
 تحلیل عناصر تصویر هنري در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ

 

47 

 

  

  

  

  

  

  تحلیل  عناصر  تصویر هنري در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ

  1عباس اقبالیدکتر 

2بتول قربانی
  

  چکیده 

به تصویر، مفهوم هنري بخشیده و آن را  تصویر هنري، نمایانگر فرآیندي است  که از یک سو

هاي ذهنی به  کند و از سوي دیگر زمینۀ نمایش حقایق ناپیدا و انتقال گنجینه از تعابیر عادي جدا می

  .سازد و در عمق بخشیدن به معانی مورد نظر نیز کارایی دارد مخاطب را فراهم می

هستند که موجب لمس واقعیتهـاي   اي در دامنۀ تصویرگري هنري، توصیفها و ترسیمها به گونه

تر باشد، خواننده یـا شـنونده    پردازي یک متن  هنري شوند؛ از این رو هر قدر تصویر وراي متن می

  .گیرد تأثیر قرار می بیشتر و شدیدتر تحت

قرآن کریم براي ملموس ساختن حقایق هستی، ازجمله مسلمات حیات آخروي، از ایـن شـیوه    

 تجسـیم، تشـخیص، تمثیـل و حرکـت،    طفه، عاتخدام عناصر هنري از قبیل بهره برده و در پرتو اس

هاي آشکار و پنهان و بسیاري از معالم غیبـی را، اعـم از آنچـه     بسیاري از معارف توحیدي و پدیده

  . لباس هستی برتن کرده و یا در حیات اخروي رخ خواهد داد، تبیین نموده است

مصادیقی از تصویرگریهاي هنري مربوط به حیـات   در این نوشتار، در جهت تشریح این شیوه،

بعد از مرگ را برگزیده و با تکیه بر کاربرد این عناصر در ادب عربی، عناصر به کار رفته در این 

  .آیات تبیین و تحلیل شده است

  .، رستاخیز، دوزخ، بهشتيهنر تصویر زبان قرآن، :واژگان کلیدي

                                                             
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان.  1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی.  2
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  مقدمه

ها  ها و جمله اش،  کاربردن کلمه ، در کاربرد هنري و ادبیگذشته از معناي لغوي آن »تصویر«

، ساختاري که عالوه بر ارائۀ یـک صـحنۀ ملمـوس، معنـا و     دباش در ساختاري منظم و هماهنگ می

کند، این پدیده که در شاهکارهاي ادبی منظـوم و منثـور عربـی      مفهوم و پیامی خاص را منتقل می

توان گفت خداوند متعال بـراي بیـان    نیز پر بسامد است و می شود،  در قرآن مجید فراوان یافت می

مرگ، از معرفی خود تا توصیف حقایق مادي و معنوي ز بسیاري از حقایق این جهان و حیات بعد ا

و » مشکات«و » نور«از این ابزار بهره برده است؛ به عنوان مثال، در بیان ذات خویش تصویري از 

 (» ... کَوکَـب دري  کَمشْکَاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ الزُّجاجـۀُ کَأَنَّهـا   مثَلُ نُورِه... » «زجاجۀ«

و در تبیین اسالم آن را درختی پاك کـه ریشـه در دل خـاك دارد و سـر بـر آسـمان       ) 35/ نور

و یا در ) 24/ ابراهیم( » …ثَابِت وفَرْعها فی السماءأَصلُها  مثَالً کَلمۀً طَیبۀً کَشَجرةٍ طَیبۀٍ...« برافراشته 

» کَأَنَّهم جرَاد منتَشرٌ یخْرُجونَ منَ الْأَجداث ....«بیان سراسیمگی اهل حشر، نمایی از ملخهاي پراکنده 

باغهـایی بـا رودهـاي     )12/ حدید(»  الْأَنْهار جنَّات تَجرِي من تَحتها« و صحنۀ بهشت را ) 7/ قمر(

  . کند روان ترسیم می

تجسیم، طفه، در این مقاله، در جهت تبیین این شیوه، عناصري از این تصویرگري هنري یعنی عا

هایی از کاربرد این عناصر در ادب عربـی،   تشخیص، تمثیل و حرکت را برگزیده و با آوردن نمونه

  .بعد از مرگ پرداخته شده است نها در آیات دربارة حقایق حیاتآبه تبیین و تحلیل 

  عناصر تصویرهاي هنري -1

آنچه در تصویر هنري شایستۀ توجه، شرح و تحلیل است عناصر پدیدآورندة این تصویرها است، 

هـاي روانـی    ها و توصیف حاالت و جذبه ابزارهایی که براي ترسیم زنده و گویاي مفاهیم و اندیشه

ماعی استفاده شده و با آفـرینش تصـاویري زیبـا، پویـا و     وبیان رویدادها و حوداث تاریخی و اجت

گذارد و وي  آورد و فرمان خویش را به اجرا می عقل و احساس مخاطب را به تسخیر در می ،دلنواز

را در قالـب و   توان آن باشد جهانی که نمی آورد که بس گسترده و پیچیده می را در جهانی فرو می

   .عاطفه، تجسیم و تشخیص، تخییل، حرکت است: ین عناصراز جملۀ ا. ظرف مشخص، محدود کرد
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  :عاطفه در تصویر -2

شـفیعی  ( هـاي عـاطفی همـراه اسـت      تصویر، حاصل نوعی تجربه است که اغلـب بـا زمینـه   

تصویر زمانی هنري است که شور و عاطفۀ انسانی در آن نهفته باشـد و  «) 17ص: ش1366کدکنی،

از آنجـا  . روح وسرد وغیر هنري است پشتوانۀ عاطفی، بی ویر بیتص. شور  برانگیزد و لذّت بیافریند

که درون ما سرشار از عواطف متناقضی همچون عشق، نفرت، غم، شادي، یأس، امید، ترس، خشـم،  

تـري از   تر باشد در گسترة وسیع رحم، میل، مالل و جز آن است ، هرچه جنبۀ عاطفی تصویر انسانی

و  همین رابطۀ تصویر و عاطفه موجب شده تا در ). 68ص : ش1368فتوحی،. (گذارد مخاطبان اثر می

جهت اثرگذاري بر روان بشر تصویرگري را  به کارگیرند تا انفعالهاي مختلف مثل بیم، امید، عشق، 

پیدا است که اثرپذیري مخاطب از تصویر هنري عالوه بر اینکه حسـی  . نفرت، شجاعت را برانگیزد

تصـویرهاي هنـري برانگیزاننـدة     ؛ از ایـن رو گـردد  بشري هم باز می است، به ارتباط آن با عاطفۀ

، نجا که آدمی بـا تصـویرهاي هنـري برانگیزاننـدة عواطـف، جـان خـود       آو از . باشند عواطف می

یابد  و رازهـا و پیچیـدگیهاي درون وي    اش را در تصویر ترسیم شده می احساسات و دنیاي درونی

. کنـد  پاسـخ درونـی احسـاس مـی     ،شـود  میأثر و تحریک متگردد و از درون  براي او کشف می

هـا و   سخن از مهر و دوستی، درد و رنجهاي انسانی، توصیف دلشـوره ) 61ص : ش1324اصفهانی، (

هاي ادبی موجـب زیبـایی پـذیرش و     بیم و امیدها  و در یک سخن، تبلور مسائل عاطفی در چکامه

مـل جـذابیت و مانـدگاري بسـیاري از     جاودانگی آنها گشته است و همـین ویژگـی یکـی از عوا   

  . رود اند به شمار می شاهکارهاي ادبی،  از جمله معلّقات سبع که قبل از ظهور اسالم سروده شده

خـوابی خـویش، تصـویر     داري و بی ، شاعر جاهلی، در توصیف درد اشتیاق، شب زندهعنترة بن شـداد 

  :کند ترسیم می دباش میضا درخت غهاي اخگر  خواب و استراحت کسی را که  بسترش پاره

    ـکبنَـۀَ مالیـا ا النَـوم لَیع رامح  

                 

     رقُـدی مرُ الغَضـا کَیـفج ن فَرشُهمو  

  )106ص:ق1405عنتره، (            

حسان بن ثابت، شاعر مخضرم، در جهت ایجاد بیم بیشتر در دشمن، به سراغ ترسـیم تصـویري   

دمی می رود و با هنر تشخیص، اسبان جنگجویان را گوش به فرمان سپاهیان و تأثیر گذار در روان آ

  :گوید کند و می هایشان را تشنۀ خون توصیف می نیزه
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م براي توصیف سراسیمگی انسانها در روز حشر تصویري از ملخهاي پراکنده که بـه  قرآن کری

» کَـأَنَّهم جـرَاد منتَشـرٌ    یخْرُجـونَ مـنَ الْأَجـداث   .... « : فرمایـد  شود و می خورند را یادآور می هم می

شود هـر   تشر مىهاى منتشر، از این جهت است که ملخ وقتى من ارائۀ تصویري شبیه به ملخ) 7/قمر(

شوند ، به هنگـام خـروج از قبرهـا     شود و از هر سو با هم مخلوط مى دسته داخل در دسته دیگر مى

  ) 58ص : 19 ق، ج1394طباطبایی،. ( شوند اینچنین درهم و برهم مى

کند که هر  براي بیان شدت پشیمانی و حسرت ستمکاران تصویر انسانی را ترسیم میاي  در آیه

لَیتَنـی   ویوم یعض الظَّالم علَى یدیـه یقُـولُ یـا   « : فرماید به دندان گزیده است و می دو دست خود را

یر از آن جهت است که به گفتۀ صاحب مفـردات  واین تص )27/فرقان( ».اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبِیالً

 ةماد :همان راغب،( .دارندچنین رفتاري چون عادت مردم همین است که در هنگام ندامت  «راغب 

  ). عض

الْقُلُـوب لَـدى    وأَنذرهم یوم الْآزِفَۀِ إِذ «: در تصویر شدت ترس مردمان در روز قیامت می فرماید

 :در تفسیر این آیه آمـده اسـت  ) 18/غافر( » .شَفیعٍ یطَاع الْحنَاجِرِ کَاظمینَ ما للظَّالمینَ منْ حمیمٍ ولَا

گویـا  ، است ترسنهایت درجه این جمله کنایه از . به معناى سر حلق است »حنجره« »جمع«اجرحن

: 17طباطبایی،همـان، ج . ( رسد و به حنجره میشود  شدت وحشت دلهایشان از جاى خود کنده مىاز 

  )319ص

  تجسیم -3

عبـارت  تجسیم در لغت به معناي صورت جسمانی دادن به امور معنوي و غیر مادي است، یا به 

دیگر، شناسایی  امور مجرده به صورت مادي ، محسوس و ملموس و لباس مـادي بـر انـدام آنهـا     

صفات مادي و ویژگیهـایی چـون    ،در تجسیم  به معنویات) 107ص: م2002قطب،.(پوشاندن است 

  .شود ملموس بودن، قرب و بعد مکانی بخشیده می

                     یاتــغ ــنَّۀِ مصـ ــارینَ األَسـ یبـ

                 

    ــاء ــلُ الظم ــا األَس ــى أَکتافه   عل

  )8ص:ق1406حسان، (             
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ز مرگ، عنصر تجسیم را به کارگرفتـه و  ، شاعر جاهلی، در ارائۀ تصویري هنري اطرفۀ بن عبد

است کـه   )ارپاییچ(مرگ در مدتی که شخص را رها کرده است مانند ریسمان شل شده : گوید می

  .دو طرفش در دست صاحب آن است

لَعمرُك إِنَّ الموت ما أَخطَأَ الفَتى           

                 

  ــد بِالی ــاه ــالطولِ المرخــى وثنی   لَکَ

  )48ص:ق1418، طرفۀ(           

  : گوید ابن رومی، در تجسید جوانی  آن را باغی شاداب و سرسبز توصیف می کند و می

ــن الشـــبا                       ــزاء عـ ــف العـ کیـ

                 

ــنُه الغصــــن ُ النَّضــــی     ب وغُصــ

  )106ص:2م، ج1994ابن رومی، (     

  تجسیم در تصویرگري قرآن کریم : 3-1

ز قرآن کریم برخی از امور معنوي به صورت اشیاي مادي به تصویر کشـیده  یات بسیاري اآر د

  :ند، مانندا شده 

استفاده از در این آیه با ) 16/بقره( »...فَما ربِحت تجارتُهم  أُولئک الَّذینَ اشْتَرَوا الضَّاللَۀَ بِالْهدى« .  1

  . ورت کاالیی قابل خرید و فروش به نمایش گذاشته استگمراهی و هدایت را به ص ،آرایۀ تجسیم

2 . »  یبـا ونَهیأَنَّ ب لَـو دتَو ءون سم لَتما عمضَراً وحرٍ منْ خَیم لَتما عکُلُّ نَفْسٍ م تَجِد موـداً   یأَم نَـه

ومـا  « ) 49/کهف(»  .راً ولَا یظْلم ربک أَحداًو وجدوا ما عملُوا حاض.... «) 30/آل عمران( »....بعیدا

 اللّه ندع وهرٍ تَجِدنْ خَیکُم مواْ ألَنفُسمدر آیات فوق اعمال معنوي به صورت مـواد  ) 20/مزمل(» .تُقَد

  .محسوس و مجسم با قابلیت حضوریافتن، قرب و بعد مکانی،به تصویر کشیده شده اند

3 . »حمم یمو هورِهلى ظُهم عه31/ انعام(» .لُونَ أوزار ( » أُخـرى ةٌ وِزروازِر ال تَزِر و. «) انعـام /

« و ) 47/ انبیاء(» .ونَضَع الْموازِینَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ  و إِن کَانَ مثْقَالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ أَتَینَا بِها« ) 164

در همۀ این آیات، اعمال نیک  ).124/ نساء(» .وال یظلمون نقیراً«  و ) 49/نساء(» . تیالًوالَ یظْلَمونَ فَ

باشند به تصویر  و بد محشور شدگان به صورت اجسام مادي که قابلیت حمل دارند و داراي وزن می

  . اند کشیده شده
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  تشخیص   -4

یاء و آنها را بـه صـورت   اند که تشخیص، شخصیت انسانی دادن به اش در تعریف تشخیص گفته

و یا پوشاندن لباس انسانی بر اندام اشیاء و یـا  ). 20 ص: ش1382انوري، . (انسان مجسم کردن است

و برخـی  ). 268ص : م1992عصفور، (هر مخلوق غیر بشري و بخشیدن صفات بشري به آنها است 

د به بیـان سـی  ) 150ص : شفیعی کدکنی، همان.(اند  نیز آن را مطلق زندگی بخشیدن به اشیاء دانسته

پوشاندن حیات و زندگی بر مواد جامد وسیماي پر فروغ طبیعت، و این حیات و زندگی همان  :قطب

ر نهایت به حیات و دو  رود کند و باال می طی میاست که گاهی آرام آرام درجات کمال را پله پله 

و  طبیعـت  ماهاي پـر فـروغ   همۀ مواد جامـد و  سـی  د، این مشخصۀ انسانی انجام انسانی می زندگی 

 .دبخش گیرد و به همۀ آنها عواطف انسانی، طراوت و تحرّك انسانی می انفعاالت وجدانی را در برمی

 )107ص : قطب، همان(

گردد،  هاي طبیعی و انفعاالت وجدانی حیات انسانی اعطاء می ؛ به مواد جامد و پدیده»تشخیص«در 

ت انسانی چون شنوایی، بویایی، شنوایی، چشایی، بساوایی، آورد آن برخورداري از صفا حیاتی که ره

ذائقه، سخن گفتن، عشق ورزیدن، لذّت بردن، استغاثه، اراده، اختیار، نطق، تفکر، همراز شدن، سرزنش، 

  .یادآوري، گفتگو، گریستن، دعوت، خندیدن، پرسش و پاسخ است

  کـه شـاعر را دعـوت     کنـد  را شخصی ترسـیم مـی  » هوي«در تصویر هنري خود امرؤ القیس 

  :گوید وي می. کند و از حس شنوایی برخوردار است می 

               ــه یــدعونی الهــوى فأجیب لیــالی

                 

ــی روانِ     ــوى إل ــنْ أه ــینُ م   وأع

  )170ص:ق1406امرؤالقیس، (      

پوشـاند و   یاعشی در خلق تصویر هنري، بر مرگ که یک واقعیت معنوي است لباس انسانی م

  : گوید کشد و می به تصویر می» خنگوییس«آن را با ویژگی 

و یقْسم أمرَ النـاسِ یومـاً و لیلـۀً                              

                 

ــۀُ تنطــقُ      ــم ســاکتونَ و المنی   و ه

  )117ص:ق1407اعشی، (          

  تشخیص در تصویرگري قرآن: 4-1

تـوان مشـاهده نمـود، بـه      ایی زیبا از بخشیدن حیات به جمادات را میه در تصاویر قرآنی جلوه

  گـر   ها و مظاهر هستی در برابر مـا بـه صـورت موجـوداتی زنـده جلـوه       اي که تمامی پدیده گونه



 تحلیل عناصر تصویر هنري در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ

 

53 

 

شوند که همچون انسان از آگاهی  و احساس برخوردار هستند، ماننـد آنچـه در تصـویر صـحنۀ     می

یر، خداوند سبحان، سخن گفتن، به عنوان یک خصیصۀ انسانی در قیامت ارائه شده است، در این تصو

یوم نَقُولُ لجهنَّم هلِ امتَلَأْت و تَقُـولُ هـلْ مـنْ    « : فرماید دهد و می نزد مخاطبان را به دوزخ نسبت می

زِید30/ق( ».م (  

ر برابر خداوند زبـان  یابند و د در تصویر هنري دیگر، زبانها و دستان و پاها خصیصۀ انسانی می

تَشْهد علَیهِم أَلْسنَتُهم وأَیدیهِم وأَرجلُهم بِما  یوم« : رانند گشایند و اعمال گذشته خود را بر زبان می می

» .کَانُوا یکْسبون أَرجلُهم بِماعلَى أَفْواههِم وتُکَلِّمنَا أَیدیهِم وتَشْهد  الْیوم نَخْتم« )24/ نور( »یعملُونَ کَانُوا

  )65/یس(

  تخییل -5

. تخییل در لغت به معناي کسـی را بـه خیـال و ظنـی افکنـدن، کسـی را در خیـال انـداختن        

ترین شـکل آن، تصـویري    خیال در ساده« : گوید  دي لویس می)492ص: 14ش،ج 1373دهخدا،(

صفت، یک استعاره یا تشبیه، ممکـن  است که به کمک کلمات ساخته شده است، یک توصیف یا 

  )36ص : شفیعی کدکنی،همان. (» است یک ایماژ بیافریند

: گوید علوي در کتاب الطراز، تخییل را در شمار صنایع بدیع به شمار آورده و در تعریف آن می

شود آن چیز داراي صورتی قابل اي که گمان برده می تخییل تصویرحقیقت چیزي است، به گونه« 

بـه  ) 4ص : 3ق، ج1422علـوي یمنـی،   . (»آیـد  ه است و از اموري است که به دیدار در میمشاهد

عنصر خیال عبارت است از صورت دگرگون شده محسوسـات و  : توان گفت که تر می عبارت ساده

 )53ص: ش1385ثروتیان، .(مدرکات انسان

ر این تصویر، شب گذارد د امرؤ القیس ظلمت و تاریکی شب را با تصویري خیالی به نمایش می

مانند موج دریا، دامن قیرگون پر از اندوه خود را بر سر وي افکنده تا مقدار شکیبایی و مقاومت او 

  .را بسنجد

               دولَهحرِ أَرخى سوجِ البلَیلٍ کَم و

                 

ــأَنواعِ    الهمــومِ  لیبتَلــی     علَــی  بِ

  )42ص: امرؤالقیس، همان(        
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  بـا  : گویـد  انگیـز آفریـده اسـت، مـی     در توصیف معشوقۀ خویش تابلویی خیـال  طرفۀ بن عبد

  .خندد که گویی آفتاب بر آن نقابی از نور کشیده است اي می رخساره

و وجه کَأَنَّ الشَمس حلَّت رِدائَها            

                 

ـ       ی    اللَـونِ   لَـم یتَخَ نَقـ لَیهعدد  

  )34ص:، همانطرفۀ(                

  تخییل در تصویرگري قرآن: 5-1

هاي زیبا و چشـم نـوازش    انگیزي است  که صحنه از نمونۀ تخییلهاي قرآن کریم، تصاویر خیال

  . کند نظیر براي مخاطب ترسیم می خیال انسان را متأثر کرده و تابلوهایی بی

اتنا و استَکْبرُوا عنْها ال تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء و ال یدخُلُونَ الْجنَّۀَ حتَّى یلج إِنَّ الَّذینَ کَذَّبوا بِآی «. 1

یاطالْخ می سلُ فمدر این آیه تصویر خیالی از وارد نشـدن کـافران بـه بهشـت     ) 40/اعراف(» .الْج

شتر یا طنابهاي محکمی که یري از گذر دادن این ورود تصوترسیم کرده است؛ و براي محال جلوه 

  .سوزن را ترسیم می کند چشمهبندند از  کشتی را با آن می

درخـت  میـوة   ئه شـده،  در تصویر خیالی ارا)  65/صافات( ».کَأَنَّه رؤُوس الشَّیاطینِ طَلْعها« . 2

در ذهن مردم شـیطان  :  گویندتصویر ر تبیین این کند  د زقّوم دوزخ را به سرهاي شیطان تشبیه می

رین صورتها را دارد کما اینکه در نزد آنان فرشته زیباترین تصویرها را دارد از این رو  زنان ت زشت

 ».هـذَا بشَراً إِنْ هـذَا إِالَّ ملَـک کَـرِیم   قُلْنَ حاش للّه ما« : دربارى مصر وقتى یوسف را دیدند گفتند

شود که در تشبیه هر چیز باید به چیزى تشبیه شود  ل برطرف میاین بیان این اشکا ، با)31/یوسف(

: 17همـان، ج  ، طباطبـایی (. دشناسـن  اند و نمى که شنونده آن را بشناسد و مردم سر شیطانها را ندیده

  )140ص

3 . »طَتکُش ماءإِذَا الس به معناى قلع و کندن چیزى است کـه  »  کشط« کلمۀ ) 11/تکویر(» و

طبرسـی،  . ( شـود  گـر چسـبیده، و قهـرا کنـدنش نیـز بـه شـدت انجـام مـى         سخت بـه چیـز دی  

). 432ص: اصفهانی، همان. (باشد کشط در اصل به معناي کندن پوست شتر می) 675ص:10جتا، بی

منظور از آیۀ مورد بحث . کشط: گوید بلکه می. بردعرب در کندن پوست شتر لفظ سلخ را بکار نمی

در این دنیا بر جهان ماده و عالم باال افکنده شده و مانع از آن است که هایى که  این است که پرده

رود، و انسانها حقـایق   را که درون این جهان است ببینند کنار مى مردم فرشتگان یا بهشت و دوزخ

ور و بهشـت بـه انسـانها     آیـد دوزخ شـعله   طور که در آیات بعد مى بینند، و همان عالم هستى را مى
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است و حقایق اشیاء در آن روز ظـاهر و آشـکار   » یوم البروز« آرى روز قیامت. گردد نزدیک مى

  )182ص : 26 ش، ج1374مکارم شیرازي، . (شود گردد و پرده از آسمان برداشته مى مى

  حرکت -5

سزا در زیبایی  باشد، این عنصر نقشی به می »حرکت«یکی دیگر از عناصر مهم تصویر آفرینی، 

تر به ذهن و فکر مخاطب  تر و سریع تر باشد، آسان این هرچه تصویر پر تحرّك عالوه بر. تصویر دارد

قراري تصویرها  شود و حرکت و بی عنصر حرکت موجب پویایی و زنده بودن تصویر می .یابد راه می

حرکت چه بارز و چه پنهان اثري بسیار زیاد در زنده  .زداید رخوت و رکود و سستی را از مخاطب می

ن تصاویر به عهده دارد، تعداد اندکی از تصاویر قرآنی به خاطر دلیل فنّی و هنري ساکن و و پویا بود

باشند، اما در بیشتر تصویرها، حرکتی پنهان یا آشکاري وجود دارد که به تصویر زندگی و  صامت می

هاي قیامت یا  هاي قرآنی، حوادث وصحنه حرارت وگرمی و شادابی می بخشد، حرکت مختص به قصه

حرکت . بلکه در همۀ تصویرها حضوري فعال دارد. صویرهاي نعمت و عذاب یا برهان و دلیل نیستت

وار، افقـی،   در تصاویر انواع گوناگونی دارد، از جمله حرکـت قـوي، تنـد، کنـد، شـاقولی، دایـره      

  ) 168ص: م2006یاسوف، ....(پنهان،آشکار و

رکت، عنصر چشمگیر تصویر است، دهد ح در تصویري که امرؤالقیس از اسب خویش ارائه می

این اسب در آن واحد حمله و گریز دارد، مانند سنگی بزرگ و سخت که سیل آن را از جاي بلنـد  

گیـرد،   اي که زین بر پشت آن قـرار نمـی   کند، به گونه پرتاب کند، با سرعت و شتاب حرکت می

  .غلتد می بارد و به سرعت به زمین مانند قطرات باران که بر سنگ صافی فرو می

  مکَــرٍّ مفَــرٍّ مقبِــلٍ مــدبرٍ معــا    

                                              ـهتنـن حـالِ مع بدزِلُّ اللی  یتکُم

                 

  کَجلمود صخرٍ حطَّه السیل مـن عـلِ    

ــالمتَنَزَّلِ  ــفواء بِـ ــت الصـ ــا زلَّـ   کَمـ

  )45ص: امرؤالقیس، همان(         

عنصر حرکت در تصویرهایی که از حیات بعد از مرگ ارائه شده است در حوادث پیـاپی ایـن   

شوند  فروغ می شود؛ تصویر آن هنگام که خورشید در هم پیچیده و ستارگان بى واقعۀ عظیم دیده می

تا وقت نفخۀ صور، خروج از قبرها تا لحظۀ حضور در صحنۀ قیامت و رفتن به پاي میزان حساب و 
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دهد تصویرهایی ارائـه شـده    در آیاتی که از این رویداد عظیم خبر می. حنۀ دوزخ و سراي بهشتص

  :شود که در آنها عنصر حرکت چشمگیر است، که در اینجا به برخی از آنها اشاره می

  ها تصویر حرکت زمین و کوه:  5-1

ة ترجف به معناي لرزش شدید اسـت  واژ) 14/مزمل(» ...یوم تَرْجف الْأَرض و الجِبالُ« : 5-1-1

. بیانگر تصویري از حرکت افقی یا دورانی اسـت » ترجف«در تصویر هنري شعر عربی ، واژة 

  :گوید می ذو الرمۀ

أَمن أَجلِ دارٍ بِالرَمـادةِ قَـد مضـى       

                 

   ـفتَرج األَرض نٌ ظَلَّت بِکملَها ز  

         )106ص: تا ، بیۀذو الرم(  

باشد، در جهت نمایش تصویري  ها می قرآن مجید در آیۀ مذکور که در بارة فرجام زمین و کوه

اي که به معناي تحرك همراه با لرزه شـدید   بهره برده است واژه» ترجف«ار فرجام زمین، از واژة 

  )574ص: 10 تا،ج ابن هائم، بی. ( است

ـ « : 5-1-2 کُش اءمإِذَا الس وبه معناى قلع و کندن چیزى است » کشط« کلمۀ) 11/تکویر( ».طَت

طبرسـی، همـان،   . ( شود که سخت به چیز دیگر چسبیده، و قهرا کندنش نیز به شدت انجام مى

  :شریف رضی گوید) 675ص: 10ج

                       ــالص ــا قـ ــأَنَّ ذُرى معالمهـ کَـ

                 

ــطَت عنهـــا ا     لجلـــودنَـــواء کُشـِّ

  )106ص: ق1406شریف رضی، (  

دهد حرکتی است که با شدت همراه است و البته به کندي  ارائه می» کشط«تصویري که واژة 

  .گیرد صورت می

و إِذَا « ) 20/نبـأ (» .وسیرَت الْجِبالُ فَکَانَت سرَاباً« ، ) 10/طور(» .و تَسیرُ الْجِبالُ سیر�ا«  :5-1-3

کـه در معنـاي   » سیرت«، »تسیر«هاي  در این آیات عالوه بر واژه) 10/مرسالت(  ».لُ نُسفَتالجِبا

هـا را بـه نمـایش     نیز تصویري از حرکت تنـد کـوه  » نسفت«اند تعبیر سیر و حرکت به کار رفته

ها به حرکت درآمـده و از جـاي    یعنی کوه» نُسفَت«: گذارد زیرا در تفسیر این واژه آمده است می

  )33ص : 10 ش، ج1371میبدي،. (د کنده شدند و به سرعتی رفتند که اثري از آن ها برجاي نماندخو
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  عنصر حرکت در تصویر مردمان رستاخیز: 5-2

تـرین عناصـر ایـن     در تصویري که از حیات بعد از مرگ و صحنۀ حشر ارائه شده از برجسـته 

بیان شده »  ینقَلب« ،»یصدر « ،»خْرُجونَ ی« ،»تَأْتُونَ « تصویر حرکتهایی است که با کلماتی مانند

  :است

از ریشـۀ  » ینسـلون «) 51/یـس (» . و نُفخَ فی الصورِ فَإِذَا هم منَ الْأَجداث إِلَى ربهِم ینسلُونَ«  :1- 2- 5

ر حدیث د. یعنی در دویدن سرعت گرفت» قد نسل فی العدوِ«. نسالن به معناي تند راه رفتن گرگ است

؛ ابـن  »علـیکم بالنَّسـل  «: کسانی در نزد پیامبر از ضعف و بی حالی خود گله کردند فرمـود : آمده است

: و در حدیثی دیگر آمده است که فرمـود » نسل یعنی بسط که همان با شتاب رفتن است«: اَعرابی گوید

  )660ص: 11ش،ج1363ابن منظور، ( ». علیکم بالنَّسالن، النَّسالن دون السعیِ«

5-2-2 :» ....اثدنَ الْأَجونَ مخْرُجرٌ ینتَشم رَادج م7/قمر(»کَأَنَّه (»موـورِ فَتَـأْتُونَ      یـی الصـنفَخُ فی

18/نبأ(» . اجاًأَفْو (»ما اعمالَهرَوأَشْتَاتاً لِّی النَّاس ردصی ذئموی. «)6/زلزله(   «لأَه إِلى بنقَلی اورُورسم ه «

دستۀ مردمان، پراکندگی در صحنۀ قیامت جهت دیدن  اعمال  خروج از قبر، آمدن دسته) 9/انشقاق(

  . زند خویش و بازگشت شادمان به سوي اهل، در همۀ این تصویرها عنصر حرکت موج می

  دوزخ: 5-3

،در آیۀ »اعتلوه«و » خذوه«در تصویرهایی که از صحنۀ دوزخ ارائه گشته است، تعبیراتی مانند 

 »إِلى لُوهتفَاع یمِ  خُذُوهَحالج اءولُکُوه« َو کلمۀ ) 47/ دخان(» .سـلَۀٍ   «در آیۀ شریفۀ » اسلْسفـىِ س ثُم

لُکُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعونَ«و کلمۀ ) 32/حاقه(» .ذَربحسدر آیۀ » ی»   لـىونَ فـىِ النَّـارِ عبحسی موی  

قَرَوس سذُوقُواْ م هِموهنشان از حضور عنصر حرکت در این تصویرپردازیها دارند) 48/قمر(».ج. 

  بهشت : 5-4

توان گفت عنصر حرکت در تصویرهایی که از بهشت برین ارائـه شـده نسـبت بـه دیگـر       می

ـ      صحنه ده هاي قیامت پر بسامدتر است؛ زیرا در توصیف آنچه براي ایـن نعمـت بـرین آفریـده ش

ــانِ «شــود؛ از جــاري بــودن نهرهــا  تصــاویري آکنــده از عنصــر حرکــت دیــده مــی فیهِمــا عینَ

جنَّات تَجرِي «، )66/الرحمن(». ِفیهِما عینَانِ نَضَّاخَتَان« هاي جوشان  و چشمه) 50/الرحمن(».تجْرِیانِ
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گرفته تـا ورود  »و ماء مسکُوبٍ« و آبهاي سرازیر ) 11/البروج (».منْ تَحتها الْأَنْهار ذلک الْفَوز الْکَبِیر

» .یطَاف علَیهِم بِکَأْسٍ من معـینِ «  و طواف جام بدستان) 46/حجر(».آمنینَ ادخُلُوها بِسالَمٍ «بهشتیان 

و َیطُوف علَـیهِم  « ) 15/انسان( ». علَیهِم بِآنیۀٍ من فضَّۀٍ و أَکْوابٍ کَانَت قَوارِیرَا و یطَاف« )45/صافات(

همگی از مصادیق فرایند عنصر حرکت ) 19/انسان(» .إِذَا رأَیتَهم حسبتَهم لُؤْلُؤاً منثُورا وِلْدانٌ مخَلَّدونَ

  .در تصویرهاي هنري است

  تحلیل تصویر ها -6

طَلْعهاکَأَنَّه « ند آنچه در آیات هرچند قرآن مجید از تصویرهاي مجازي بهره برده است مان :6-1

 .وإِذَا السـماء کُشـطَت  « )29/ القیامـۀ (» .بِالسـاقِ  و الْتَفَّت السـاقُ « ) 65/صافات(».رؤُوس الشَّیاطینِ

باشـند، زیـرا در    شود ولی در نمایش حرکتها، تصویرها واژگانی و بسیط می دیده می) 11/تکویر(»

یسـحبونَ  «، »یخْرُجونَ منَ الْأَجـداث «، »سیرَت الْجِبالُ«، »الْأَرض و الجِبالُ تَرْجف«، تعبیراتی از قبیل

  . اند کار رفته ها در معناي قاموسی و حقیقی خود به همۀ واژه»  عینَانِ تجْرِیانِ«، »فىِ النَّارِ

اي  ل، ماده همواره در حرکت خود به قوهبه حکم برهان فلسفی، بر امتناع اتّحاد فاعل و قاب: 6-2

وجود عنصر ) 74ص : 2ش، ج1361مطهري، (احتیاج دارد که آن حرکت را پیوسته به جسم بدهد، 

از تأثیر نیرویی خارج از این اجسـام ـ   » الْأَرض و الجِبالُ تَرْجف«ها  حرکت در تصویر زمین و کوه

  .  ت داردکه همان ارادة خداوند متعال است ـ  حکای

» جـراد منتشـر  «گرایی تصویرها هسـتیم، در تصـویر    در برخی از تصویرها، شاهد درون :6-3

آسـودگی سـاکنان بهشـت و    » متکئین علیها متقابلین« سراسیمگی محشور شوندگان و در تصویر 

انـد، بـه تصـویر     توجه به خداوند که حالتهاي درونـی » الی ربهم ینسلون« آرامش خاطر آنها و در 

  .گرایی برخوردار هستند یده است و تصویرها از خصیصۀ درونکش

گرایی می باشد زیرا قرائنـی   در برخی از تصویرها، گنجاندن عنصر حرکت نشان از برون :6-4

نشان انتقالی »  .متجْرِیانِ،  یطَاف علَـیهِ .... سواء الجَحیمِ، یسحبونَ فىِ النَّارِ، فیهِما   إِلى أَهله، إِلى«مانند، 

بودن حرکتها است و پر واضح است که حرکتهاي انتقالی داراي جهت هستند و از آغـاز و انجـام   

، »أهـل «، انجـام آنهـا   » اجـداث «دهند، آغاز این تصویرها  باشند و در مکان رخ می برخوردار می



 تحلیل عناصر تصویر هنري در آیات مربوط به حیات بعد از مرگ

 

59 

 

ـ     » جنت» «النار«و مکان تصویرها » جحیم« رائن نشـانۀ  است، ناگفته پیدا اسـت کـه همـۀ ایـن ق

  .باشند برونگرایی تصویر می

از این رو عنصر حرکت ) 73ص: مطهري،همان. ( اساساً حرکت در عالم اجسام وجود دارد :6-5

در تصویرهایی که از رویدادها و وقایع حیات بعد از مرگ ارائه شده، این پیام را دارند که همۀ این 

  .اند حقایق جسمانی

به ویژه از نوع انتقالی آن، عنصر زمان مطرح است هرچند  آشکار است که در هر حرکت :6-6

هایی از  ویژگی زمان حیات اخروي متفاوت از زمان دنیاي ملموس کنونی است ولی به استناد قرینه

دهنـد؛ از ایـن رو    همگی  در زمانی مشخص رخ مـی » إذا الشمس کورت«، »إذا وقعت الواقعۀ«قبیل 

حیات بعد از مرگ نشانۀ رویداد این واقعه در زمانی اسـت  گنجانیدن عنصر حرکت در تصویرهاي 

  )34/لقمان( »...إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعۀِ« : داند و بس که وقت آن را خدا می
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  گیري نتیجه

با عنایت به ویژگی تصویرهاي هنري متعدد و گوناگون قرآن که از مراحل مختلف حیات  بعد 

  :علوم می شوداز مرگ ارائه شده است، م

از ویژگیهاي تصاویر قرآنی اختصار آن است؛ در این تصویرگریها به رغم بیان موجز آنهـا،    .1

 کند؛  تصویر مفصلی را به مخاطب منتقل می

باشـد و   در تصویرهاي ارائه شده از حیات بعد از مرگ، تصویرها،  قاموسی و واژگـانی مـی   .2

توان گفـت   میاین رو د، از باشن ور میده و تخیل ب از وهمو . کمتر از زبان مجازي  بهره برده است

 ».لَـا ریـب فیهـا    و السـاعۀُ « ترین ویژگیهاي تصویرهاي قرآنی واقعی بودن آنها اسـت  یکی از مهم

  ؛)32/جاثیه(

باشد، زیرا  تصویرهایی که از دوزخ ارائه شـده از   کارآیی تصویرهاي هنري قرآن، دینی می .3

هـاي   مایـه  )95/توبـه (  ».یکْسـبونَ  و مأْواهم جهنَّم جزَاء بِما کَانُواْ«کنند  یوعیدهاي الهی حکایت م

هاي خداوند را تبیین  و به  ها و مژده دارند و تصویرهاي بهشت برین وعده از گناه باز می کهدار هش

. خَالدینَ فیها وذَلک جزَاء من تَزَکَّی جنَّات عدنٍ تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار« .کنند کار نیک تشویق می

  ؛)15/طه(

یسقَون،  َیتَنـافَس، یشْـرَب،  ُیشْـرَبونَ،     تَجرِي،  (در تصویرهاي ارائه شده، بسامد فعلهاي مضارع .4

 ،رِفنْظُرُونَ، تَعی ،عمرُونَ،  التَسفَجنَ ، یلَّوحنَیرَو( یه  هاي اسم و کاربرد جمله )ال ی هزاجۀٌ، منٌ جارِییع

ـ    ۀٌ، سضُـوعوم ثُوثَۀٌ، أَکْـواببم رابِیینَ، زئتَّکختُومٍ، میقٍ محو صفاتی مانند ر ،کسم هتامیمٍ، خننْ تَسم رُر

  دهد که  نعمتهاي مندرج در این تصویرها همیشگی و جاودانه است؛ ، نشان می)مرْفُوعۀٌ

هـا و   گرایـی کـه ظـاهر پدیـده     ه قرآن از هردو نوع تصویرگري یعنی بروندر آیات شریف .5

پـردازد   دیـده    گرایی که به حاالت روحـی و عـاطفی مـی    کشد و درون رویدادها را به تصویر می

گرایی قرآن نیز بیانگر حاالت روحی و عـاطفی محشـور    البته بسیاري از تصویرهاي برون. شود می

  .باشد شوندگان می
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