
اضطرابها ،سختیها ،شدت و هیجانات این واقعه عظیم اقدام کرده است؛ نکته مهم و قابل توجه در این
زمینه ،موسیقی و اصوات برخاسته از حروف و چیدمان هجایی آنها میباشد که در این آیات شنیده
میشود و باعث تهییج شنونده و انتقال التهابات ناشی از آن به مخاطب میگردد و این امر چنان بارز است
که حتی «بر افرادی که به خدا ایمان و اعتقاد ندارند نیز مؤثر میافتد و قلب چنین افرادی موقع شنیدن
آیات الهی نرم میگردد یا مضطرب میشود(».عبد التواب )75 :1995 ،تصاویر قیامت در قرآن ،همگی،
در خدمت اغراض دینی هستند ،اما برای تأثیربخشی بیشتر در توصیفات آنها از جنبههای هنری و
بالغی استفاده گردیده است .در نتیجه تصویرهای ادبی روز قیامت از آشکارترین موارد تصویرگری قرآنی
محسوب میگردند و این تصاویر بسیار محسوس ،پویا و متحرک میباشند ،بهطوریکه باعث انگیزش
خیال و احساسات شنونده و درک راحتتر معنی میشوند و در روح و جان آدمی اثر میگذارند ،چرا که
این تصاویر ،صحنههایی از یک عالم زنده و واقعی میباشند(.قطب )47 :2002 ،موارد زیر مجموعهای کلی
از تصاویر قیامت و آواهای برخاسته از آنها میباشد:
-1-5تصویر زلزله قیامت
َ
َ
َ
ِ «-1-1-5إ َذا زُ لْ ِزلَ ِت ْ َ
ْ
ض أ ْثقَالَ َها:
ض ِزلْ َزالَ َهاَ ،وأخْ َر َج ِت ال ْر ُ
ال ْر ُ
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آنگاه كه زمين به لرزش [شديد] خود لرزانيده شود و زمين بارهاى سنگين خود را برون افكند(».الزلزلة)1-2/
در آیه نخست این سوره ،حروف «ز»« ،ذال» و «ضاد» و در آیه دوم ،حروف «خ»« ،ضاد»« ،ث» و «قاف»
در خدمت داللت صوتی نواهای تکانها و لرزشهای روز قیامت هستند ،البته الفاظ رباعی «زلزلة » و
«زلزال» با چینش هجایی مناسب و نیز جمع مکسر «أثقال» با سنگینی خود در هنگام تلفظ ،این داللت
آوایی را تقويت نموده است.
َ «-2-1-5و ُح ِم َل ِت ْ َ
الس َماء َف ِه َي َي ْو َم ِئذٍ
ٍ
ض َوالْ ِج َب ُ
ال ْر ُ
ال َف ُد َّك َتا َد َّكةً َو ِاح َدةًَ ،ف َي ْو َم ِئذ َو َق َع ِت الْ َوا ِق َعةَُ ،وانشَ َّق ِت َّ
ك َع َلى َأ ْر َجائِ َها َو َي ْح ِم ُل َع ْر َش َربِّ َ
َوا ِه َيةٌَ ،والْ َم َل ُ
ون َل َتخْ َفى ِم ُ
نك ْم خَ ا ِف َيةٌ:
ك َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ث ََما ِن َيةٌَ ،ي ْو َم ِئ ٍذ ُت ْع َر ُض َ
و زمين و كوهها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با يك تكان ريزريز گردند ،پس آن روز است
كه واقعه [آنچنانى] وقوع يابد و آسمان از هم بشكافد و در آن روز است كه آن از هم گسسته باشد و
فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته ] بر سر خود بر مىدارند ،در
آن روز شما [به پيشگاه خدا] عرضه مىشويد [و] پوشيدهاى از شما پوشيده نمىماند(».الحاقة)14-18/
در آیه 14سوره حاقه ،خداوند متعال به کوبیده شدن و تکهتکه گردیدن زمین و کوهها اشاره کرده و با
تکرار «دال» و «کاف» مشدد در دو کلمه « ُد ّکتا» و « َد ّکة» ،صدای کوبیده شدن کوهها را میرساند ،با
«دک» میباشد ،اما خداوند بلندمرتبه از فعل ّ
اینکه فعل «دقَّ » نیز مترادف با ّ
«دک» استفاده کرده است،
چرا که صوت کوبیدن در حرف «کاف» همهگیرتر بوده و شمولیت زیادی را میرساند .علیرغم اينکه
عالمان لغت بين اين دو کلمه ،فرقی قايل نشدهاند اما مفسران ،این دو را از هم جدا کرده و میگويند:
الدق»(الزمخشري ،بیتا )601 :و سبب اين بالغت ،توازن و تناسبی است که با سياق آيه
ّ
«الد ّک أبلغ من ّ
ّ
«الدق» بر اختالط اجزاء داللت دارد اما «الدک» به تفرق بين اجزا اشاره میکند(.الدرويش،
دارد چرا که
ّ
 ،1442ج )48 :8در چند آیه بعدی نیز ،حروف «قاف» و «شين» به ترتیب در خدمت تداعی کردن طنین
وقوع حوادث مهیب و شکافتن و شقه شقه شدن آسمانها میباشند.
َ «-3-1-5ك َّل ِإ َذا ُد َّك ِت ْ َ
ض َد ًّكا َد ًّكاَ ،و َجاء َربُّ َ
ك َوالْ َم َل ُ
ك َص ًّفا َص ًّفا :نه چنان است آنگاه كه زمين سخت
ال ْر ُ
در هم كوبيده شود و [فرمان] پروردگارت و فرشته[ها] صفدرصف آيند(».الفجر)21-22/
این دو آی ه مبارک نیز داللتی شبیه به داللت آیه 14سوره حاقه دارند؛ اما حرف «کاف» که در این آیه
کوتاه ،هفت بار تکرار گشته ،ميزان کوبش و حرکت زلزل ه قیامت را ملموستر و محسوستر نموده است
ن شک دلیل تکرار مفعول مطلق تأکیدی در این آیه ،داللت صوتی بیشتر ،محکمتر و عینیتر آیه
و بدو 
ً
ً
ّ
ً
ّ
ّ
ٍ
میباشد و از آنجایی که ( َدكا َدكا) به معنی (دکا بعد ٍ
تحريک) است(الطبري:1405 ،
دک) يا (تحريکا بعد
 )185با معنای آيه مناسبت دارد.
ات َي َت َف َّط ْر َن ِم ْن ُه َوتَنشَ ُّق ْ َ
ض َوت َِخ ُّر الْ ِج َب ُ
ال َه ًّدا :چيزى نمانده است كه آسمانها از
ال ْر ُ
او ُ
الس َم َ
 «-4-1-5ت ََكا ُد َّ
اين [سخن] بشكافند و زمين چاك خورد و كوهها به شدت فرو ريزند »(مريم)90/
خر» ،طنین و آهنگ شکافتن
رن»،
ُّ
در این آیه مبارکه نیز خداوند با گزینش الفاظ «يَتَ َف َّط َ
«تنشق» و «تَ ُّ
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آسمانها و شکستن و شقه شقه شدن زمین و فروریختن کوهها را تداعی مینماید و صداهای حاصل از
زلزله روز جزا را تا حدود زیادی عینی و محسوس میکند.
السا َعةُ َوانشَ َّق الْق ََم ُر :نزديك شد قيامت و از هم شكافت ماه(».القمر)1/
 «-5-1-5ا ْق َت َربَ ِت َّ
«انشق القمر» در این آیه نیز همانند آیه قبلی ،دارای داللت صوتی شکافته شدن و چاک
عبارت قرآنی
ّ
برداشتن است .این نوع داللت در شکافتن ماه و زمین در آیات دیگری چون آیه اول سوره انشقاق و نیز
آیه 37سوره الرحمن آمده است.
وب َي ْو َم ِئ ٍذ َو ِاج َفةٌَ ،أ ْب َصا ُر َها خَ ِ
اش َعةٌ :آن روز كه لرزنده بلرزد
الرا ِدفَةُ ُ ،ق ُل ٌ
الر ِاجفَةُ َ ،ت ْت َب ُع َها َّ
َ «-6-1-5ي ْو َم ت َْر ُج ُف َّ
و از پى آن لرزهاى[دگر] افتد ،در آن روز دلهايى سخت هراسانند ،ديدگان آنها فرو افتاده(».النازعات)6-9/
در این چند آیه ،خداوند تبارک ،روز قیامت را با نامهای «راجفة» و «رادفة» میخواند ،این دو کلمه
که بهترتیب به معنای لرزنده و دنبالهرو میباشند ،دارای داللت آوایی و معنایی هستند ،به این دلیل
که اصلیترین و مهمترین خاصیت حرف «ر» تکرار و برگشتپذیری است و با لرزش روز قیامت و
پسلرزههای آن کام ً
ال مناسبت دارد.
-2-5تصویر وضعیت بدکاران

اس ُل ُكو ُه[ :گويند] بگيريد او را
يم َص ُّلو ُه ،ث َُّم ِفي ِس ْل ِس َل ٍة َذ ْر ُع َها َس ْب ُع َ
ون ِذ َرا ًعا َف ْ
«-1-2-5خُ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه ،ث َُّم الْ َج ِح َ
و در غل كشيد ،آنگاه ميان آتشش اندازيد ،پس در زنجيرى كه درازى آن هفتاد گز است وى را در بند
كشيد(».الحاقة32/ـ)30
در تصویر به زنجیر کشیده شدن کافران و مشرکان ،آهنگ برخاسته از حروف هجایی ،کام ً
ال محسوس و
قابل درک میباشد .توالی حروف «خ»« ،غين»« ،ث»« ،صاد»« ،سين» و «ذال» که در الفاظ این سه آیه
آمدهاند؛ با وضوح فراوان ،صدای به هم خوردن زنجیرها و غلهای محکومان و زندانیان روز جزا را تداعی
حدت عذاب الهی،
مینمایند .بیان طول زنجیر زندانیان قیامت ،به وسیله کلمه «سبعون» عالوه بر شدت و ّ
دارای داللت آوایی بوده و اصوات غل و زنجیرها را تکمیل مینماید.
اق ِ ،إلَى َربِّ َ
يل َم ْن َر ٍ
َت ال َّت َرا ِق َي َ ،و ِق َ
الس ِ
ك َي ْو َم ِئ ٍذ
الس ُ
اق َ ،و َظ َّن َأن َُّه الْ ِف َر ُ
َ «-2-2-5ك َّل ِإ َذا بَ َلغ ْ
اق بِ َّ
اق َ ،والْ َت َّف ِت َّ
اق :چنين نيست كه انسان مىپندارد او ايمان نمىآورد تا موقعىكه جان به گلوگاهش برسد ،و گفته
الْ َم َس ُ
شود آيا كسى هست ك ه اين بيمار را از مرگ نجات دهد ،و به جدایی از دنیا یقین یابد ،و ساق پاها از سختى
جان دادن به هم بپيچد ،آرى در آن روز مسير همه به سوى دادگاه پروردگارت خواهد بود(».القيامة30/ـ)26
چیدمان حروف کلمات سه آیه اول و بهخصوص ترکیب هجایی دو حرف «ر» و «قاف» صدای خرخر
گلوی فردی را میرساند که در حال خفگی یا جان کندن است و در کنار هم قرار گرفتن سه لفظ
«التفت»« ،الساق» و «بالساق» در آیه 29صدای به هم خوردن ساق پاهای فرد در حال مرگ را با خود
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دارد و در نهایت فواصل موجود در این پنج آیه که به حرف «قاف» ختم میشوند ،نوای حرکتهای
طبیعی و ناخودآگاه فرد در حال مرگ را تکمیل مینماید.
َ
ِ «-3-2-5إ ِذ ْ َ
ون :هنگامىكه غلها در گردنهايشان [افتاده] و [با]
الس َل ِس ُل ُي ْس َح ُب َ
ال ْغ َل ُل ِفي أ ْع َنا ِق ِه ْم َو َّ
زنجيرها كشانيده مىشوند(».غافر)71/
ين َس َلسِ َل َوأَ ْغ َل ًل َو َسعِي ًرا :ما براى كافران زنجيرها و غلها و شعلههاى
«-4-2-5إِنَّا أَ ْع َت ْدن َا ل ِ ْل َكا ِف ِر َ
سوزان آتش آماده كردهايم(».اإلنسان)4/
در دو آیه فوق که از سورههای مبارک غافر و انسان انتخاب شدهاند ،به زنجیر کشیده شدن کافران به
وسیله آواهایی نزدیک و مرتبط با صدای غل و زنجیر با حروفی چون «غين»« ،سين» و «الم» ملموستر
گشتهاند.
ار لَ ِفي ِس ِّج ٍ
اب ال ُف َّج ِ
ين :روزى كه مردم در برابر
ينَ ،ك َّل إ َِّن ِك َت َ
َّاس لِ َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
َ «-5-2-5ي ْو َم َيقُو ُم الن ُ
پروردگار جهانيان به پاى ايستند ،نه چنين است [كه مىپندارند] كه كارنامه بدكاران در سجين است».
(المطففين8/ـ)6
تفاوت موسیقیایی و طنین آوایی این دو آیه کام ً
ال مشخص و بارز است .در آیه نخست ،وقتی خداوند
متعال در مورد کل مردم سخن میگوید ،از حروفی استفاده میکند که هنگام تلفظ ،روان و نرم هستند،
به عنوان مثال حروف «ی»« ،نون» و «ب» در این آیه زیاد بکار رفته است ،اما آیه بعدی که در مورد
بدکاران و شکنجه آنان است ،بهیک-باره طنین سوره ،تغییر یافته و الفاظی چون ّ
«فجار» و
«کل»ّ ،
«سجين» ،استعمال میگردند و این تندی موسیقی آیه ،از خشم خداوند نسبت به فاسدان خبر میدهد.
ِّ
عون ِإلَى ن ِ
َار َج َهن ََّم َد ًّعا :روزى كه به سوى آتش جهنم كشيده مىشوند [چه]
َ «-6-2-5ي ْو َم ُي َد َ
كشيدنى(».الطور)13/
حرف «عين» که دارای صفت جهر بوده و از حروف حلقی به شمار میرود و از نظر زبانشناسی دارای
خاصیت اصطکاکی و تماس شدید در حین تلفظ میباشد(،نجاريان )310 :1385 ،داللت صوتی خود را
«الدع» به خوبی نشان میدهد و به صدای کشیده شدن جهنمیها به سوی آتش جهنم اشارهای
در کلمه
ّ
مستقیم دارد.
-3-5تصویر دمیده شدن در شیپور

ور َف ِإ َذا ُهم ِّم َن ْ َ
اث ِإلَى َربِّ ِه ْم َي ِ
ال ْج َد ِ
الص ِ
ون :و در صور دمیده خواهد شد پس به ناگاه
نس ُل َ
«-1-3-5ونُ ِفخَ ِفي ُّ
َ
از گورهای خود شتابان به سوی پروردگار خویش میآيند(».يس)51/
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ات َو َمن ِفي ْ َ
ض إ َِّل َمن شَ اء اهلل ث َُّم نُ ِفخَ ِف ِ
او ِ
الص ِ
ال ْر ِ
يه ُأخْ َرى
«-2-3-5ونُ ِفخَ ِفي ُّ
الس َم َ
َ
ور َف َص ِع َق َمن ِفي َّ
َف ِإ َذا ُهم ِق َيا ٌم َي ُ
ون :و در صور دميده مىشود پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است بيهوش
نظ ُر َ
درمىافتد مگر كسى كه خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده مىشود و بناگاه آنان بر پاى ايستاده
مىنگرند(».الزمر)68/
ور َذلِ َ
ك َي ْو ُم الْ َو ِع ِ
الص ِ
يد :درصور دمیده شود ،این است روز تهدید [من](».ق)20/
«-3-3-5ونُ ِفخَ ِفي ُّ
َ
کلمه «صور» در قرآن کریم یازده بار در سورههای أنعام ،کهف ،طه ،مؤمنون ،نمل ،یس ،زمر ،ق ،حاقه و
نبأ تکرار شده است و در همه موارد با یکی از دو فعل «ن ُ ِف َخ» و «يُن َف ُخ» همراه میباشد .آهنگ حروف این
لفظ با فعل «نفخ» و نیز با الفاظ مجاورشان همچون «إذا»« ،ذلک»« ،صعق» و ،...همگی صدای شیپور را
تداعی مینمایند و نکته مهمتر این است که در همه موارد ،فعل «نفخ» به صورت مجهول به کار رفته و
به این ترتیب ،ضمه فاءالفعل باعث شدت یافتن و بلند شدن آوای این عبارات گردیده است.
َ «-4-3-5ف ِإ َذا نُ ِق َر ِفي النَّاق ِ
ُور :پس چون در صور دميده شود( ».المدثر)8/
در آیه  8سوره المدثر نیز خداوند عظیم از دمیده شدن در شیپور قیامت سخن میگوید ،اما در این آیه به
جای کلمهی «صور» از «ناقور» و به جای فعل «نفخ» از «نقر» استفاده کرده است و این نشان میدهد که آیه
مذکور می-خواهد به کوبندگی و تندی صدای شیپور اشاره نماید نه شدت و بلندی و گوشخراشی آن .در
این آیه نیز فعل جمله به صورت مجهول به کار رفته تا ضمه حرف نخست فعل ،صوت قویتری را ادا نماید.
َ «-5-3-5ف ِإ َذا َج ِ
الص َّ
اخةُ :پس چون فرياد گوشخراش دررسد(».عبس)33/
اءت َّ
لصاخَّ ُة » در این آیه به دلیل داشتن «صاد» مشدد منتهی به «الف» و «خ» مشدد مفتوح ،به
کلمه «ا َّ
زیبایی هرچه تمامتر بلندی و عظمت خروش و هیاهوی قیامت را به گوش مخاطب میرساند .این لفظ در
هنگام تالوت صحیح ،چنان شدید است که گویی هوا را به شدت میشکافد و درون گوش وارد میگردد
و صدای بلند و مهیبش گوشها را میخراشد.
-4-5تصویر آتش

اك َما الْ ُح َط َمةُ  ،نَا ُر ا ِ
َ «-1-4-5ك َّل لَ ُي َنب َذ َّن ِفي الْ ُح َط َم ِة َ ،و َما َأ ْد َر َ
هلل الْ ُموق ََدةُ :ولى نه قطعا در آتش خردكننده فرو
افكنده خواهد شد و تو چه دانى كه آن آتش خردكننده چيست ،آتش افروخته خدا[يى] است(».الهمزه6/ـ)4
سوره الهمزه در مورد کسانی نازل شده است که مال و ثروت جمع میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند.
خداوند اين افراد را به آتش سوزندهای به نام « َ
ُحط َمة» هشدار میدهد .در این لفظ قرآنی نیز حرف «ح»
ش شنوندگان میرسانند .البته نباید از داللت کلمه
و «ه» وقفشده ،طنین و هرهر آتش قیامت را به گو 
ذَن» در آیه 4غفلت ورزید چرا که این کلمه مؤ َّکد با چیدمان حروف و چینش هجایی خود در کنار
«لَيُ ْنبَ َّ
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حرف ردع ّ
«کل» ،صوت حاصل از سقوط را به درون آتش جهنم میرساند.
َ
او َيةٌَ ،و َما أ ْد َر َ
َ «-2-4-5ف ُأ ُّم ُه َه ِ
َار َحا ِم َيةٌ :پس جايش هاویه باشد و تو چه دانى كه آن چيست،
اك َما ِه َي ْه ،ن ٌ
آتشى استسوزنده( ».القارعة11/ـ)9
در این آیات ،تعدد دو حرف «ح» و «هـ» و تبديل شدن حرف «ة» به «ه» در حالت وقف ،اشارهای مستقیم
به طنین و هرهر آتش قیامت دارد .کلمه «نار» در قرآن کریم 138بار تکرار شده است که در 106مورد
از آنها حداقل یکی از دو حرف «ح» و «ه» در الفاظ مجاور این لفظ قرار گرفته تا به صورت تلویحی به
لهیب و طنین شعلهور شدن آتش قیامت داللت نماید؛ این امر در آیاتی که مستقیماً صحنههای آتش
آخرت را به تصویر میکشد ،وضوح بیشتری دارد ،که چند مورد از این آیات در زیر آمده است:
ون :آتش چهره آنها را مىسوزاند و آنان در آنجا ترشرويند».
َ «-3-4-5ت ْل َف ُح ُو ُجو َه ُه ُم النَّا ُر َو ُه ْم ِفي َها َكالِ ُح َ
(المؤمنون)104/
َ «-4-4-5ه َذا َف ْو ٌج ُّم ْق َت ِح ٌم َّم َع ُك ْم َل َم ْر َح ًبا بِ ِه ْم ِإنَّ ُه ْم َصالُوا الن ِ
َّار :اينها گروهىاند كه با شما به اجبار [در آتش]
درمىآيند بدا به حال آنها زيرا آنان داخل آتش مىشوند(».ص)59/
الس ِّيئ َِة َف ُك َّب ْت ُو ُجو ُه ُه ْم ِفي الن ِ
ون :و هر كس بدى به ميان
َّار َه ْل ُت ْج َز ْو َن إ َِّل َما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
َ
«-5-4-5و َمن َجاء بِ َّ
آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند آيا جز آنچه مىكرديد سزا داده مىشويد» (النمل)90/
-5-5تصویر عظمت روز قیامت
َار َعةَُ ،و َما َأ ْد َر َ
اك َما الْق ِ
َار َعةَُ ،ما الْق ِ
«-1-5-5الْق ِ
َار َعةُ :کوبنده ،کوبنده چیست؟ ،و تو چه دانی که کوبنده
چیست؟» (القَا ِر َعة3/ـ)1
سوره قارعه سرشار از ترساندن و هول و هراس افکندن در دلها است .در سه آیه نخست این سوره،
خداوند متعال از واقعهای عظیم خبر میدهد که در آن اتفاقی مهیب و کوبنده و عظیم در حال افتادن
است که در داللت و وضوح معنایی آیهها ،دو حرف حلقی «قاف» و «عين» تأثیر فراوانی داشته و
کوبندگی « قَا ِر َعة» عینیت مییابد.
«-2-5-5الْ َحا َّقةَُ ،ما الْ َحا َّقةَُ ،و َما َأ ْد َر َ
اك َما الْ َحا َّقةَُ ،ك َّذبَ ْت ث َُمو ُد َو َعا ٌد بِالْق ِ
َار َع ِة :آن رخ دهنده  ،چيست آن رخ
دهنده ،و چه دانى كه آن رخ دهنده چيست  ،ثمود و عاد آن حادثه كوبنده را تكذيب كردند(».الحاقه)1-4/
این چند آیه نیز همانند آیات ابتدایی سوره قارعة خبر از حادثهای مهم و سخت دارند .عالوه بر چینش
هجایی عبارات این آیات ،که عمده هجاها بلند هستند ،تکرار حرف «قاف» مشدد و نیز حرف کوبشی
«دال» ،شدت و عظمت این روز بزرگ را محسوس و قابل درک نمودهاند.
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س ُك ِّو َر ْت َ ،و ِإ َذا الن ُُّجو ُم َ
انك َد َر ْت َ ،و ِإ َذا الْ ِج َب ُ
ال ُس ِّي َر ْت َ ،و ِإ َذا الْ ِعشَ ا ُر ُع ِّط َل ْتَ ،و ِإ َذا الْ ُو ُح ُ
وش
ِ «-3-5-5إ َذا الشَّ ْم ُ
زُو َج ْت :آنگاه که خورشید به هم درپيچد ،و آنگاه که ستارهها
وس ِّ
ُح ِش َر ْتَ ،و ِإ َذا الْ ِب َحا ُر ُس ِّج َر ْتَ ،و ِإ َذا ال ُّن ُف ُ
بینور گردد ،و آنگاه که کوهها به حرکت درآيد ،و آن گاه که شتران آبستن وانهاده شوند ،و آنگه كه
وحوش را همىگرد آرند ،و آن گاه که دریاها بجوشند ،و آنگاه که جانها جفت شوند(».التکوير7/ـ)1
این هفت آیه و بقیه آیات سوره تکویر در مورد حوادث و آشوبهای روز قیامت نازل گردیده است.
تصویرهای این سوره به گونهای است که گویی انقالبی عظیم در حال رخ دادن است و در آن انقالب
زمین و آسمان در حال دگرگونی هستند .در کنار تصویرهای رسمشده این آیات ،موسیقی کالم نقش
ارزندهای داشته و بر تحرک و پویایی تصاویر افزوده است .ریتم این آیات بسیار سریع و بریده بریده بوده
و گویا الفاظ به نفس نفس زدن افتادهاند و ختم شدن فواصل آیات به تاء تأنیث ساکن ،این بریده شدنها
را تقویت و تأکید نموده است.
بدین ترتیب مالحظه میگردد که آیات مربوط به صحنههای قیامت و تصاویر خلقشده از وقایع مهیب
آن روز ،دارای داللتهای آوایی بوده و خداوند متعال بهفراخور نیاز ،این صحنهها را با موسیقی و طنین
هجایی همراه نموده است ،تا عالوه بر زیبایی و رونق این متن ادبی ،به حرکت ،جنبش و پویایی تصاویر
بیفزاید و آنها را تا حدود زیادی قابل درک و مؤثر نماید.
 -6نتیجه
با بررسی نمونههایی از آیات الهی که دارای صحنهها و توصیفات روز قیامت هستند ،این نتایج به دست آمد:
بااهمیتی در زنده و
* موسیقی و صداهای مرتبط با معنای آیات مربوط به قیامت ،نقش سازنده و
ّ
متحرک نمودن تصویرهای ادبی صحنههای قیامت دارد؛ این موسیقی زمانی که از بطن حرکات ،حروف،
واجها و الفاظ بهکاررفته برمیخیزد و به صورت بیتکلف به کار میرود ،عالوه بر زیبایی ،متن ادبی را زنده
و متحرک مینماید؛ این صداهای داللتکننده بر معنا ،عالوه بر رونق و ارجمندی اثر ادبی ،باعث انفعال و
تحریکپذیری مخاطب گردیده و به او کمک میکند تا صحنههای وصفشده را بهتر درک نماید .بنابراین،
حروف و چینش هجایی بهکاررفته در تصویرهای ادبی قیامت ،دارای داللت صوتی و موسیقیایی هستند
و به معنی و مفهوم صحنههای ترسیمشده ،داللت و اشاره میکنند.
ی که خداوند متعال میخواهد صحنههای مهیب و هولناک قیامت را توصیف کند ،از عنصر
* هنگام 
موسیقی و طنین و آهنگ ،استفاده فراوانی کرده و آنها را تا حد زیادی محسوس مینماید .این نواها در
آیات مختلف قیامت یکسان نیستند ،بلکه متناسب با صحنه رسمشده تغییر مییابند.
* در آن هنگام که خدای بلندمرتبه از زلزلهها و تکانهای شدید زمین ،کوهها و اجرام آسمانی میگوید،
عالوه بر چینش مناسب هجاها ،از حروفی چون «کاف»« ،قاف»« ،ز» و ...بهره بیشتری میگیرد تا صدای
ی که از زندانیان روز جزا سخن به میان میآورد ،از
انفجارها و ترک-خوردگیها را برساند و یا هنگام 
حروفی که دارای خاصیت صوتی هستند ،استفاده کرده و در نتیجه حروفی چون «سین»« ،صاد»« ،ز»،
«ذال» و ...کاربرد فراوانی مییابند.

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

* در توصیفات قیامت ،حرفهایی چون «هـ» و «ح» در کنار سایر حروف صدادار برای داللت طنین
لهیب آتش استفاده میشوند و حروفی چون «خ» و «صاد» در رساندن صدای شیپور قیامت ،صور ،نقش
مهمتری دارند.
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