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چکيده
خصايص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبان هاي بشري را تشکيل مي دهد و چون از نظر 
زبان شناسان، زبان در اصل صداهايي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است، 
لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي مي کنند. قرآن، معجزة بزرگ الهي، از منظر 
اصوات، کلمات و ترکيب ها بي نظير 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 مي گردند. اين مقاله بر آن است تا خاصيت آوايی حروف به کاررفته در آيات قيامت را مورد 
کنکاش قرار دهد، چرا که در تصويرپردازی های آيات قيامت، آواهای برخاسته از چيدمان حروف، نقش 
به  سزايی ايفا می کنند و به صدای واقعی پديده ها و وقايع موجود در قيامت داللت می نمايند؛ به عنوان 
مثال زمانی که از زلزلة قيامت و شکسته شدن و فروريختن کوه ها سخن گفته می شود، حروفی چون 

»قاف« و »کاف« کاربرد بيشتری می يابند تا صداهای مهيب اين حوادث قابل حس و قابل درک گردد.

کلید واژه ها: قرآن کريم، قيامت، آوا، تصوير، حرکت.
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1- مقدمه
 علم آواشناسي در زبان عربي بعد از نزول قرآن کريم، 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 می باشد. آواها عالوه بر اين که در رسايي و وضوح معنا تأثير به سزايي مي گذارند؛ 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 اين کتاب آسمانی به مسائل متعددی 
در موضوعات مختلف پرداخته شده است و آيات زيادی در آن در مورد قيامت و حوادث مربوط به آن 
می باشد، در تصويرسازی های اين آيات، نقش آواها در رسانگی مفهوم و تقويت موسيقي قرآنی بي نظير 

است و اين آواها به تناسب موضوع و اغراض، تنوع پيدا مي کنند. 
آيه های فراوانی در قرآن کريم وجود دارد که در مورد قيامت و اخبار و احوال آن نازل شده است. در 
برخی از اين آيات، خداوند متعال، اقدام به تصويرپردازی از وقايع هولناک، اضطراب ها، سختی ها، شدت 
و هيجانات اين واقعه عظيم کرده است؛ اين تصاوير، بسيار هنرمندانه، ظريف و دقيق هستند و عوامل 
متعددی چون تشبيه، استعاره، دقت در توصيف صحنه ها و گزينش الفاظ مناسب، باعث حيات، حرکت 
و پويايی اين تصاوير گشته اند اما نکته مهم و قابل توجه در اين زمينه، موسيقی و اصوات برخاسته از 
حروف و چيدمان هجايی آن ها می باشد که در اين آيات شنيده می شود و باعث تهييج شنونده و تأثر او از 
وقايع به تصويرکشيده شده می گردد و اين امر چنان بارز است که حتی »در روح و جان افرادی که به خدا 
ايمان و اعتقاد ندارند، نيز تأثير می نهد.« و اين امر از يک سوی به خاصيت داللتی حروف هجايی عربی 
برمی گردد و از سوی ديگر به سبک نوشتاری و تصويرسازی هنرمندانة قرآن. »اين امر در قرآن  چنان 
زيبا و هنرمندانه و آهنگين هست که اعراب جاهلی به شعر يا جادوبودن آيات الهی حکم می دادند.«)عبد 
التواب، 1995: 75( در نتيجه تصويرهای ادبی روز قيامت از آشکارترين موارد تصويرگری قرآنی محسوب 
می گردند و بسيار محسوس، پويا و زنده می باشند، طوری که باعث انگيزش خيال و احساسات شنونده و 
درک راحت تر معنی شده و در روح و جان آدمی اثر می گذارند، چرا که اين تصاوير، صحنه هايی از يک 

عالم زنده و واقعی می باشند.)قطب، 2002: 43(

1-1-اهداف و ضر ورت پژوهش
اين مقاله به تصاوير ادبی صحنه های توصيفی روز قيامت از منظر معناشناسی آوايی نگاهی نو دارد و 
زيبايی های معنايی و موسيقيايی اين آيات را آشکار می کند. در نتيجه نقش مهم آواها را در رساندن 

مفاهيم قرآنی تبيين می کند.
با توجه به اين که بخش زيادی از آيات قرآن کريم در مورد قيامت و ضرورت معاد نازل شده و خداوند 
متعال برای اثبات وجود و ماهّيت آخرت و نيز تأثيربخشی کالم خود، اين آيات را با طنين آوايی بيان 
فرموده است، لذا پرداختن به عناصر زيباشناختی آن ها گامی مهم در جهت عرضه و نشان دادن اعجاز 

بالغی و بيانی قرآن کريم می باشد.
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1-2-سؤاالت پژوهش 
الف( آواهای موجود در حروف استفاده شده آيات قيامت چه جايگاه و کارکردهايی دارند؟

ب( چيدمان حروف هجايی و طنين الفاظ چه ارتباطی با معانی واالی آيات قيامت داشته و اصوالً در 
رسانگی مفهوم آيات چه تأثيری نهاده اند؟

1-3-فرضیات پژوهش
فرضيات اصلی اين تحقيق عبارت است از:

الف( چيدمان حروف هجايی آيات قيامت دارای کارکردهای معنايی بوده و به معنی و مفهوم اين آيات 
داللت می کند.

ب( آواهای برخاسته از چينش هجايی در تجسيم، حرکت، جان بخشی و محسوس شدن تصاوير مربوط 
به صحنه های قيامت نقش ارزنده ای دارند و اين آواها متناسب با تصوير خلق شده، تغيير می يابند.

1-4-روش پژوهش
روش نگارش اين مقاله توصيفی  تحليلی بوده و در نوشتن و تحليل محتوا، از مقاالت و کتاب های متعددی 
استفاده شده است. ابتدا به پاره ای از داللت های حروف هجايی زبان عربی اشاره شده و سپس نحوه 
تأثيرگذاری آواها بر حرکت، پويايی و زيبايی تصويرهای ادبی صحنه های قيامت، مورد ارزيابی قرار گرفته 
است. شايان ذکر است که تعداد آياتی که به توصيف صحنه های قيامت می پردازد، فراوان بوده و در حدود 
80سوره از 114سوره قرآن مجيد دارای صحنه هايی، هرچند مختصر، از قيامت هستند؛ با توجه به اين  که 
بررسی تمامی اين آيات امکان پذير نمی باشد، لذا به 56 آيه که دارای خاصيت صوتی بارزتر و بيشتری 
هستند، اشاره و به تصويرهای ادبی زلزله-ها، شکافتن آسمان ها و زمين و ماه، آتش روز قيامت، وضعيت 
سخت کافران، دميده  شدن در صور و غيره از بُعد آوايی، داللتی و موسيقيايی پرداخته و مورد تحليل واقع 

شده است.

1-5-يافته های پژوهش
از آن جايی که حروف هجايی زبان عربی موقع ترکيب و چيدمان مناسب دارای داللت آوايی  معنايی 
هستند و خداوند رحمان الفاظ و عبارات مناسب و مطابق با معنا، انتخاب نموده است، لذا چيدمان حروف 
و آواهای برخاسته از آن ها، به صحنه های توصيفی وقايع قيامت، حرکت و پويايی بخشيده و آن ها را عالوه 
بر مصور و قابل ديد بودن، قابل شنيدن نيز کرده است و اين امر يکی از اعجازهای بالغی اين کتاب 

آسمانی به شمار می رود.
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1-6- پیشینه پژوهش
پژوهشگران و اديبان فراوانی اقدام به نگارش و تدوين زيبايی های ادبی و بالغی قرآن کريم نموده اند و 
تعداد اين پژوهش ها در قالب کتاب، مقاله، رساله و... به خاطر اعجاز ادبی اين کتاب آسمانی، بسيار زياد 
می باشد. اما مهمترين و معروفترين تأليف در زمينة تصاوير ادبی قرآن کريم مربوط به سيد قطب می باشد، 
او در کتاب »التصوير الفني في القرآن« به تصاوير خلق شده قرآن کريم می پردازد و ارتباط معنوی ميان 
اين تصاوير را با مفاهيم مورد نظر خداوند مورد کنکاش قرار می دهد. همين نويسنده کتاب ديگری تحت 
عنوان »مشاهد القيامة في القرآن« دارد که در آن آيات مربوط به قيامت را از منظر ديداری بررسی نموده 
اما به ارتباط آواها و نقش آهنگ و ريتم موجود در الفاظ و به طور کلی به جنبه های شنيداری اين آيات 

نپرداخته است.
دکتر محمد فريد عبداهلل کتابی با عنوان »الصوت اللغوي و دالالته في القرآن الکريم« نگاشته و در سال 
2008 ميالدی در لبنان به چاپ رسانده است. او در اين کتاب، به بارقه هايی از اعجاز لغوی اين کتاب 

آسمانی نظر داشته و به تبيين برخی داللت های صوتی در قرآن کريم پرداخته است.
دکتر سيدحسن سيدی کتابی با عنوان »سبک شناسی اعجاز بالغی قرآن« اثر دکتر محمد کريم الکواز را 
به فارسی ترجمه نموده است که در بخش سوم اين کتاب، آهنگ، ريتم، القای آوايی و به طور کلی طنين 

صوتی موجود در برخی آيات قرآنی مورد تحليل واقع شده است.
در خصوص داللت های آوايی موجود در حروف هجايی زبان عربی می توان به کتاب »خصائص الحروف 
العربية ومعانيها« نوشته حسن عباس اشاره کرد که در سال 1998 در سوريه به چاپ رسيده است؛ در 
کتاب مذکور، نويسنده در يک تحقيق جامع، با استفاده از »المعجم الوسيط« به بررسی همه حروف هجايی 

عربی اقدام نموده و به خاصيت صوتی هر کدام اشاره کرده است.
اما بررسی آواهای حروف هجايی آيات مربوط به قيامت و ارتباط آن با زيبايی، حرکت بخشی و قابل درک 
شدن تصويرهای ادبی صحنه های قيامت، مسأله جديدی بوده و نويسندگان در اين خصوص، کتاب يا 

مقاله مستقلی نيافتند. 

2- داللت آوايی حروف
آواها، امواج قابل حسی هستند که در فضا حرکت می کنند و بعد از اندکی از بين می روند و قسمتی 
از آن ها بسته به شدت نوسانشان در گوش می مانند و داللت هايی از جمله شادی، اندوه، نهی، امر و... 
به همراه دارند.)حسين الصغير، 2000: 14( اعراب به وجود ارتباطی حسی بين صوت و لفظ معتقدند، 
چرا که آهنگ و ريتم کلمات، هنگام ادا شدن با نوع فعل ]و اسم[ نزديکی و تجانس دارند.)فريد عبداهلل، 

)68 :2008
زبان در هنگام بيان کلمات و جمالت نيازمند استفاده از حروف است، چرا که شالوده تعامالت صرفاً 
گفتاری بر پايه حروف هجايی بنا نهاده شده است. چگونگی استفاده از اين حروف در ادبيات، اهمّيت 
بيشتری دارد. تکرار ]و ترکيب[ حروف، يا وسيله نشان دادن شکل وصف شده از طريق تقليد صوتي است، 
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يا وسيله تقويت موسيقي و طنين الفاظ.)الطيب، 2000: 661( در تمامي زبان ها، اين حروف هستند که 
واژه و به تبع آن، جمله را به وجود مي آورند. گاه اتفاق مي افتد که ميان حرف و لفظ، يک ارتباط دروني و 
پنهاني ايجاد مي گردد، يعني حروف به کمک کلمه آمده و معناي آن را کامل تر، زيباتر و مؤثرتر مي کنند. 
مثالً کشش صوتي »الف« و پخش شدن صدا در »هـ« داللت واژه ي »آه« را براي بيان حزن و اندوه و 

افسوس، بيشتر مي کند)قائمی و ديگران، 1388: 117(.
در زبان عربی بعد از نزول قرآن کريم، علم آواشناسی با عنوان علم تجويد با انگيزه ادای صحيح الفاظ 
قرآنی مورد عنايت پژوهشگران قرار گرفت. اولين کسی که به بررسی موسيقيايی آواها پرداخت، خليل 
بن احمد فراهيدی بود)فريد عبد اهلل، 2008: 26( و بعد از او افرادی چون سيبويه، ابن دريد و ابن جّنی 

کمابيش به اين امر پرداختند.
مهمترين صفات اصوات، هم چنان که زبان شناسان قديم و علمای تجويد ذکر کرده اند بر قوت و ضعف 
آواها اشاره دارد. پس صفات حروفی چون جهر، شدت، صفير، اطباق و استعالء از عالمت های قوت آواها 
و در مقابل صفاتی چون همس، رخاوت، خفاء و لين از عالمت های ضعف در آواها به شمار می آيند.

)أبو زيد، 1992: 292( در زبان عربی حروف، داراي خاصيت وصفي هستند. يعني وضع کننده برخی 
کلمات، مدلولشان را رعايت کرده و آن ها را با حواس، قابل درک نموده است، مانند »صلصلة«، »خرير« 
و »زمهرير«. واضع کلمه »زمهرير«، از حالت لرزش، که در سرما به انسان دست مي دهد، تقليد کرده و 
حروفي را به کار برده که داراي حالت ارتعاشي هستند، )يعني زبان در حين اداي آنها مي لرزد.( هم چنين 
کلمه هاي »خشن« و »أملس«، از حروفي تشکيل يافته اند که به ترتيب، تداعي-کننده خشونت و نرمي 
می باشند.)الطيب، 2000، ج2: 467( ضرب آهنگ حروف، شايع ترين نوع موسيقی حروف است؛ طوری 
که در موقع شدت، حروف درشت پي درپي مي آيند و در موقع نرمی و ماليمت، حروف و اصوات ماليم.

)المازني، 1990: 68( در نتيجه حروف هجايی دارای داللت های صوتی هستند؛ به عنوان مثال حرف 
»صاد« و »کاف« و ترکيب آن ها با کلماتي که در ساختار خود، صامت هاي مهموسي چون »سين«، »ح« 
و »ت« دارند، باعث خلق يک نوع تقابل موسيقيايي ميان صداي بلند و صداي پچ  پچ مي شود.)الورقي 
1984: 175( حسن عباس، زبان شناس معاصر، در يک تحقيق کامل و منسجم، تمامی حروف ابجدی را 
با نمونه های فراوانی از کتاب »المعجم الوسيط« بررسی کرده و به اين نتيجه رسيده است که هر کدام از 
حروف، دارای معانی و داللت های تقريباً منحصر به فردی هستند، سپس معانی مختلف هر کدام از حروف 
را به تفکيک بيان نموده است؛ به عنوان مثال او برای حرف »دال« و »قاف«، معنای کوبندگی، شدت 
و صالبت را برمی شمارد و يا داللت حرف »ر« را تکرار و تحرک می داند، برای »ز« و »ضاد«، اضطراب 
و شدت را بيان می کند و معتقد است که اين دو حرف دارای صوت خاصی همانند »سين« و »صاد« 

هستند و يا ويژگی حرف »الم« را در التزام و التصاق و پيوستگی می داند)عباس، 1998: 17(.

3- تصوير در لغت و اصطالح
تصوير در لغت به معنای صورتگری، نگارگری، صورت نگاری، ترسيم، نقاشی، مصورسازی و تزيين است.

)آذرنوش، 1385: 375( اما در ادبيات و نقد ادبی معنای ديگری دارد. تصوير در زمينه اثر ادبی در کنار 

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم
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الفاظی چون »هنری«، »ادبی« و »شعری« قرار می گيرد و اين اختالف الفاظ به اختالف مترجمان در 
ترجمه اصطالح »The Artistic Imagery« برمی گردد، که آن را »تصوير هنری«، »تصوير ادبی« و 
»تصوير شعری« ترجمه کرده اند. اصطالح ساده و امروزی برای اين کلمه در زبان انگليسی »Image« و 
در زبان عربی »الصورة الفنية« می باشد. تصوير هنری يک معيار نقدی مهم در ادبيات است و وسيله ای است 

برای بيان قوت و ضعف اثر ادبی و نقد و داوری آن.
تصوير يک مجموعه زبانی متشکل از الفاظ و معانی عقلی و عاطفه و خيال)البطل، 1983: 30( و يک 
منبع بيرونی است که شاعر يا نويسنده از آن برای بيان انفعاالت و درونيات خود بهره می گيرد.)الرباعي، 
1974: 14( با توجه به اين تعريف، تصوير، شکل يا قالبی است که اديب؛ افکار، معانی و عواطفش را در آن 
می ريزد و اين قالب بين شاعران متفاوت بوده و احوال روانی اديب را نشان می دهد و با معانی و عواطف، 
متناسب است. در نتيجه انتخاب الفاظ برای بيان آن عواطف، از جانب اديب اتفاقی نيست، بلکه در بيش تر 

مواقع انتخابی، اختياری و آگاهانه است.
برخی ناقدان معتقدند که تصوير مترادف شکل قابل حس در الفاظ و عبارات است؛)ناصف، 1983: 3( در 
نتيجه شامل عبارات و الفاظی می شود که اديب تأليف ادبی اش را خلق می کند و شامل خيالی است که 
در نتيجه عاطفه ای قوی به وجود می آيد و اديب آن را در اثرش منعکس می کند)عبد المنعم الخفاجي، 
بی تا: 46( و بعضی ناقدان تصوير را يک مجموعه ی لغوی محسوب می کنند که خيال اديب را از حواس 

می گيرد و به تصاوير روحی و عقلی سوق می دهد.)عفيفي، 1973: 138(

3-1-تصوير از ديدگاه عالمان
 در نظر عده ای از منتقدان، در ادبيات عربی قديم تصويرگری وجود ندارد، اما اين امر، پندار باطلی بيش 
نيست؛ چرا که در نگاه اول، ادبيات عربی مملو از تصاوير فنی است و در آن، مناظر طبيعی به صورتی دقيق 
رسم شده و تمام زوايا، دقائق و ابعاد آن توصيف گرديده است. در نتيجه، تصوير هنری در جهان ادب و 
نقد، چيز جديدی نيست؛ بلکه شعر و ادب از آغازين روزهايش بر آن استوار و به آن نيازمند بود)عباس، 
1967: 193( و در نقد قديم، به برخی از قسمت های آن مانند تشبيه و استعاره پرداخته می شد. البته 
اين )توجه به برخی بخش های تصويرگری( به معنای ناآگاهی قدما از اين معيار مهم ادب نيست و به 
قول جاحظ: »معانی ادبی، آشکار و واضح هستند و عرب، عجم، بدوی، شهری و روستايی، همه آن را 
می شناسند و شأن سخن در وزن و گزينش لفظ و سهولت تلفظ و نيکويی سبک است.«)الجاحظ، 1938، 

ج3: 133ـ132(
ناقدان و اديبان قديمی چون جاحظ، ثعلب، ابن طباطبا، قدامه بن جعفر، ابوهالل عسکری و... کم و 
بيش و به شيوه های مختلف به اين مبحث مهم ادبی توجه کرده و هر کدام بخش هايی از آن را تشريح 
نموده اند. به عنوان مثال جاحظ به اهمّيت مجسم کردن و تأثير آن در فکر، به صورت يک چيز حسی 
دارای حرکت معتقد است، که اين امر به اثر ادبی ارزش هنری و زيبايی شناسی می دهد و ادبيات تبديل 
به نقاشی می شود و باعث برانگيختن تصاويری قابل ديد در ذهن مخاطب می گردد.)عصفور، 2005: 316( 
بالغت دانان و ناقدان عرب، بعد از جاحظ در اين تالش بودند که اهتمام ها و تالش های خود را در قالب 
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صفات حسی در تصوير ادبی و تأثير آن در درک معنی و تمثيل آن بريزند، هرچند آرا و نظراتشان متفاوت 
بود.)الصائغ، 1978: 170( به عنوان مثال، به نظر عبدالقاهر جرجانی تصوير؛ تمثيل و قياسی است بر 
آن چه که عقل آن ها را می فهمد و چشم آن ها را می بيند.)الجرجاني، 1978: 320( ابن طباطبا تصويرگری 
را همسان بودن لفظ و معنا می شمارد و ادب نزد او عبارت است از معانی عالی در کسوت الفاظ واال.

)ابن طباطبا، 1956: 8( قدامه بن جعفر نيز به لفظ و معنا می پردازد و برای لفظ، صفاتی چون واال بودن، 
سهولت مخرج و فصاحت را واجب می داند.)ابن جعفر، 1948: 28( از ديدگاه قرطاجنی نيز معانی، تصاوير 
حاصل از اشيا و موجودات بيرونی در ذهن هستند و هر چيزی که وجود خارجی در ذهن داشته باشد، 
هنگامی که درک می شود در ذهن نيز وجود پيدا می کند. پس هنگامی که از تصوير ذهنی تعبير می شود، 
الفاظ به عنوان شکل و بدنه آن تصوير در ذهن و فهم مخاطبان جاری می گردند.)القرطاجني، 1966: 18(

3-2-اهمّیت تصويرپردازی
از آن جايی که غايت هنر و ادب، زيبايی است و تصاوير ادبی باعث رونق و زيبا جلوه گر شدن نثر و شعر 

می گردند، لذا تصويرگری، اين غايت هنر و ادب را تقويت می کند.
تصوير نه تنها بر داللت معنايی ادب مؤثر است، حتی فراتر از آن بر اين معنا تسلط دارد.)عصفور، 2005: 
398( معنا در ادبيات، يک چيز پنهان است که جز در تصويرگری ظاهر نمی شود و اثر ادبی نقاط قوتش 
را از تصوير هنری دريافت می کند)غنيمي هالل، بی تا: 60( و اديب به وسيله تصاوير می تواند حاالت درونی 
خود را به مخاطب منتقل کند، به طوری که اگر آن ها را به دور از الهامات، بيان نمايد، بر مخاطب تأثيری 
نخواهد گذاشت. در نتيجه تصوير به ادبيات، زندگی می بخشد و متن را از معانی پيش پاافتاده به سوی 

معانی مقبول سوق می دهد.
اهمّيت و مزيت ديگر تصوير در کشف تجربه اديب و فهم آن است. طوری  که اديب بدون تصويرگری 
نمی تواند به راحتی حاالت درونی اش را مجسم نمايد.)ناصف، 1983: 217( الفاظ در تصوير از داللت های 
معجمی خود به داللت های خطابی و جديد متمايل می شوند و به متن هويتی می دهند که در هر خوانش 

تجديد می شود)موسی صالح، 1992: 13(.
ناقدان معاصر، هّمت خويش را در نقد تصوير، بيش تر به تصوير شعری گماشته و حکم هايشان را در اين 
باب، مختص شعر نموده اند و اگر هم گه گاه به تصاوير قرآنی پرداخته اند، آن را بيشتر به عنوان تطبيق يا 
آوردن مثال به کار گرفته اند.)أحمد الراغب، 2001: 18( اما بايد پذيرفت که تصوير هنری زاده خيال نوآور 
و منبع زيبايی است که اين مفهوم در نثر هم جريان دارد. در نتيجه شعر و نثر هر دو ثمره تجربه حسی 
صادقی هستند که تصوير، وسيله ای مهم برای ابراز و تأثير آن محسوب می شود.)محمد عوده، 1420: 2(

4- جايگاه آواها در تصاوير ادبی
تصوير در نقد جديد اهمّيت فراوانی داشته و تنها به بالغت سخن قناعت نمی کند؛ بلکه شامل سايه ها 
و رنگ هايی است که افکار و احساسات شاعر آن ها را جلب می کند)أحمد نائل، بی تا: 79( و شامل ابراز 
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معانی، انتخاب مفردات و عبارات، فکر، عاطفه و خيال اديب است.)عبد المنعم الخفاجي، بی تا: 46( البته 
اين بدان معنا نيست که تصويرگری فقط بر پاية عبارات مجازی استوار باشد؛ بلکه گاهی تصويرهايی زيبا 
و پربار وجود دارد که حاصل به کارگيری عباراتی حقيقی هست که هيچ مجازی در آن نيست)صالح نافع، 
1980: 58( و اين امر تا حدودی به طبيعت تصويری زبان عربی برمی گردد. اين طبيعت، به گسترش 
مفهوم تصوير کمک می کند، به همين دليل، عقاد، زبان عربی را »اللغة الشاعرة« می خواند و می گويد: »زبان 

عربی در اصول هنری و موسيقيايی اش بر پايه و شيوة شعر بنا شده است«.)العقاد، بی تا: 8(
اديبان و سخن رانان بزرگ برای مؤثر کردن کالم خود، آن را مزين به صوتی متناسب و هماهنگ با معنا 
می کنند و باعث ارجمندی سخن خود می شوند، به قول يکی از زيبايی شناسان غربی »نثري که داراي 
جنبة استتيک و هنري است به وسيلة ريتم همراه با حرکات متوازن و منظم خود تأثير مي بخشد«.)شاله، 

)55 :1357
آواها به عنوان يکی از مهمترين ارکان حرکت بخشی به تصاوير ادبی محسوب می شوند. آواها در کنار ساير 
ارکان تصاوير که عبارتند از انواع تشبيهات، استعارات، کنايات، مجازها، رنگ، ناسازواری، حس آميزی، 
ظرافت توصيفات و ...، کالم را از حالت سکون و ايستايی خارج و به آن حرکت و پويايی می دهد؛ موسيقی 
حاصل از چينش حروف و هجاها به کالم گوينده يا نويسنده، بُعد و جهت داده و سبب داللت معنوی، 

ماندگاری، زيبايی و تأثير فراوان کالم بر مخاطب می گردد.

5- بررسی نقش آواها در حرکت بخشی به تصاوير قیامت
در قرآن کريم آيه هايی که در مورد قيامت و اخبار و احوال آن نازل گرديده، بسيار است و در سرتاسر اين 
کتاب آسمانی به چشم می خورد، خداوند متعال، در برخی از اين آيات، به تصويرپردازی از وقايع هولناک، 
اضطراب ها، سختی ها، شدت و هيجانات اين واقعه عظيم اقدام کرده است؛ نکته مهم و قابل توجه در اين 
زمينه، موسيقی و اصوات برخاسته از حروف و چيدمان هجايی آن ها می باشد که در اين آيات شنيده 
می شود و باعث تهييج شنونده و انتقال التهابات ناشی از آن به مخاطب می گردد و اين امر چنان بارز است 
که حتی »بر افرادی که به خدا ايمان و اعتقاد ندارند نيز مؤثر می افتد و قلب چنين افرادی موقع شنيدن 
آيات الهی نرم می گردد يا مضطرب می شود.«)عبد التواب، 1995: 75( تصاوير قيامت در قرآن، همگی، 
در خدمت اغراض دينی هستند، اما برای تأثيربخشی بيشتر در توصيفات آن ها از جنبه های هنری و 
بالغی استفاده گرديده است. در نتيجه تصويرهای ادبی روز قيامت از آشکارترين موارد تصويرگری قرآنی 
محسوب می گردند و اين تصاوير بسيار محسوس، پويا و متحرک می باشند، به طوری که باعث انگيزش 
خيال و احساسات شنونده و درک راحت تر معنی می شوند و در روح و جان آدمی اثر می گذارند، چرا که 
اين تصاوير، صحنه هايی از يک عالم زنده و واقعی می باشند.)قطب، 2002: 47( موارد زير مجموعه ای کلی 

از تصاوير قيامت و آواهای برخاسته از آن ها می باشد:
5-1-تصوير زلزله قیامت

5-1-1-» ِإَذا ُزلِْزلَِت اْلَْرُض ِزلَْزالََها، َوأَْخَرَجِت اْلَْرُض أَْثَقالََها: 
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آنگاه که زمين به لرزش ]شديد[ خود لرزانيده شود  و  زمين بارهای سنگين خود را برون افکند.«)الزلزلة/1-2(
در آيه نخست اين سوره، حروف »ز«، »ذال« و »ضاد« و در آيه دوم، حروف »خ«، »ضاد«، »ث« و »قاف« 
در خدمت داللت صوتی نواهای تکان ها و لرزش های روز قيامت هستند، البته الفاظ رباعی »زلزلة « و 
»زلزال« با چينش هجايی مناسب و نيز جمع مکسر »أثقال« با سنگينی خود در هنگام تلفظ، اين داللت 

آوايی را تقويت نموده است.
َماء َفِهَي َيْوَمِئٍذ  ًة َواِحَدًة، َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت الَْواِقَعُة، َوانَشقَِّت السَّ َتا َدكَّ 5-1-2-» َوُحِمَلِت اْلَْرُض َوالِْجَباُل َفُدكَّ
َواِهَيٌة، َوالَْمَلُك َعَلى أَْرَجائَِها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة، َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َل َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة: 
و زمين و کوه ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها با يک تکان ريز ريز گردند، پس آن روز است 
که واقعه ]آنچنانی[ وقوع يابد و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد و 
فرشتگان در اطراف ]آسمان[اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت ]فرشته [ بر سر خود بر می دارند، در 

آن روز شما ]به پيشگاه خدا[ عرضه می شويد ]و[ پوشيده ای از شما پوشيده نمی ماند.«)الحاقة/14-18(
در آيه 14سوره حاقه، خداوند متعال به کوبيده شدن و تکه تکه گرديدن زمين و کوه ها اشاره کرده و با 
تکرار »دال« و »کاف« مشدد در دو کلمه »ُدّکتا« و »َدّکة«، صدای کوبيده شدن کوه ها را می رساند، با 
« نيز مترادف با »دّک« می باشد، اما خداوند بلندمرتبه از فعل »دّک« استفاده کرده است،  اين که فعل »دقَّ
چرا که صوت کوبيدن در حرف »کاف« همه گيرتر بوده و شموليت زيادی را می رساند. علی رغم اين که 
عالمان لغت بين اين دو کلمه، فرقی قايل نشده اند اما مفسران، اين دو را از هم جدا کرده و می گويند: 
»الّدّک أبلغ من الدّق«)الزمخشري، بی تا: 601( و سبب اين بالغت، توازن و تناسبی است که با سياق آيه 
دارد چرا که »الدّق« بر اختالط اجزاء داللت دارد اما »الدّک« به تفرق بين اجزا اشاره می کند.)الدرويش، 
1442، ج8: 48( در چند آيه بعدی نيز، حروف »قاف« و »شين« به ترتيب در خدمت تداعی کردن طنين 

وقوع حوادث مهيب و شکافتن و شقه شقه شدن آسمان ها می باشند.

ا، َوَجاء َربَُّك َوالَْمَلُك َصفًّا َصفًّا: نه چنان است آنگاه که زمين سخت  ا َدكًّ ِت اْلَْرُض َدكًّ 5-1-3-» َكلَّ ِإَذا ُدكَّ
در هم کوبيده شود و ]فرمان[ پروردگارت و فرشته]ها[ صف درصف آيند.«)الفجر/21-22(

اين دو آيه  مبارک نيز داللتی شبيه به داللت آيه 14سوره حاقه دارند؛ اما حرف »کاف« که در اين آيه 
کوتاه، هفت بار تکرار گشته، ميزان کوبش و حرکت زلزله  قيامت را ملموس تر و محسوس تر نموده است 
و بدون  شک دليل تکرار مفعول مطلق تأکيدی در اين آيه، داللت صوتی بيش تر، محکم تر و عينی تر آيه 
( يا )تحريکاً بعد تحريٍک( است)الطبري، 1405:  می باشد و از آن جايی که )َدّکاً َدّکا( به معنی )دکاً بعد دٍکّ

185( با معنای آيه مناسبت دارد.

ا: چيزی نمانده است که آسمانها از  ْرَن ِمْنُه َوَتنَشقُّ اْلَْرُض َوَتِخرُّ الِْجَباُل َهدًّ َماَواُت َيَتَفطَّ 5-1-4-» َتَكاُد السَّ
اين ]سخن[ بشکافند و زمين چاک خورد و کوهها به شدت فرو ريزند «)مريم/90(

« و »تَخرُّ«، طنين و آهنگ شکافتن  رَن«، »تنشقُّ در اين آيه مبارکه نيز خداوند با گزينش الفاظ »يَتََفطَّ

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم
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آسمان ها و شکستن و شقه شقه شدن زمين و فروريختن کوه ها را تداعی می نمايد و صداهای حاصل از 
زلزله روز جزا را تا حدود زيادی عينی و محسوس می کند.

اَعُة َوانَشقَّ الَْقَمُر: نزديک شد قيامت و از هم شکافت ماه.«)القمر/1( 5-1-5-» اْقَتَربَِت السَّ
عبارت قرآنی »انشّق القمر« در اين آيه نيز همانند آيه قبلی، دارای داللت صوتی شکافته شدن و چاک 
برداشتن است. اين نوع داللت در شکافتن ماه و زمين در آيات ديگری چون آيه اول سوره انشقاق و نيز 

آيه 37سوره الرحمن آمده است.

اِدَفُة ، ُقُلوٌب َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة، أَْبَصاُرَها َخاِشَعٌة: آن روز که لرزنده بلرزد  اِجَفُة ، َتْتَبُعَها الرَّ 5-1-6-» َيْوَم َتْرُجُف الرَّ
و از پی آن لرزه ای]دگر[ افتد، در آن روز دلهايی سخت هراسانند، ديدگان آنها فرو افتاده.«)النازعات/6-9(

در اين چند آيه، خداوند تبارک، روز قيامت را با نام های »راجفة« و »رادفة« می خواند، اين دو کلمه 
که به ترتيب به معنای لرزنده و دنباله رو می باشند، دارای داللت آوايی و معنايی هستند، به اين دليل 
که اصلی ترين و مهم ترين خاصيت حرف »ر« تکرار و برگشت پذيری است و با لرزش روز قيامت و 

پس لرزه های آن کامالً مناسبت دارد.

5-2-تصوير وضعیت بدکاران

5-2-1-»ُخُذوهُ َفُغلُّوُه، ُثمَّ الَْجِحيَم َصلُّوُه، ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه: ]گويند[ بگيريد او را 
و در غل کشيد، آنگاه ميان آتشش اندازيد ،پس در زنجيری که درازی آن هفتاد گز است وی را در بند 

ـ30( کشيد.«)الحاقة/32
در تصوير به زنجير کشيده شدن کافران و مشرکان، آهنگ برخاسته از حروف هجايی، کامالً محسوس و 
قابل درک می باشد. توالی حروف »خ«، »غين«، »ث«، »صاد«، »سين« و »ذال« که در الفاظ اين سه آيه 
آمده اند؛ با وضوح فراوان، صدای به هم خوردن زنجيرها و غل های محکومان و زندانيان روز جزا را تداعی 
می نمايند. بيان طول زنجير زندانيان قيامت، به وسيله کلمه »سبعون« عالوه بر شدت و حّدت عذاب الهی، 

دارای داللت آوايی بوده و اصوات غل و زنجيرها را تکميل می نمايد.

اِق ، ِإلَى َربَِّك َيْوَمِئٍذ  اُق بِالسَّ 5-2-2-»َكلَّ ِإَذا بََلَغْت التََّراِقَي ، َوِقيَل َمْن َراٍق ، َوَظنَّ أَنَُّه الِْفَراُق ، َوالَْتفَِّت السَّ
الَْمَساُق: چنين نيست که انسان می پندارد او ايمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش برسد، و گفته 
شود آيا کسی هست که  اين بيمار را از مرگ نجات دهد، و به جدايی از دنيا يقين يابد، و ساق پاها از سختی 
ـ26( جان دادن به هم بپيچد، آری در آن روز مسير همه به سوی دادگاه پروردگارت خواهد بود.«)القيامة/30

چيدمان حروف کلمات سه آيه اول و به خصوص ترکيب هجايی دو حرف »ر« و »قاف« صدای خرخر 
گلوی فردی را می رساند که در حال خفگی يا جان کندن است و در کنار هم قرار گرفتن سه لفظ 
»التفت«، »الساق« و »بالساق« در آيه 29صدای به هم خوردن ساق پاهای فرد در حال مرگ را با خود 



33

دارد و در نهايت فواصل موجود در اين پنج آيه که به حرف »قاف« ختم می شوند، نوای حرکت های 
طبيعی و ناخودآگاه فرد در حال مرگ را تکميل می نمايد.

َلِسُل ُيْسَحُبوَن: هنگامی  که غل ها در گردن هايشان ]افتاده[ و ]با[  5-2-3-»ِإِذ اْلَْغَلُل ِفي أَْعَناِقِهْم َوالسَّ
زنجيرها کشانيده می شوند.«)غافر/71(

َّا أَْعَتْدنَا لِْلَكاِفِريَن َساَلِساَل َوأَْغاَلاًل َوَسِعیًرا: ما برای کافران زنجيرها و غل ها و شعله های  5-2-4-»إِن
سوزان آتش آماده کرده ايم.«)اإلنسان/4(

در دو آيه فوق که از سوره های مبارک غافر و انسان انتخاب شده اند، به زنجير کشيده شدن کافران به 
وسيله آواهايی نزديک و مرتبط با صدای غل و زنجير با حروفی چون »غين«، »سين« و »الم« ملموستر 

گشته اند.

برابر  يٍن: روزی که مردم در  لَِفي ِسجِّ اِر  الُفجَّ ِكَتاَب  ِإنَّ  الَْعالَِميَن، َكلَّ  لَِربِّ  النَّاُس  َيُقوُم  5-2-5-»َيْوَم 
پروردگار جهانيان به پای ايستند، نه چنين است ]که می پندارند[ که کارنامه بدکاران در سجين است.« 

ـ6( )المطففين/8
تفاوت موسيقيايی و طنين آوايی اين دو آيه کامالً مشخص و بارز است. در آيه نخست، وقتی خداوند 
متعال در مورد کل مردم سخن می گويد، از حروفی استفاده می کند که هنگام تلفظ، روان و نرم هستند، 
به عنوان مثال حروف »ی«، »نون« و »ب« در اين آيه زياد بکار رفته است، اما آيه بعدی که در مورد 
بدکاران و شکنجه آنان است، به يک-باره طنين سوره، تغيير يافته و الفاظی چون »کّل«، »فّجار« و 
ين«، استعمال می گردند و اين تندی موسيقی آيه، از خشم خداوند نسبت به فاسدان خبر می دهد. »سجِّ

]چه[  می شوند  کشيده  جهنم  آتش  سوی  به  که  روزی  ا:  َدعًّ َجَهنََّم  نَاِر  ِإلَى  ُيَدعوَن  5-2-6-»َيْوَم 
کشيدنی.«)الطور/13(

حرف »عين« که دارای صفت جهر بوده و از حروف حلقی به شمار می رود و از نظر زبان شناسی دارای 
خاصيت اصطکاکی و تماس شديد در حين تلفظ می باشد،)نجاريان، 1385: 310( داللت صوتی خود را 
در کلمه »الدّع« به خوبی نشان می دهد و به صدای کشيده شدن جهنمی ها به سوی آتش جهنم اشاره ای 

مستقيم دارد.

5-3-تصوير دمیده شدن در شیپور

َن اْلَْجَداِث ِإلَى َربِِّهْم َينِسُلوَن: و در صور دميده خواهد شد پس به ناگاه  وِر َفِإَذا ُهم مِّ 5-3-1-»َونُِفَخ ِفي الصُّ
از گورهای خود شتابان به سوی پروردگار خويش می آيند.«)يس/51(

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم
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َماَواِت َوَمن ِفي اْلَْرِض ِإلَّ َمن َشاء اهلل ُثمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَرى  وِر َفَصِعَق َمن ِفي السَّ 5-3-2-»َونُِفَخ ِفي الصُّ
َفِإَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُروَن: و در صور دميده می شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمين است بيهوش 
درمی افتد مگر کسی که خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده می شود و بناگاه آنان بر پای ايستاده 

می نگرند.«)الزمر/68(

وِر َذلَِك َيْوُم الَْوِعيِد: درصور دميده شود، اين است روز تهديد  ]من[.«)ق/20( 5-3-3-»َونُِفَخ ِفي الصُّ
کلمه »صور« در قرآن کريم يازده بار در سوره های أنعام، کهف، طه، مؤمنون، نمل، يس، زمر، ق، حاقه و 
نبأ تکرار شده است و در همه موارد با يکی از دو فعل »نُِفَخ« و »يُنَفُخ« همراه می باشد. آهنگ حروف اين 
لفظ با فعل »نفخ« و نيز با الفاظ مجاورشان همچون »إذا«، »ذلک«، »صعق« و...، همگی صدای شيپور را 
تداعی می نمايند و نکته مهمتر اين است که در همه موارد، فعل »نفخ« به صورت مجهول به کار رفته و 

به اين ترتيب، ضمه فاءالفعل باعث شدت يافتن و بلند شدن آوای اين عبارات گرديده است.

5-3-4-»َفِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر: پس چون در صور دميده شود.« )المدثر/8(
در آيه 8 سوره المدثر نيز خداوند عظيم از دميده شدن در شيپور قيامت سخن می گويد، اما در اين آيه به 
جای کلمه ی »صور« از »ناقور« و به جای فعل »نفخ« از »نقر« استفاده کرده است و اين نشان می دهد که آيه 
مذکور می-خواهد به کوبندگی و تندی صدای شيپور اشاره نمايد نه شدت و بلندی و گوش خراشی آن. در 
اين آيه نيز فعل جمله به صورت مجهول به کار رفته تا ضمه حرف نخست فعل، صوت قوی تری را ادا نمايد.

ُة: پس چون فرياد گوش خراش دررسد.«)عبس/33( اخَّ 5-3-5-»َفِإَذا َجاءِت الصَّ
ُة « در اين آيه به دليل داشتن »صاد« مشدد منتهی به »الف« و »خ« مشدد مفتوح، به  اخَّ کلمه »الصَّ
زيبايی هرچه تمام تر بلندی و عظمت خروش و هياهوی قيامت را به گوش مخاطب می رساند. اين لفظ در 
هنگام تالوت صحيح، چنان شديد است که گويی هوا را به شدت می شکافد و درون گوش وارد می گردد 

و صدای بلند و مهيبش گوش ها را می خراشد.

5-4-تصوير آتش

5-4-1-»َكلَّ لَُينَبَذنَّ ِفي الُْحَطَمِة ، َوَما أَْدَراَك َما الُْحَطَمُة ، نَاُر اهللِ الُْموَقَدةُ: ولی نه قطعا در آتش خردکننده فرو 
ـ4( افکنده خواهد شد و تو چه دانی که آن آتش خردکننده چيست، آتش افروخته خدا]يی[ است.«)الهمزه/6

سوره الهمزه در مورد کسانی نازل شده است که مال و ثروت جمع می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند. 
خداوند اين افراد را به آتش سوزنده ای به نام »ُحَطَمة« هشدار می دهد. در اين لفظ قرآنی نيز حرف »ح« 
و »ه« وقف شده، طنين و هرهر آتش قيامت را به گوش  شنوندگان می رسانند. البته نبايد از داللت کلمه 
د با چيدمان حروف و چينش هجايی خود در کنار  « در آيه4 غفلت ورزيد چرا که اين کلمه مؤکَّ »لَيُْنبََذنَّ
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حرف ردع »کاّل«، صوت حاصل از سقوط را به درون آتش جهنم می رساند.
ُه َهاِوَيٌة، َوَما أَْدَراَك َماِهَيْه، نَاٌر َحاِمَيٌة: پس جايش هاويه باشد و تو چه دانی که آن چيست،  5-4-2-»َفُأمُّ

آتشی است  سوزنده.« )القارعة/11ـ9(
در اين آيات، تعدد دو حرف »ح« و »هـ« و تبديل شدن حرف »ة« به »ه« در حالت وقف، اشاره ای مستقيم 
به طنين و هرهر آتش قيامت دارد. کلمه »نار« در قرآن کريم 138بار تکرار شده است که در 106مورد 
از آن ها حداقل يکی از دو حرف »ح« و »ه« در الفاظ مجاور اين لفظ قرار گرفته تا به صورت تلويحی به 
لهيب و طنين شعله ور شدن آتش قيامت داللت نمايد؛ اين امر در آياتی که مستقيماً صحنه های آتش 

آخرت را به تصوير می کشد، وضوح بيشتری دارد، که چند مورد از اين آيات در زير آمده است:

5-4-3-»َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكالُِحوَن: آتش چهره آنها را می سوزاند و آنان در آنجا ترش رويند«. 
)المؤمنون/104(

َعُكْم َل َمْرَحًبا بِِهْم ِإنَُّهْم َصالُوا النَّاِر: اينها گروهی اند که با شما به اجبار ]در آتش[  ْقَتِحٌم مَّ 5-4-4-»َهَذا َفْوٌج مُّ
درمی آيند بدا به حال آنها زيرا آنان داخل آتش می شوند.«)ص/59(

يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن: و هر کس بدی به ميان  5-4-5-»َوَمن َجاء بِالسَّ
آورد به رو در آتش ]دوزخ[ سرنگون شوند آيا جز آنچه می کرديد سزا داده می شويد« )النمل/90(

5-5-تصوير عظمت روز قیامت

5-5-1-»الَْقاِرَعُة، َما الَْقاِرَعُة، َوَما أَْدَراَك َما الَْقاِرَعُة: کوبنده، کوبنده چيست؟، و تو چه دانی که کوبنده 
چيست؟« )الَقارَِعة/3ـ1(

سوره قارعه سرشار از ترساندن و هول و هراس افکندن در دل ها است. در سه آيه نخست اين سوره ، 
خداوند متعال از واقعه ای عظيم خبر می دهد که در آن اتفاقی مهيب و کوبنده و عظيم در حال افتادن 
است که در داللت و وضوح معنايی آيه ها، دو حرف حلقی »قاف« و »عين« تأثير فراوانی داشته و 

کوبندگی » قَاِرَعة« عينيت می يابد.

بَْت َثُموُد َوَعاٌد بِالَْقاِرَعِة: آن رخ دهنده ، چيست آن رخ  5-5-2-»الَْحاقَُّة، َما الَْحاقَُّة، َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَُّة، َكذَّ
دهنده، و چه دانی که آن رخ دهنده چيست ، ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذيب کردند.«)الحاقه/1-4(

اين چند آيه نيز همانند آيات ابتدايی سوره قارعة خبر از حادثه ای مهم و سخت دارند. عالوه بر چينش 
هجايی عبارات اين آيات، که عمده هجاها بلند هستند، تکرار حرف »قاف« مشدد و نيز حرف کوبشی 

»دال«، شدت و عظمت اين روز بزرگ را محسوس و قابل درک نموده اند.

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم
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َلْت، َوِإَذا الُْوُحوُش  َرْت ، َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ، َوِإَذا الِْجَباُل ُسيَِّرْت ، َوِإَذا الِْعَشاُر ُعطِّ ْمُس ُكوِّ 5-5-3-»ِإَذا الشَّ
َجْت: آن  گاه که خورشيد به هم درپيچد، و آن گاه که ستاره ها  َرْت، َوِإَذا النُُّفوُس ُزوِّ ُحِشَرْت، َوِإَذا الِْبَحاُر ُسجِّ
بی نور گردد، و آن  گاه که کوه ها به حرکت درآيد، و آن گاه که شتران آبستن وانهاده شوند، و آنگه که 

وحوش را همی گرد آرند، و آن گاه که درياها بجوشند، و آن گاه که جان ها جفت شوند.«)التکوير/7ـ1(
اين هفت آيه و بقيه آيات سوره تکوير در مورد حوادث و آشوب های روز قيامت نازل گرديده است. 
تصويرهای اين سوره به گونه ای است که گويی انقالبی عظيم در حال رخ دادن است و در آن انقالب 
زمين و آسمان در حال دگرگونی هستند. در کنار تصويرهای رسم شده اين آيات، موسيقی کالم نقش 
ارزنده ای داشته و بر تحرک و پويايی تصاوير افزوده است. ريتم اين آيات بسيار سريع و بريده بريده بوده 
و گويا الفاظ به نفس نفس زدن افتاده اند و ختم شدن فواصل آيات به تاء تأنيث ساکن، اين بريده شدن ها 

را تقويت و تأکيد نموده است.
بدين ترتيب مالحظه می گردد که آيات مربوط به صحنه های قيامت و تصاوير خلق شده از وقايع مهيب 
آن روز، دارای داللت های آوايی بوده و خداوند متعال به فراخور نياز، اين صحنه ها را با موسيقی و طنين 
هجايی همراه نموده است، تا عالوه بر زيبايی و رونق اين متن ادبی، به حرکت، جنبش و پويايی تصاوير 

بيفزايد و آن ها را تا حدود زيادی قابل درک و مؤثر نمايد.

6- نتیجه
با بررسی نمونه هايی از آيات الهی که دارای صحنه ها و توصيفات روز قيامت هستند، اين نتايج به دست آمد:

* موسيقی و صداهای مرتبط با معنای آيات مربوط به قيامت، نقش سازنده و بااهمّيتی در زنده و 
متحرک نمودن تصويرهای ادبی صحنه های قيامت دارد؛ اين موسيقی زمانی که از بطن حرکات، حروف، 
واج ها و الفاظ به کاررفته برمی خيزد و به صورت بی تکلف به کار می رود، عالوه بر زيبايی، متن ادبی را زنده 
و متحرک می نمايد؛ اين صداهای داللت کننده بر معنا، عالوه بر رونق و ارجمندی اثر ادبی، باعث انفعال و 
تحريک پذيری مخاطب گرديده و به او کمک می کند تا صحنه های وصف شده را بهتر درک نمايد. بنابراين، 
حروف و چينش هجايی به کاررفته در تصويرهای ادبی قيامت، دارای داللت صوتی و موسيقيايی هستند 

و به معنی و مفهوم صحنه های ترسيم شده، داللت و اشاره می کنند.
* هنگامی  که خداوند متعال می خواهد صحنه های مهيب و هولناک قيامت را توصيف کند، از عنصر 
موسيقی و طنين و آهنگ، استفاده فراوانی کرده و آن ها را تا حد زيادی محسوس می نمايد. اين نواها در 

آيات مختلف قيامت يکسان نيستند، بلکه متناسب با صحنه رسم شده تغيير می يابند.
* در آن هنگام که خدای بلندمرتبه از زلزله ها و تکان های شديد زمين، کوه ها و اجرام آسمانی می گويد، 
عالوه بر چينش مناسب هجاها، از حروفی چون »کاف«، »قاف«، »ز« و... بهره بيشتری می گيرد تا صدای 
انفجارها و ترک-خوردگی ها را برساند و يا هنگامی  که از زندانيان روز جزا سخن به ميان می آورد، از 
حروفی که دارای خاصيت صوتی هستند، استفاده کرده و در نتيجه حروفی چون »سين«، »صاد«، »ز«، 

»ذال« و... کاربرد فراوانی می يابند.
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* در توصيفات قيامت، حرف هايی چون »هـ« و »ح« در کنار ساير حروف صدادار برای داللت طنين 
لهيب آتش استفاده می شوند و حروفی چون »خ« و »صاد« در رساندن صدای شيپور قيامت، صور، نقش 

مهمتری دارند.
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