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 قیامت عرصه در انسان یتصویرپرداز
 کریم(قرآنامسیجزء)در

 

وی یدكتر كبر    _______________  ی ی، دكتر عل1خسر   _______________ 3هکانی ی، سميرا جد2نظر
 1/11/1121: پذیرش تاریخ - 2/2/1121: وریافت تاریخ

 یدهکچ
 چررا  است؛ گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد که ستا موضوعی، کریمقرآن  در یتصویرپرداز

 طرر   از .دهد می انتقال مخاطب ذهن به را نظر موررد معانی، یة تصویرپردازوسیل بهقرآن  که
 گفترار  و حرات   و انسان از سخن، کریم قرآنام  سی جزءهای  هسورهای  موضوع از یکی دیگر
 تنهرا  نه، قیامتة عرص در انسان صویرپردازیتهای  هجنب به پرداختن با است. قیامت روز در وی

قررآن   در عالمانره های  تصویرپردازی هنر بلکه، گردد می روشن پیش از بیش قیامت روز عظمت
 آن پی در حاضر پژوهش، امر این به توجه با گیرد. می قرار وحی کالم مخاطبان دید معرض در

 در، روز آن وقرای   و حرواد   بیران  بره  محشرر  روز در انسران  تصرویرپردازی  خالل از که است
، حاضرة مقال در بپردازد.، حاضرندة آنها هم گویا کهای  گونه به، کریم قرآنام  سی جزءهای  هسور
ام  سری  جزء در، قیامتة عرص در انسان تصاویر به، یتصویرپرداز ضرور  و جایگاه بیان از پس
 قررار  بررسری  مرورد  انسان رفتار و گفتارها،  هشنیدها،  هچهر تصاویر جداگانه سپس و شده اشاره
 داشرت؛  معنا ازتری  کامل و تر دقیق درک توان می تصویر واسطه به که شده داده نشان و گرفته
 دارد. وجود عمیقی و تنگاتنگ ارتباط، تصاویر و معنا میان زیرا

 .انسان، قیامت، یام، تصویرپرداز سی جزء، کریم قرآنها:  کلیدواژه

 لرالنان. وانشگاه، عربی اوبیاس و مبان گروه االناویار .1
 لرالنان. وانشگاه، عربی اوبیاس و مبان گروه وانشیار .9
 لرالنان. وانشگاه، عربی اوبیاس و مبان ارشد کارشناالی وانشجوی .1
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 مسأله طرح و مقدمه

 اهلیئة ختیل: فالصورة .االت واون شکل و واون صورس معنای به لغت ور یرتصو

 یءشل لکلل ألن و، كثرهتا و اختالفها علی تبهار   و املوجودات مجیع به تتمیز الذی الشکل أو

هبلا يتمیز مفردة هیئة و خاصة صورة
 گوناگونهای  الاخت با کریمقرآن  ور کلمه این 1

و ّی أ   یف: مانند االت. آمده ة  ص  َكب ك شاء   ما ر  ك     و   و (1/)انفطگار  ر  لَور  ل    ص  س  أ ح   ف 

ك   ر  و   .9(44/)غافر ص 
 کلمگاس  که، حالایق توصیف ور لطیف و وقیق االتای  شیوه، تصویر همچنین

 ور کگه  آورند می پدید راای  جمله، گرفنه قرار هم کنار ور ویوه نظمی با حروف و
 بعضگی  1کنگد.  می الالا را معنا ام منده و ممجسّ صورتی، مخارب خیال و احساس

 انگواد  ام چگه  اگگر ، االت مشخص و برجسنه بیان هرگونه شامل تصویر»اند:  گفنه
 معنگای  بگه  تصگویر  لغگت ، یشناال روان ور و 4«.نباشد نشانی آن ور تشبیه و مجام

 ویداری االت ممکن که االت احساالی یا اوراکیة تجربة خارر یا ذهنی بامالامی
 امگرومه  آنچه با اوبی اصطیب ور تصویر که االت آن بیانگر، عاریفت این 5نباشد.

 آن( ماننگد  و نالاشی و فیلم و عکس )یعنی شوو می تداعی اذهان ور مفهو  این ام
، هسگنند  عباراس و الفاظ همان ،ما بحث ور تصویرگری ابزار که چرا وارو؛ تفاوس

 ایفگا  الگحرآمیزی  نال  چنان تنهایی به گاه الفاظ چند هر عکس. و فیلم و قلم نه
 ةبیننگد  گگویی ، باشگد  شگنونده  که آن جای بهآنها  با مواجهه ور انسان که کنند می

 بهقرآن  آالمانی کی  ور توان می را هنر این اوج .االتمصوّر  و مندههایی  هصحن
 4.وید وضوب

 .«صور» ماوه ذیل، 4 ج، العرب لسان، منظور ابن .1
 .191  ، 14 ج، الالرآن ألحکا  الجامع، احمد بن محمد، قرربی .9
 .171  ، الالرآن روائع من، العید محمد، البوری رمضان .1
 .14  ، فارالی شعر ور خیال صور، رضا محمد، کدکنی شفیعی .4
 .911  ، اوبیاس نظریة، وارن آوالنن و رنه، ولک .5
 .91-11  ، الالرآنی المثل فی الفنیة الصورة، حسین محمد، الصغیر علی .4
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 وهگا   روش تمگامی  ام کگه  االگت  آن، قگرآن  شگکوه  با و میباهای  هجلو ام یکی
 الفگاظ  بگه  و جوید می بهره، خوو حالایق و مفاهیم به بخشیدن یاسح برای ابزارها
 خلگق  میبا تصاویری، جان بی و آای  بی و الاوه کلماتی ام گویی، بخشد می جان
  هسنند. پابرجا و منده ابد تا که کند می

 تصگویر  بگه هگایی   هصحن، معمولی و ومجرّ الفاظ رشنه یک با کریم قرآن، آری
 و اوبگی  فنگون  تمامی و برواری فیلم و عکاالی ووربین و ینالاش قلم گاه که کشیده
 تصویر که چرا مانند؛ می بام آن با هماوروی ام و عاجزند آن همانند خلق ام هنری
ة نغمگ ، کلمگاس  موالگیالی ، جنگب  ، رن  با آمیخنه االت تصویری، قرآن ور هنری

 وجگدان  و هگوش ، خیگال ، گگوش ، ویگده  کهای  گونه به جمیس؛ الجع و عباراس
 اننزاد روب بی خطوط و مجروهای  رن  ام تصویری چنین گیرو. می بر ور را میآو

 و احساالگاس  راه امها،  مسافت و ابعاو که منده و گویا االت تصویری بلکه، نشده
 بگا ها  انسان جان ور صورس بدین معانی و شوند می گیری اندامه آن ورها  وجدان
 1گذارو. می اثر، ندا پوشیده برتن حیاس خلعت که ربیعت ام منارری
ة وایگر  بگه  تنهگا  ،قگرآن  ور هنری تصویر که وریافت توان ، میشد گفنه آنچه ام

 خیصگگه آن ماننگگد و مجگام  و االگگنعاره و تشگگبیه همچگون  بیغگگی فنگگون محگدوو 
 موالگیالی  ،کلماسة نغممانند  گوناگون عناصری ام قرآنی تصاویر بلکه 9شوو؛ نمی

 کگه ، یافنگه  ترکیگب  آن ماننگد  وها  هصحن با رویارویی و وقیق توصیفاس، جمیس
 و کنند می خوو بخ  جانهای  هنغم وها  هصحن ام الرشار را انسان گوش و چشم
 وارند. می وا اندیشه به را او، برانگیخنه را آومی خیال و حسّ
 ام میاویهای  هالور و باشد می کریم قرآن اصلی محور انسان اینکه به توجه با
 بگه  محشگر  ور را انسگان  تصویرآنها  ور که االت قیامت پیرامون آالمانی کنابآن 

 ورک آنة وهند تکان حواوث و قیامت روم ام انسان کهای  گونه به کشد؛ می تصویر

 .17-11  ، الالرآن فی الفنی النصویر، الید، قطب .1
 .41  ، الکریم الالرآن فی رالنصوی جمالیاس من، قطب محمد، العال عبد .9
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 بگرای  ابگزاری  عنگوان  به را تصویر، کریم قرآن، ترتیب این به کند. می پیدا عمیالی
 به نزویک و محسوسهای  تصویر صورس به را معانی تا، گرفنه کار به معانی بیان
 واالگت   صگرف  بیگان  بگه  نسبت بیشنری تأثیر وارای تصویر میرا کند؛ عرضه فهم

 .الامو می تر آگاه قیامت حواوث به نسبت را انسان
 گرفنگه  قگرار  پووهشگگران  توجه مورو، اخیر یها الال ور یتصویرپروامة پدید

 پووه  مانع و رالد می نظر به ناچیز همچنان، شده بررالی تاکنون آنچه اما، االت
 وهگا   کنگاب  تگاکنون قرآن  ور یتصویرپروام راالنای ور شوو. نمی ممینه این ور ما

 الالگرآن  فگی  الفنگی  النصویر به توان می که، االت گرفنه انجا  فراوانیهای  پووه 
 جمالیگاس  مگن  و قطب دالیّ ام ق(1419) الالرآن ریل فی تفسیر و تا( )بی الکریم

 براالگاس  لکگن  کگرو.  اشگاره  عبگدالعال  ما ق(1411) الکگریم  الالگرآن  فگی  النصویر
 ور انسگان  یتصگویرپروام » عنگوان  تحت تحالیالی کار تاکنون نگارندگان اریعاس

 االت. نگرفنه انجا  «قرآنا   الی جزر آیاس براالاس قیامت
 ، یعنگی کگریم قگرآن   هنری ابعاو ام یکی تبیین به که آنیم پی ور نوشنار این ور
، قگرآن ا   الی جزرهای  هالور براالاس امتقیة عرص ور انسان یتصویرپروام بحث

 کنیم. بررالی روم آن ور را انسان رفنار وها  هشنیدها،  هگفن و بپروامیم

 یکلّ نگاه یک درام  سی جزء

 نصگر  و نهبیّة الور وو جز بهقرآن  آخر رجزهای  هالور اتفاق به قریب یتکثرا
 تکیگه  انگذار  و رسبشا، معاو، أمبدة لأمس به چیز همه ام بی  و شده نامل همک ور
 بگا  آیگاس  تعداو ورها  هالور این البنهاند،  کوتاه، جزر اینهای  هالور همه 1.دنکن می
 و تصگویرها ، آهنگ  ، رویکرو، موضود ور جزر اینهای  هالور وارند. اخنیف هم
 وهگا   پنگک ، جگزر  این آیاس گویی وارند. اشنراک، مفاهیم بیانة شیو نیز وها  هالای

 قوی بسیارهایی  پنک گروند؛ می وارو آومی شعور و حسّ رب که هسنند فریاوهایی

 .1  ، 94 ج، نمونه تفسیر، همکاران و ناصر ،شیرامی مکار  .1
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هگای   انسگان  الگر  بر یا خواب ور غرق خفنگان الر بر بلند فریاوهایی و النگین و
 ایگن  کشگند.  مگی  الوس و منند می کف و رقصند می نشینی شب ور که ابله و ناوان
 ایگن  شگوو.  می کشیدهها  فریاوآنها  الر بر و آید می فرووآنها  احساالاس برها  پنک
 نظیگری  بگی  هشگدار  و آهنگ   بگا  جگزر  ایگن هگای   هالورة هم امها  فریاو وها  پنک
  1وارو. وجوو خدایی، باشید هوش به که، خیزو میبر

 قیامتهاینامشنیدنهنگامبهانسانترس-1

 هگای  نگا   شگنیدن  هنگگا   بگه  انسان وحشت و ترس تصویر، بسیاری آیاس ور
 آن صگفاس  ،حالیالگت  ور هگا  نگا   ایگن  االت. شده ترالیم آشکار صورس به قیامت
 را آن حااس و وحشت و ترس ام تصویری، وارند که آهنگی با یک هر و رومند

 کشند. می تصویر به

هغاشی.1-1

ل  : آیه ور «هغاشی» ِديث   أ تاك   ه  غاِشی ةِ  ح   بگه  و« هغشگاو »ة مگاوّ  ام (؛1/)غاشیه ال 
 حواوث که االت آن خارر به یامتق برای نا  این اننخاب 9االت. پوشاندن معنای

 که هراالی و ترس با و وهد می قرار خوو پوش  میر را همه ناگهان آن وحشنناک
 ایگن کگرو،   ترالیم واژه این ام توان می که تصویری 1گیرو. می فرا راها  ، انسانوارو
 میگرا  پوشاند؛ می و گیرو می فرا را چیز همه و کس همه ،وحشت و ترس که االت
 حالیالنگی  ،قیامت که شوو می اهمیت با موضوعی منوجه ،کلمه این یدنشن با انسان
 و آرایگ   ام پگس  ممگین  الراالر وگرگونی ام و پیوندو می وقود به حنماً که االت

 پیامگدهایی  چنگین  امآگگاهی   بگا  و وهد می قطعی خبر آن کنونیِ خرّمیِ و آالای 

 .111  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
 .«غشی» ماوه ذیل، 1 ج، الالرآن غریب فی المفرواس، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .9
 .491  ، 4 ج، الننزیل معانی فی النأویل لباب، محمد بن علی الدین عیر، بغداوی .1
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 افکند. می الایه آومی وجوو تمامی بر هراس و هول که االت

هطام.1-2

إِذا آیه ور «هالطامّ» ِت  ف  ی الَّطاَمة   جاء  ْب  ک   بگه  و« رمّ» ریشه ام (؛14/)نامعاس ال 
 همگه  بر و نوروو ور را ویگر حواوث کهای  حاوثه به واالت  تجاوم و غلبه معنای
 حگواوث  ام مملگو  کگه  وارو اشاره قیامت به ولیل این به 1گویند.« هرامّ» آید غالب

 بگر  ،وارو که وحشنی و ترس با و برو می فرو خوو ور را یزچ همه واالت  هولناک
 هراس و هول تصویرگر، وارند که تندی آهن  با آن واژگان و شوو می غالب همه

 و حاوثگه  تگرین  بگزر  ة صگحن  ام برانگیخنگه  احساسِ، آیه این ور باشد. می قیامت
  9گیرو. می فرا را انسان ورون قیامت فرالای راقت و الخت بیی

هاخّص.1-1

إِذا: آیه ور «هالصاخّ» ِت  ف   یامعن به و« صخّ»ة ریش ام (؛11/)عبس الَصاَخة جاء 
 االگت  این «هالصاخّ» به قیامت گذاری نا  علت 1االت. وحشنناکصدای کوبنده و 

 و کوبیگگدن شگگدس ام و االگگت خگگراش گگگوش تنگگدش آهنگگ  بگگا واژه ایگگن کگگه
 ترالگیم  را روم آن شگنباری وهام ای  صگحنه  و خراشگد  می راها  گوش، تأثیرگذاری

 حسگاب ، حاقّگه ، بعگث ، واقعه، قیامت»: ام ندا عبارس قیامت های نا  ویگر 4کند. می
 ایگن  میگرا  گنجگد؛  نمگی  مگا  پووه ة گسنر ور و االت خارج ما بحث ام که ..«.و

 شگأن  بر فراوان صفاس و ها االم این .ا  قرآن نیست الی جزرهای  هالور ور االمار
 صفاس ،باشد عظیم که چیزی هر»: گوید می قرربی وارو. والت قیامت روم عظیم

 .«رمّ» ماوه ذیل، 19 ج، العرب لسان، مکر  بن محمد، منظور ابن .1
 .1111  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .9
 .«صخّ» ماوه ذیل، 1 ج، العرب لسان، مکر  بن محمد، منظور ابن .1
 .441  ، 11 ج، الالرآن تفسیر فی مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرالی .4
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قگرآن   ور آن هگراس  و هگول  و عظمگت  خارر به قیامت االت. فراوان های  نا  و
 1«.االت شده وصف فراوان صفاس با و وارو منعدو های نا 

 نگود  ام، گذارنگد  مگی  نمای  به را قیامت االامی که تصاویری، رالد می نظر به
 تحگت  را انسگان ، وارو که خراشی گوش و تند آهن  با میرا ؛االت یحسّ تصاویر

 آن برای را خوو باید، وارو رو پی  ور الفری که واند می انسان وهد. می قرار تأثیر
، انگیگز  هگول  بانگ   ایگن  شگنیدن  محگ   به او بربندو. الفر بارِ، الامو امهیّ و آماوه

 کگه  یالگفر  الگوی  به بایست می و االت الفر آغام که شوو می حالیالت این منوجه
 کند. حرکت، االت بووه آن مننظرها  الال

محشرسویبهانسانشدنروانهةنحو-2
 یحسّگ  تصگویر  ور و شوو می آغام صور ور ومیدنة صحن با، قیامتهای  هصحن
 و منوقگف  را حگرکن   و میرانگد  می را چیز همه که شوو می واوه نمای  شنیداری
 محسگوس  جهان یافنن پایان برای االتای  نشانه این بخشد. می پایان را وجووش

 ایگن  و آخگرس  ور جاووانگه  حیگاس  آغگام  و آن قگوانین  وهگا   هپدید تما  با ونیا و
 شوند. می حاضر محشر صحرای ور گروه گروه که ندهای انسان
 روم ورآنهگا   حرکگت  وها  انسان آمدن بیرون نود ام تصاویری نیز نبأة الور ور
لو     إِنَ : فرماید می که آنجا .بینیم می را قیامت للِ  ي  ص  ف  لو     * ِمیقاتلا   كلان   ال  لْ ف     ي   یفِل ي 

ت أ ت ون   الُصورِ   .(11-17/)نبأ أ ف واجا   ف 
 آن ور ونیگا  کگه  االت مرمی، منعال خدای حکم و تالدیر ور یعنی «مِیالاتاً کانَ»

 آنجا به که االت آفریدگان برای مرمی اینکه یا و رالد می پایان به و یابد می فرجا 
 9شوند. می یمننه

 نزویگگک جبگگل بگگن معگگاذ کگگه شگگده روایگگت عگگامب بگگن بگگرار ام حگگدیثی ور

 .11  ، 1 ج، اآلخر الیو ، اللیمان عمر، الرأش .1
 .911  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .9



 11 1129 بهار 111شمارة    

 رالگول  یگا : گفگت  معاذ پس بوو. نشسنه انصاری ایّوب ابو منزل ور خدا رالول
لو    : فرماید می که تعالی خدای قول آیا هلل!ا لْ ف     ي  ت لأ ت ون   الُصلورِ  یفِل ي   را أ ف واجلا   ف 

 چشگمان  گگاه  آن .کگروی  الؤال بزرگی امر ام !معاذ ای : فرموو پیامبر پس ؟ای ویده
 پراکنگده  رگور  بگه  مگن  امّگت  ام رایفگه  وه: فرمگوو  الپس و بست فرو را مبارک 
 صگورس  و فرمگووه  مشخّص، مسلمانان میان ام راآنها  خداوند .شوند می محشور
 بعضگی  و، خگوک  صگورس  بگه  را برخی و بومینه و میمون شکل بهآنها  ام بعضی

 بگا گگاه   ، آنپگایین  صورتشگان  و بگاا  پاهایشان، االت وارونه و کوسمع هیکلشان
 آمگد  و رفت و نابینایندآنها  ام بعضی و، ممین روی بر شوند می کشیده صورتشان

 پگس ، جونگد  مگی  را خگوو هگای   مبان بعضی و هسنند گن  و کر برخی و کنند می
 شوند می ناراحت آن گند بوی ام محشر اهل که شوو می جاری وهانشان ام چرک

 ندا آویزان آت  ام ییها هشاخ بر، ایشان ام بعضی و بریده پایشان و والت برخی و
 بگا  ایشگان  ام بعضگی  و االگت  بگدتر  گندیگده  مگروار  ام عفوننشانآنها  امبرخی  و

 1.ندا ملبوس، االت بدنشان به چسبیده که آت  ور شده گداخنه مس ام ییها لباس
 ور بیشگنر  یتأثیرگگذار  بگرای  که اشدب می هسنی تغییر تصویرگر، گذشنه آیاس

، آیگاس  ایگن  ور االگت.  شگده  گرفنگه  کار به قیامت هراس و بیم به اشاره و انسان
 محشگر  الگوی  بگه  گروه گروه صورس به که شده گذاشنه نمای  به انسان تصویر

، عگیوه  بگه  شگوو.  قمحالّگ ، نمگووه  بیان خداوند که را تهدیدی و وعده تا روند می
 بگا  انسان و انگیزاند میبر را انسان شنیداری حسّ، صور ور ومیدن ام ناشی صدای
تصوّر  با همچنین برو. می پی قیامت حواوث وقود تحنمیّ به صدایی چنینتصوّر 
 حگواوث  بگر  وال کگه  کگرو  ممجسّگ  ذهنور  را تصویری توان می آیاس این ارتباط
 وقگود  بگه ، کگروه  نمعگیّ  قبل ام خداوند که را امری ابندا، روم آن ور باشد. قیامت

 حاضگر  الهگی  عگدل  واوگگاه  ور فگوج  فگوج  مگرو  ، صور ور ومیدن با و پیوندو می

 .919  ، 15 ج، العظیم الالرآن تفسیر فی المعانی روب، محموو الید، آلوالی .1
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 پس شوند. آگاه خوو الرنوشت ام و ببینند را ونیا این ور مندگیة ننیج تا شوند می
  کند. می آماوه بزرگیة واقع چنین ورک برای را انسان ذهن، یحسّ تصاویر این

ئِذ  ة: آی همچنین م  و  ر   ي  د  تاتا   لَْاس  ا ي ص  ا أ ش  و  امهل      لُِي    ایگن  بگه  اشاره (؛4/)ملزال أ ع 
 آیگه  ایگن  ور شگوند.  مگی  روانگه  جزا الوی به، آمدن بیرون ام بعدها  انسان که وارو

ر   د  هگای   محگل  و مراقگد  ام صگغیر  عالم ور انسانی مدارک و قوا یعنی الَْاس   ي ص 
 بیگرون  جاهایشگان  و قبرهایشان ام مرو ، قیامت روم ور یا، آیند می بیرون خووش

تاتا   و آیند می  و مراتگب  حسگب  بر منعدّو صفوف ور پراکندهها  انسان یعنی، أ ش 
 االت این بیانگر، آیه این پس 1.شوند می نمووار، شالاوس و العاوس ور ورجاتشان

 اهگل  یگا ، شوند می محشر ةعرص وارو جداگانه مذهبی هر اهل، قیامت روم ور که
هگای   صگورس  با گروهی اینکه یا و شوند می وارو جدا ممین منارق امی ا  نالطه هر
 گگا   محشر ور تاریک و تیره و عبوسهای  هچهر با گروهی و خندان و شاو، میبا
، شده خارج قبرها ام مخنلفهای  هگرو صورس به مرو  روم آن ور پس 9.نهند  می
ة ننیجگ  و شگوو  اوهو نشگان آنهگا   بگه  اعمالشگان  تا، شوند می وارو محشر ةعرص ور

 ببینند. را خوو کارهای
کشگد. آنجگا کگه     آیاس الورة عاویاس نیز نود بیرون آمدن انسان را به تصگویر مگی  

ل     ف ال أ  فرماید:  می ع  ثِر   إِذا ي  ب ورِ  فِی ما ب ع  ق  ّصل   * و   ال  ورِ  فِی ما ح   (.11-2)عاویاس/ الُصد 
ل     ف ال أ  : فرماید  می هدیدت با توأ  انکاری االنفها  یک صورس به نخست ع   إِذا ي 

ثِر   ع  ب لورِ  یفِ  ما ب  ق   خگواب  ام پروروگار اذن به مروگان ،رالد می فرا که محشر روم ال 
، بنگابراین  شگوند.  می جمع الهی پیشگاه ور و خیزند می بر صور صدای با و غفلت
 اندومی ثروس و ناالپاالی به که رومی، بوو خواهد موعوو روم همان، حشرم روم

 کسب راآنچه  هر ام انسان که رومی شد. خواهد رالیدگی ایمان بی انسان بخل و

 .419-411  ، 14 ج، هالعباو مالاماس فی السعادة بیان، محمد اللطان، گناباوی .1
 .997  ، 97 ج، نمونه تفسیر، همکاران ناصر و ،یشیرام مکار  .9
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 اعمگال  گواه و شاهد نزویک ام انسان روم این ور گرفت. خواهد خبر وقیالاً، کروه
 و نیگاس  کگه  وید خواهد، واشنه پنهان ویگران ام ونیا ور را، آنچه بوو خواهد خوو

ّصلل   و  : فرماید می که اینجاالت شد. دخواه راهر  ویدگان برابر ور اعمال  ملا ح 

ورِ  یفِ   وقگود  بگه  منعگال  خداونگد  پیشگاه ور همگیها  این و (11/)عاویاس .الُصد 
 بوو. خواهد انسان اعمال نارر و شاهد او و پیوالت خواهد

ب لورِ  یفِ  ما همانندی، آیه وو این ور همچنین ق  ورِ  یفِل ملا و ال   محگل  الُصلد 
 و تنگ   ،تاریک االت مکانی االت؛ اجساو و مروگان وفن محل« قبور» وارو. تأمل

 الینه ور« صدور» آنکه حال، مروگان احشا  و اجساو واری نگه محل و الرپوشیده
 افکگار  و ورونگی  االرار و اسنیّ اخنفای محلّ به واشاره االت انسان ضمیر، بطن و

 بیگرون  قبگر  ام هگا  ة انسگان هم که االت انالیبی و شگفتة صحن این 1وارو. انسان
، اند کروه پنهان الینه ور که رامهایی و االرارة هم و شوند می منده ووباره و آیند می

 گویا، گیرو می سقوّها  هصحن این برابر ور انسان بینایی حسّ پس 9شوو. می آشکار
 برابگر  ور را تصگاویر  ایگن  انسان و االت واون رخ حال ور حواوث این اکنون هم

، قیامت روم ور که وهد می قرار تأثیر تحت را او منارر این و بیند می خوو چشمان
  شوو. می آشکارآنها  االرار و ند شو می خارج قبر امها  انسان

قیامتدرانسانرفتار-1
 عظیمگی ة صیح همان آید؛ می قیامت ةصیح و خراش گوش صدای که ممان آن

 محشگر  ةعرصگ  بگه ، کگروه  منگده  را همگان و باشد  می حیاس و بیداریة صیح که
 ام هم، شوو می منفاوس بسیار فانی ونیای این به نسبت انسان رفنار .کند می وعوس
 رفنار وگرگونی این و ،خوو قیافه و شکل لحاظ ام هم و ویگران با برخورو لحاظ

 اندیشه فصلنامه، «عاویاس الوره ور منن الاخناری انسجا  و پروامی تصویر، تصویر» ابوالفضل، حری .1
 .14  ، ش 1115، 12 شماره، شیرام وانشگاه وینی

 .1251  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .9
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هایی  هنمون به، قسمت این ور االت. قیامت الخت و عظیم حواوث خارر به انسان
 کنیم. می اشاره، روم آن رو انسان رفنار به مربوط آیاس ام

قیامتدرانسانسرگردانیو.گریز1-1
 چیگز  همگه  ام انسان، وحشت و ترس ّس شد خارر به، قیامت برپایی هنگا  به
 وگریگز   نگود  میگر  آیگاس ور  .شگوو  می غافل الرنوشن  و اعمال  و خووش جز

لو    : فرماید می که آنجا ،االت شده کشیده تصویر به انسان الرگروانی و حیرس  ي 

ِفرُ  ء  لال   ي  ر  ّمهِ  و   * أ ِخیهِ  ِم    م  بِیهِ  و   أ  ِْیهِ  و   صاِحب تِهِ  و   * أ  ّل  * ب  ِرئ   لِک  ئِذ   ِمْ ه     ام  م  و  أ ن   ي  ِْیهِ  ش  غ   ي 
 .(17-14/)عبس
، خوو به افراوترین  نزویک ام و گریزو می که االت انسانی تصویرگر، آیاس این
 و تگرس  به را انسان نفس، االت صحنه این ور که هراالی و هول کشد. می والت

 و غگم  و االگت ی  خو کارة اندیش ور و مشغول خوو به کس هر و اندامو می لرم
 ور، عگیوه  بگه  شگوو.  مگی  غافل ویگران اندوه و غم ام که وارو خوو برای اندوهی
 تعبیر این امتر  وقیق که وارو وجوو خروکننده و ژرفهایی  هالای، عبارس این ورای

 ذهن که کشد تصویر به را اندوهی و غمة آنها والیل به تا شوو نمی یافتی آنها برا
1کند. مشغول خوو به را ورون و

 

و    فرماید:  می ِفرُ  ي  ء   ي  ر  لم  ِْیلهِ  و   صلاِحب تِهِ  و  *  أ بِیهِ  و   أ ّمهِ  و  *  أ ِخیهِ  ِم    ال  -14)عگبس/  ب 
 کگه  االگت  ّی حد به روم آن ّسِ شد د.کن می اشاره قیامت روم ّسِ شد به آیه این(. 14

 و یگاور  راآنهگا   و نداشت را فراقشان راقت روم یک که نزویکان  و انسان اقربای
 همگة  برو، ور آن روم ام  می پناه آنان به همواره و پنداشت می مندگی ور خوو باموی
 بگه  گگذارو  نمگی  که کند می آومی را احاره چنان آن ّس شد اینکه گریزو، برای می آنان
 کگه  هگر  خگووش  غیگر  حگال  کنگد؛  خگوو  به غیر اعننایی و بیفند کسی و چیزی یاو

 .1114  ، همان .1
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 چیره آومی بر و یابد ّس شد و باشد عظیم وقنی مصیبت و بی !باشد، آری خواهد می
 منصگرف   کوششگی  و فکر هر ام که کند می جذب خوو به را آومی چنان گروو، آن

نفگس و شگعور نیگز احسگاس      ور روم قیامگت، تگرس ور تگاریکیِ    پس 1گرواند. می
 ام را خویشگاوندان  و ارحگا   شگریفة  آیة گویند، این می مفسّران ام بعضی 9شوو. می
 الگخن  آغگام  ور کروه، چون که ذکر ربیعی ترتیب وارو، ربق آنان به که محبّنی نظر
 عارفگه  میرا. االت آوروه به میان فرمندان و موجه ام والدین، الپس ام براور، بعداً ام
 تگر  وارو، قگوی  بگراور  بگه  که ای عارفه ام خویشنن به والدین نسبت نسانا محبت و

 و عارفگه  آن ام تگر   قگوی  فرمنگدان   و موجگه  بگه  نسگبت  انسان عارفة نیز و االت
: بفرمایگد  خواهگد  مگی  شگریفه  آیگه  این گویا وارو. خوو والدین به که االت ای عیقه
 مگاور  ام خوو، بلکه جای االت، به فراری خویشنن براور که ام قیامت روم ور انسان

 آن ونیگا  ور کگه  فرمنگدان   و موجگه  ام حنی بوو، بلکه گریزان خواهد نیز پدرش و
   1شد. خواهد فراری واشت، نیز ولبسنگی و عیقه آنان به همه

 و من و ماور و پدر و براور که را نزویکان  ترین نزویک انگسان، ترتیب این به
 وهگد  مگی  نشگان  ایگن  وگریزو  میآنها  ام بلکه، برو ام یاو می فالط نه، هسنند فرمند
 روابطگ   وهگا   پیوند تما  ام را انسان که االت میاو قدر آن قیامت وحشت و هول
ة همگ ، روم آن ور بینگیم  ، مگی کنگیم  توجگه  بحگث  مگورو  آیاس به اگر د.کن می جدا

 بگه  انسگان ة ولهگر  و ترس حالت نمایانگرِ این و کنند می فرار ویگر یک امها  انسان
 االت. مشغولی  خو به کس هر ام بی ، جهت همین به و االت خوو نجاس

قیامتدرانسانهیکلوشکل.1-2
 ربیعگی  حالگت  ام را انسگان  که االت وهنده تکان و عظیم چنان، قیامتة صیح

 .141  ، 91 ج، المیزان تفسیر، حسین حمدم الید، رباربایی .1
 .42  ، الالرآن فی القیامة مشاهد، الید، قطب .9
 .144  ، 11 ج، آالان تفسیر، جواو محمد، خمینی نجفی .1
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 هیکگل  و شکل تصویرگر که االتهایی  هالور ام قارعهة الور کند. ، خارج میخوو
و    : فرماید می االت. انسان ون  ي   ي  راشِ  الَْاس   ک  ف  ال  ب ث وِث لال   ك   .(4/)قارعه م 

 آثگار  که االت هراالی و هولة صحن، شوو می واوه نشان اینجا ور کهای  صحنه
 و کوچک، آنة الای ور فراوانی وجوو باها  انسان و گیرو می بر ور راها  هکو و مرو 
 میگان  ام و کشند می پر و بال، ترس ام ها ول، صحنه این ور رالند. می نظر به اندک
 بگه ، کگروه  مگی  تکیگه آنها  به ونیا ور که چیزهایی کند می احساس شنونده روند. می
 1االت. گرویده پراکنده هوا ور و شده غباری و گرو الان

و    : فرماید می ون   ي  ک  راشِ  الَْاس   ي  ف  ال  ب ث وِث لال   ك   را ها انسان خداوند (؛4/)قارعه م 

 رگرف  بگه  الگو  هگر  ام پریدن و خواری و ضعف و نشد پراکنده و بسیاری ور -

 مگن  ضگعف أ: االت آمده عرب های مثل ور و کروه تشبیه پروانه به - کننده وعوس
 .االگت  پروانگه  ام خگوارتر  و تگر  نگاوان  وتر  ضعیف [ فینی]، جهلأ و ذلّأ و فراشة

 وانگه پر به قیامت روم ور بوون منفرق و منحیر ولیل به انسان، آیه این ور، بنابراین
به کگار رفنگه و    شبه وجه جز به تشبیه لوام ة هم، تشبیه این ور االت.شده  تشبیه
 چشمان برابر ور را قیامتة صحن، تشبیه این ام االنفاوه با تواند می راحنی به انسان
 کند.، تصوّر خوو

تصویرگر حواوث رهور قیامگت نیگز هسگت و حرکگت انسگان بگه الگان         این آیه،
تصوّر صگحنة قیامگت و تگرس و وحشگت ناشگی ام آن قگوّس       های پراکنده بر  پروانه

شوند و  ها پراکنده می ها با هیکل و اندامشان مثل پروانه ای که انسان بخشد؛ به گونه می
 گروو. حسّ بینایی ناشی ام این تصاویر، موجب رعب و وحشت انسان می

قیامتدرانسانةچهر-4
 کگس  هگر  و االت منفاوس مالشاناع به هتوجّ باها  انسان ةچهر، قیامت روم ور

 .1241-1241  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
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وه  : مانند بیند. ، میواوه انجا  ونیا این ور که را کارهایی ةننیج ج  ئِلذ   و  م  و  ة   ي  لِفر  س   * م 

ة   ة   ضاِحک  ت ب ِِش  س  وه   و   * م  ج  ئِذ   و  م  و  ی ها ي  ل  ة   ع  ْب   ها * غ  ق  ه  ر  ة   ت  ة ه     أ ولئِك   * ق َت   ر  ف  ک  ة   ال  ر  ج  ف   ال 

 و دیگ عالا آثگار  ،قیامگت ة صگحن  ور کگه  کند می بیان آیاس این ور (؛49-11/)عبس
 بگه  «هوجگو »ة واژ بگرون  کگار  بگه  .گروو می نمایان یشانها هچهر ورها  انسان اعمال
 حگااس  بیگانگر  توانگد  مگی  یچیگز  هگر  ام بی ، صورس رن  که االت این خارر
 1ی.جسمانهای  ناراحنی هم و یروح و یفکرهای  ناراحنی هم، دباش یورون

، وهگد  مگی  خبگر آنهگا   ورون ام کگه هگایی   هچهگر  ترالگیم  بگه ، آیاس این ور پس
ة  : االت خندان و شاواب، مؤمنان ةچهر پروامو. می لِفر  س  ة  *  م  ت ب ِشل ضلاِحک  س  ة  لم   .ر 

 قگرار  منضاو تصویری، آن برابر ور و التها آن ورون آرام ة نشان ةچهر شاومانی
ی  : االت کافران ةچهر آن و وارو ل  ة   هاع  ْب   ها*  غ  ق  ه  ر  ة   ت   راهگای آنهگا    هچهگر  که .ق َت  
 االت. گرفنه فرا تیرگی و اندوه و غم غبار

ها آیه ور همچنین ق  ه  ر  ة   ت   اما، االت نشده االنفاوه صراحت به الیاهة واژ ام ق َت  
 تاریکی را کافران ةچهر که چرا برو؛ پی رن  این به «قنره» واژه معنای ام توان می
 امثال و چوب الوماندن ام که االت ووویمفهو   به کلمه این و پوشاند می تذل و
 1االگت.  الگیاهی  ام کنایگه  ،واژه ایگن  که گفت توان می عیوه به 9شوو. می بلند آن

 شگده  پوشگیده  تاریک شب گویا که االت تاریک چنان آن کافرانهای  هچهر چون
 شگنیداری  حگسّ  «هصگاخّ »ة کلمگ  آورون بگا  ابنگدا  ور، بحث مورو آیاس ور االت.

 تصگاویر  ام برخاالگنه  بینگایی  حگسّ  ام االگنفاوه  بگا  بعد، انگیزاند می بر را مخارب
 بگرانگیخنن  ور، کافران و مؤمنانهای  هچهر نمای  و گریزند می هم ام کهها  انسان

 ایگن  کگه  وهگد  مگی  هشگدار آنهگا   به و کند می تشدید انسان احساالاس و عوارف
 الت.ها انسان اعمال الرنوشت و عواقب، تصاویر

 .141  ، 94 ج، نمونه تفسیر، همکاران و ناصر، شیرامی مکار  .1
 .«قنر» ماوه ذیل، 5 ج، العرب لسان، مکر  بن دمحم، منظور ابن .9
 .7  ، ش 1117، 57 شماره، 15 الال، بیناس، «کریمقرآن  ور رن » احمد الید 1117، محمووی .1
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هایی االت که چهرة انسان ور آن بگه نمگای  گذاشگنه     غاشیه ام ویگر الوره ةالور
وه  فرماید:  شده االت. می ج  ئِذ   و  م  ة   ي و  لی * ناِصب ة   عاِمل ة   * خاِشع  قی حاِمی ة   نارا   ت ص   ِمل    * ت س 

ي    ی س   * آنِی ة   ع  يع   ِم    إَِّل  ط عا    هل      ل  ِ مِ  ّل * َض  ِْی ّل و      ي س  غ  وع   ِم    ي  ئِذ   * ج  م  وه  ي و  ج  لة   و   * ناِعم 

یِها ع  َْة   * فِی راِضی ة   لِس  ع  فِیها ّل * عالِی ة   ج  م  ي    فِیها * ّلِغی ة   ت س  ة   ع  ر   فِیها * جاِري  لة   ُس   ف وع  ر   و   * م 

واب   ة   أ ك  وع  ض  و  وف ة   ن امِرق   * و   م  ف  رابُِی  و   * م ص  ب ث   ز   (.14-9/)غاشیه وث ة  م 
 چگرا  وهگد؛  می نشان بهشتة صحن ام پی  را وومخة صحن شناب با الوره این

 کگه  االگت  بییی تصویر آن و 1االتتر  نزویک «غاشیه» فضای به وومخة صحن که
 احارگه آنها  بر که را وحشنی و ترس انسان کهای  گونه به، گیرو می فرا راها  انسان
 ام برخاالگنه  بینایی حسّ برانگیخنن با و بیند می ووخ چشمان برابر ور، االت کروه
 بگه  حگواوث  میگرا  ورمو؛ می اصرار حواوث این واون جلوه بزر  ور، تصاویر این

 بیشنر چه هر را انسان و افند می اتفاق حاضر حال ور گویا که شده ترالیمای  گونه
 وهد. می قرار تأثیر تحت
وه  : گوید می، رواخنهپ مجرمان حال چگونگی بیان به، ترتیب این به ج  ئِلذ   و  م  و   ي 

ة    وجگوو  تما  روم آن عظیم کیفرهای و عذاب ام ترس و ذلت (9/)غاشیه خاِشع 
 اوة چهگر  ور جگا  همگه  ام بی  انسان روحی حااس که آنجا ام و گرفنه فرا راآنها 

 راة آنهگا  چهر الراالر که کند می اشاره وحشنی و تذلّ و خوف بهیابد،  بامتاب می
 کشگیدن  مراو و شوند می خسنه آن ام که کنند می کاری وومخ ور میرا 9؛پوشاند  می

 و االگت  گگل  ور شگنر  رفنن فرو مانند وومخ ور رفنن فرو و بندهاالت و منجیرها
 ور آیگد.  می فروو آنهای  الرامیری ام و روو می باا نیز آتشینهای  هکو ور همواره
ی س  : دفرمای می چگونه، بپرالند اگر: گوید می اوامه يلع   ِمل    إَِّل  ط علا    هل  ل    ل  ِ  ور َض 
للي   ِمل    إَِّل  ط علا    ّل و  : االت آمده هحاقّ ةالور ور که حالی  ور (؟14/ه)حاقّگ  ِغس 

 .1124  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
 .415  ، 94  ج، نمونه تفسیر، همکاران ناصر و ،شیرامی مکار  .9
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 گوناگونی روایف هم شدگان عذاب و وارو مخنلفی انواد عذاب: گفت باید پاالخ
 و بوالت بد و تلخ نآ ةمیو که ]ورخنی «مقو » آنان ام برخی و وهند می تشکیل را

 «غسگلین » ویگگر  برخی و 1کنند[ می پر را شکمشان و خورند می آن ام وومخ اهل
  4خورند. می 1خاروار[ ]گیاه «ضریع» هم برخی و 9آت [ اهل بدن ]چرک
 جهگان  ور بگدکاران  و مجرمگان  حگال  ام گذشنه آیاس ور که توصیفی ونبال به
 و نیکوکگار  مؤمنگان  حگال  شرب هب آیاس این ور ،آمده وومخی های عذاب و ویگر

 و، بیگامیزو  «مهگر » بگا  را «قهگر » تگا ، پگروامو  می بهشنی نظیر بی یها نعمت توصیف
وه  : فرماید می الامو. همراه «بشارس» با را «انذار» ج  ئِذ   و  م  و  ة   ي   5.ناِعم 

 خگارر  به بهشنیان جان و روب بر که آرام  و روحانی نعمت این ذکر ام بعد
 یّ مگاو  یهگا  نعمگت  ام قسگمنی  بیان به فرماالت حکم بیهووه و غول الخنان نبوون
ي    فِیها: گوید می، پرواخنه بهشت ة   ع   اینجگا  ور «عگین » گرچگه  (19/)غاشیه جاِري 
 آیگاس  الگایر ة قرینگ  بگه  ولی، آید  می فرو یک بیان برای نکره معمواً و االت نکره
 4شوو. می مخنلف های چشمه شامل و وارو جنسمفهو  قرآن 
 بگرای  جزئیگاس  بیگان  بگا  عذاب تصویرهای ارائه به ابندا ،بحث مورو آیاس ور

 تصگویر  همچنگین  پروامو. می خداوند عذاب ام وحشت و ترس ایجاو و اثرگذاری
 کشگیده  کثگرس  امآنهگا   و االگت  شده مجسم ذلیل و خوارهای  هچهر ور وومخیان

 غذاهای و مقو  ونخور و مجهنّهای  هپرتگا ور رفنن فرو و منجیر و غل ور شدن
 که جایگاهی ور را بهشنیان تصویر اما شوند. می رنجور و خسنه واغ آب و خاروار

بهشنیان  مندگی بیانگر، تصویر این کشد. می تصویر به ،االت نظیر بی لحاظ همه ام

 .«مقم» ماوه ذیل، 4 ج، بحرینال مجمع، الدین فخر، رریحی .1
 .«غسل» ماوه ذیل، 5 ج، همان .9
 .«ضرد» ماوه ذیل، 4 ج، همان .1
 .944  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .4
 .491  ، 94 ج، نمونه تفسیر، همکاران ناصر و ،شیرامی مکار  .5
 .495  ، همان .4
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های  پشنی وها  بال  با بلند هایی تخت و جاری آب یها هچشم که جایی وراالت 
 .، واروگسنروه و فاخرهای  فرش و شده چیده هم کنار ور

 قیامتدرانسانگفتار-5

 و هگول  خگارر ه ب و افند می تنگنا به عظیم ةحاوث این ام انسان ،قیامت روم ور
 چنگد  هگر  آرموهگای  و گویگد  مگی  الخن تعجب با ،شوو می او وامنگیر که هراالی
 نمگای   بگه  انسان بتعجّ تصویر ،ملزالة الور ور وارو. را نیافننی والت اما ناچیز

ن سان   قال   و  : فرماید می االت. شده گذاشنه ِ لا ما اْل  ئِلذ   * هل  م  و  لّدث   ي  هلا ُت   بار   بِلأ نَ *  أ خ 

َبك   حی   ر  ا أ و   .(5-1/)ملزال هل 
 آن شوو می منوح ، الاباله بی و عجیبهای  هصحن ویدن ام انسان، روم آن ور
 چنگین  ممانی و اندامو می رونبی منده را مروگان و لرمو می خوو به ممین که هنگا 

ل: گویند می بام که چنان، مانند می الرگشنه هولناک رخداو آن ام که گویند می     م 

ئِذ  : افزاید می اینکه مهمنر آن ام 1[.59/يس  ] ان  دِ ق  ر  م      مِ  اْ ث  ع  ب   م  و  لّدث   ي  هلا ُت   بار   .أ خ 
 کگه  رگور  همگان ، وهگد  یمگ  شهاوس، کروند آو  بنی که اعمالی به ممین (4/)ملزال
 نیز و عنید و رقیب میئکه یعنی اعمال  نویسندگان وها  انسان خووِ بدن اعضای
 شگهاوس  آو  بنگی  اعمال بر همه، بشرند غیر یا و بشر جنس ام که اعمال شاهدان

 البنّگه  و کنگد  کی  ایجاو ممین ور تعالی خدای که االت ممکن، بنابراین 9.وهند می
 حیگوانی  به قلب را آن که االت ممکن واالت،  مجام باب ما ممین به کی  نسبت

 کگه  چیگزی  آن ور شوو راهر که االت ممکن و باشد کی  و نطق بر قاور که کند
 چشگمان ، گوینگد  می که ، چناننمووه کی  به تعبیر آن ام پس، باشد کی  مالا  قائم
 و ترس ام ،االت گرفنار انسان که اینجا ور 1وهد. می تو شب بیداری به گواهی تو

 .974  ، 4 ج، فسیرالکشافت، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .1
 .519  ، 91 ج، المیزان تفسیر، حسین محمد الید، رباربایی .9
 .721-722  ، 11 ج، الالرآن تفسیر فی مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرالی .1
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 نزویگک  کگه  حگالی  ور، منگد  می نفس نفس و شوو می پریشان، شگفنی و وحشت
 شگده  چگه  االت؟ شده چه: پرالد می هراالناک و پریشان. شوو گن  مبان  االت

بینیم،  ، میممین نواحی ور پراکنده و پخ  راهای آنها  هصحن که اینجاالت االت؟
  1آیند. می بیرون قبرها ام و شوند می منده که آنگاه

 را غریگب  و عجیگب  ملزلگه  به نسبت موه حیرس انسان موقعیت، گذشنه آیاس
 و ثبگاس  به عاوس انسان، که االت آن خارر به تعجب و حیرس این و کند می بیان

 شگگفنی  بگا  همگراه  را وحشت این «لها ما» آورون با و وارو ممین روی بر االنالرار
 ام شگدن  خارج و رالی ابحس، رالناخیزة صحن، اوامه ور نماید. می ممجسّ یخاصّ
 کشد. می تصویر به را وحشت و ترس باها  قبر

ناك     إَِناة: آی ور ر  ن ذ  ذابا   أ  ِريبا   ع  و     ق  ْ ظ ر   ي  ء  لال   ي  ر  ت   ما م  َدم  داه   ق  ول   و   ي  ق  کافِر   ي  ی ت ِْل يا ال   یل 

ْ ت   رابا   ك   چرا گذارو؛ می ای نم به را قیامت ور انسان رفنار و گفنار هم (41/)نبأ ت 
 کند. می مجسم را کافر آرموی و، عذاب شدن نزویک هنگا  به را انسان نگاه که

 شگد   نمی مکلّف و آفریده و بوو  خاک ونیا ور کاشای   :گوید می کافر انسان
 آنحیگو ، اند گفنه بعضی !شد   نمی منده و بوو  می خاک قیامت روم ور کاشای  یا

 قصگا   شگاخ  بگی  بگه  نسبت شاخدار حیوان تا ووش  می محشور نیست مکلّفکه 
 خاک، حیوان مانند که کند می آرمو کافر پس .شوو می خاک به تبدیلگاه  گروو، آن

 ییجا به گناه و کفر اثر بر گاه ،االت مخلوقاس اشرف که یانسان کار !یآر 9.باشد
 د.باش پست و روب بی موجوواس ام ییک صف ور کند می آرمو که رالد می

، گوید نمی را این کافر انسان: کشد می تصویر به گونه این را آیه این قطب الید
ه بگ  کگه  االگت  تعبیگری  هگم  ایگن  باشد. اندوهناک و رالیده تنگنا به که وقنی مگر
 کگافر  انسگان  کگه  بدانجا تا، افکند می الایه پشیمانی و وحشت و ترس، آنة واالط

 .1255  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
 .411  ، 4 ج، الجامع جوامع تفسیر، حسن بن فضل، ربرالی .9
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 و نابووی این او نظر به و، گروو تبدیل ناچیزی عنصر به و شوو نابوو کند می آرمو
 بامپرالگی  الگخت  و انگیگز  وحشگت  جایگگاه  بگا  رویگارویی  امتگر   آالان، ارمشی بی

 برپگایی  هنگگا   بگه ، آیگد  مگی بر آیگه  این تصاویر ام که گونه همان 1االت. )قیامت(
 انجگا   ونیگا  این ور که کارهایی بهاو  و شوند می ممجسّ انسان اعمال تما ، قیامت
 و االت فرالناوه پی  ام که االت اعمالی جزای ویدن ننظرم و نگرو ، میاالت واوه

 و شگعور  و بگوو  خگاک  کگاش  کند می آرمو کافر که االت حدی به روم آن شدس
 وچگار ای  مهلکگه  چنگین به ، ننیجه ورو  واو نمی انجا  را کارها این تا نداشت اراوه
 شد. نمی

قیامتدرانسانهایهشنید-6
 انسان تا شوو می بامگو آن جوانبة هموو، گر می ترالیم قیامتة صحن که آنگاه

 وچگار  اشگنباه  و خطگا بگه   وبرگزینگد   را خوو مندگی مسیر تصاویر این ام الها  با
 الگخنانی  چگه  به بهشت ور کهاالت  بهشنیان تصویر، تصاویر این ةجمل ام نشوو.
ون   ّلة: آی مانند شنوند. نمی را الخنانی چه و وهند می فرا گوش ع  م  س  لوا  ل   فِیها ي   و   غ 

 بیان بهشنیان برای الوره این که االت نعمنی چهارمین، آیه این (؛15/)نبأ كَِذابا   ّل
 .شگنوند  نمگی  بیهگووه  و یگاوه  الگخن  همیشگه  برای آنان که االت این آن و کند می

 شگوو.  مگی  االگنفاوه االت،  االنمرار برای و مضارد که «یَسْمَعُونَ»ة کلم ام همچنین
 - ندارو پایان هرگز هم خدا کرون خدایی و - کند یم خدایی، خدا تا بهشت اهل
 لغویگاتی  گونگه  هیچ که االت این «لَغْواً» کلمه ام منظور .شنید نخواهند لغوی کی 
 ویگگر  یگک  بگه  بهشگت  اهل یعنی، اینجا ور «کِذَاباً»ة کلم و ندارو وجوو بهشت ور

 مهگم  بسیاری ها نعمت ام یکی نیز خوو این و شنوند نمی وروغ و گویند نمی وروغ
 ام، وروغ و تکگذیب  ام یگک  هگر بینگیم،   مگی  ونیا ور که گونه همان میرا 9باشد؛ می

 .1112  ، 4 ج، الالرآن ریل فی ،الید، قطب .1
 .55  ، 11 ج، آالان تفسیر، جواو محمد، خمینی نجفی .9
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، ترتیگب  ایگن  بگه  رونگد.  مگی  شگمار  هبگ  ها مانیبسانا و تخریب و فننه بزر  عوامل
هگای   نعمگت  الپاالگگزاری  بگه  و کننگد  مگی  مباولگه  را محبگت  ویگر یک با بهشنیان

 وروغ. ام نه و االت خبری ووهبیه الخنان ام نه پروامند. می پروروگار
ع   ّلة: آی ور همچنین م   الگخنانی  تصگویر  شگاهد  (11/)غاشگیه  ّلِغی لة   فِیهلا ت س 

  عداوس یا، باشد نفاق ام حاکی که الخنی نه آنجا ور شنوند. می بهشنیان که هسنیم
 نگه ، افنگرا  و تهمگت  نه، وروغ الخنان نه، حسد و تومی کینه یا و جدال و جن  و

 گوینگد  می الخن حکمت روی ام تنها بلکه، فایده  بی و لغو حنی نه و ایذا و غیبت
 بگه  مانگدگاری های  نعمت چنان که، آورند می جای به را خدا النای  و حمد یا و

 1االت. شده واوه آنان
 ورالگت  اگگر  !باشد پاک الخنان اینة هم ام که محیطی االت بخ  آرا  چه و

 االت الخنان گونه این شنیدن ام ونیا مندگیهای  ناراحنیة عمد قسمت، بیندیشیم
 را هگا  هفننگ  آتگ   و منگد  می برهم را اجنماعیهای  نظا  و جان و روب آرام  که

 .الامو می ور شعله
های  نعمت و تجمیس و بینیم وقنی بهشت اگر ور این آیاس توجه کنیم، می

الامو، تأکیگد   می آن آرمومند و ولباخنه ای را شنونده هر و کند وصف می آن را
 چنگین  االگت  بدیهی. بپرهیزند گویی بیهووه و لغو ام باید بهشنیان که ورمو می

 و چه تأثیر شگرفی وارو مؤمنان های ول خصو  ور به مالامی چنین ور مطلبی
 بگام  لغگو  ام کیفیگت  وارنگد، بگه چگه    بگاور  راة قرآن وعد وقرآن  که کسانی را

 .وارو می

قیامتروزدرانسانعمالاَ-7
 مگرو  آینگد،   بیگرون مگی   قبگر  امها  انسان و شوو می ومیده صور ور که ممان آن

 .947  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .1
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 وجگوو  هبگ  محشگر  ةصگحن  ور منظمهای  صف، آن ونبال به کهگروند  می الرگروان
 پگس شوو و  می آغام واوران و شاهدان و اعمال با رالی حساب ،آن ام بعد آید. می
 ةفرشن وو و حواس جانب ام آنانّ  بر ضد ولیل ةاقام و اعمال ةپروند واون نشان ام

 براالگاس هگا   انسگان  ،مرحلگه  ایگن  پی ور گروو. می واوریآنها  میان، انسان نگهبان
شوند. می مننالل وومخ یا بهشت به اعمالشان

بدونیکعمالاَةنتیج.1-7
 ورکارهایشان  که گروهی :شوند می تالسیم گروه وو به ها ، انسانقیامت روم ور
 جگوار  ور بخگ   رضگایت  الراالگر  انیمنگدگ جزایشان  و النگین الهی عدل میزان

 آتگ   الرنوشنشگان  و ومن کم و البک اعمالشان که گروهی واالت  حقّ رحمت
م    : فرماید می ابندا .باشد می جهنم ل   ف  م  ع  َرة   ِمث قال   ي  ا   ذ  ُي  ه   خ  لر  ل    و   * ي  لل   م  م  ع   ِمث قلال   ي 

َرة   ا ذ  ً ه   رَش  ر   .(1-7/)ملزال ي 
، بگرانگیخنن  و مگر   بگه  مسگلمانان  ةهمگ  ولی، االت گسنروه بسیار، عالم این
 انجگا   شایسگنه  کارهای و آوروه ایمان که کسانی اما وارند. اعنالاو عذاب و نعمت
 و ورمیگده  کفگر  کگه  کسگانی  ولی هاالت. آن برای ی ها نعمت و بهشت، اند واوه

 نیست شفاعنی هیچ آنجا ور و هاالت آن برای آت اند،  کروه تکذیب را خدا ویدار
 1ندارو. وجوو اخنیفی هیچ، عدالت این میزان ور و

 ومن وقیگق  تگراموی  بگا  واند  رؤیت قابل و حاضر انسان اعمال، قیامت روم ور
 هیچ و شد خواهد ومن بد چه و خوب چه ،ترامو این ور هذرّ یکحنّی  شوند. می

ریگز   چنگد  هر، کند می ومن را هذرّ که ترامویی نیست؛ آن مانند به ونیا ور ترامویی
 صگاحب   بگه  تگا  شگوو  می ممجسّ اعمال، قیامت روم ور پنهان. ها چشم ام و باشد

 هر، خیر کارهای انجا  به را انسان، آن ومن و عمالاَ مِتجسّ این شوو. واوه پاواش

 .49  ، الالرآن فی القیامة مشاهد، الید، قطب .1
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وارو. می وا بدی ام ووری و اندک چند
َما: فرماید می قارعه الوره ور أ  ل ت   م     ف  ق  ْ ه   ث  واِزي و   * م  ه  ة   یفِ  ف   أ َملا و   * راِضلی ة   ِعیش 

َفت   م     ْ ه   خ  واِزي ُمه   * م  أ  ة   ف  راك   ما و  *  هاِوي   .(11-4/)قارعه حاِمی ة   نار  *  ماِهی ه   أ د 
اش ام همگان رجحگان و برتگری     باشد و الگنگینی  جمع میزان می« موامین»

وتگاه و  ای ک پس این النگین بوون ور برابر معیارهای خداونگد بگا آیگه    1االت.
خشنووی  ةشوو. الخن کوتاه و مخنصر بر حسّ و شعور، الای مخنصر بیان می

همچنگین ور آیگة:    9هاالگت.  ترین نعمگت  بخ  افکند و این خشنووی، لذّس می
و   ه  ة   فِی ف  ة   ِعیش  ام باب مجام عاللی بحث شده و ور آن، االم فاعگل بگه    راِضی 

به معنی خوشی االت و « ضیهرا»مفعول االناو واوه شده االت. ور این آیه کلمة 
، «مرضگیه »خوشی به خوو مندگی نسبت واوه شده، ور صورتی کگه منظگور ام   
گونگه ور   یعنی صاحب مندگی، خشنوو االت. پس مندگی بهشنیان را بگه ایگن  

کند و با به کار برون االم فاعل )راضیه( به جای االم مفعول  قیامت وصف می
 و. ورم )مرضیه( بر نود مندگی آنان تأکید می

َما و  : فرماید می اوامه ور َفت   م     أ  ْ ه   خ  واِزي ُمه   * م  أ  لة   ف   رگاهراً . (2-1/)قارعه هاِوي 
 باشگد  جهگت  این ام ، شایدهاویه به جهنم گذاری نا  .االت جهنم «ههاوی» ام مراو
تعبیر شده، ولگی   هاویه به وومخ آت ، ام شده گرفنه «هوی»ّة  ماو ام کلمه این که

 بگاب  ام، پگس ایگن،   کننگد  مگی  الالوط اند که آتشیان بلکه، کند نمی الالوطکه  آت 
 اگگر  .بگوو  بگاب  ایگن  ام نیگز  عی  وانسنن راضی که رور همان ؛االت عاللی مجام
 فرمند مرجع و مأوا، ماور کهاالت  باب این امشده،  خوانده وومخیان ماوره، هاوی
 هگم  جهگنم ، گروو می بام ماورآغوش  به ووباره، بروو که ررف هر بهفرمند  .االت
  1االت. الرانجامی و مرجع ناچن وومخیان برای

 .972-911  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .1
 .1241  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، دالی، قطب .9
 .924-927  ، 91 ج، المیزان تفسیر، حسین محمد الید، رباربایی .1
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نخسگت،   تصگویر انگد:   گرفنگه  قرار هم مالابل ور تصویر وو، شده ذکر آیاس ور
 نیکگو  و شایسگنه  کارهگای  پاواشاالت و  انسان اعمال کیفر، وو تصویر  و پاواش

و  : شده بیان خیصه رور به ه  ة   یفِ  ف   ام تصگویری  خواهگد  گویی مگی  .راِضی ة   ِعیش 
 بگا  آن عگذاب  و جهگنم  تصگویر  اما گذارو. نمای به  را پسندیده و خوش مندگی
ُمه  : االت آمده جزئیاس أ  ة   ف   مگاور  گگویی  وارو؛ اشگاره  برون پناه به  ّاُ تعبیر .هاِوي 
 آتگ  ، بگیگرو  آغگوش  ور راآنها  تا روو می فرمندان  الوی به الرعت و باشناب
 ام« ههاویگ »بگا توجگه بگه اینکگه      گیگرو.  می بر ور را کاران هگنا چنین این نیز وومخ

 .1االت شیدایی و عشق یامعن به و آید می «یهوی هوی»

 نتیجه

 تعابیر و روب بی الفاظ شاهدقرآن  ور ما که شوو می مشخص، شد گفنه آنچه ام
 و روب، خوو مفاهیم و معانی به، یتصویرپروام بعد باقرآن  بلکه، نیسنیم معمولی
 ذهگن  ور راآنهگا   تصگاویر  تگوان  مگی  آیاس ویدن با کهای  گونه به بخشیده؛ حیاس
، کنیم توجه کریم قرآنا   الی جزرهای  هالور به اگر، ترتیب این به .الاخت ممجسّ
 ور انسگان  یتصگویرپروام  محگور  حول جزر این آیاس ام میاوی شمار که بینیم می
، رفنگار ، اعمگال  جمله ام قیامت حواوثة هم، آیاس این ور چرخد. می قیامت روم

آن  خوانگدن  بگا  انسگان . االت شده کشیده تصویر به انسان ترس وها  هشنید، گفنار
 گویی که روری به ؛کند   مجسّم میویدگان برابر ور را حواوث آنة صحن، آیاس
 .االت شده برپا قیامت

 .«هوی» ماوه ذیل، 1 ج، الالرآن غریب فی المفرواس، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .1
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