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)تاریخ دریافت: 99/01/17 ، تاریخ پذیرش.99/03/23(

فاطمه فیرورقی2 
دکتر حسین خانی کلقای3  

چکیده
تحلیل داللت های آوایی از جمله سطوح دانش سبک شناسی است که با عنوان سطح آوایی، اولین 
سطح از بررسی هر زبان را به خود اختصاص می دهد. این جنبه از سبک شناسی ارزش اندیشه و 
احساسات بیانی اثر را مشخص می سازد و با تداوم این کار می توان به سبک گوینده دست یافت. 
گفتار حاضر بر آن اســت تا آیات موضوعی و لفظی بهشت و جهنم را از حیث داللت آوایی 
فواصل آن ها مورد تحلیل قرار دهد و به این موضوع بپردازد که حروف مختلف در فواصل 
آیات بهشت و جهنم چه کارکردهایی دارند و داللت های آوایی آن ها تا چه اندازه با مفاهیم 

بهشت و جهنم تناسب دارد. 
این تحقیق با روش تحلیلی ـ توصیفی، فواصل مختوم به حروف نون، میم، الف مدی، راء، 
دال و هاء را در آیات بهشــت و جهنم بررسی می نماید. داللت های آوایی حروف مذکور در 
آیات بهشتی به ترتیب بر روشنی، صمیمیت، عظمت رحمت خدا، لطافت و استقرار نعمت ها 
و ابهام در ماهیت بهشــت و در آیات جهنم به اضطراب، مجموع عذاب های سخت، اهتزاز، 

تکرار شراره های آتش، شدت عذاب ها و ابهام در ماهیت جهنم اختصاص دارد.
واژگان کلیدی: فاصله، داللت های آوایی، آیات بهشت و جهنم

1ـ مقدمه 
در نغمه های موســیقی قرآن، گوناگونی صدا، مد، طنین و نرمی و شــدت و حرکت های 
مختلفی که همراهش می شــود و همچنین زیر و بم و لرزش صدا که در زبان موسیقی، آن 
را »بالغت صدا« می نامند، باعث نشــاط و آرامش روح می شــود. همین جنبه  برانگیزاننده 

1. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی  ارشد با موضوع »سبک شناسی تطبیقی آیات بهشت و جهنم در قرآن کریم« متعلق به 
دانشکده علوم قرآنی خوی است.

f_firooraghi@yahoo.com )2. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی خوی، )نویسنده مسئول
khani.kalgay@gmail.com ،3. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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احساســات آدمی توسط طنین قرآن اســت که راز تشویق به تالوت قرآن با صدای بلند را 
روشــن می سازد. )سلمان پور، 1395: 36( نظم آهنگ واژگان قرآن، نغمه ای دلکش و طنینی 
دلپذیر پدید می  آورد؛ نوایی که احساسات آدمی را برمی انگیزد و دل ها را شیفته  خود می کند. 
این نوا برای هر مخاطبی، به ویژه برای مخاطب عرب زبان، محسوس است. اگر کسی برای 
چندمین بار به یک شعر گوش  کند، لحن و آهنگ کالم برای او تکراری و ماللت بار می شود، 
اما به هنگام شــنیدن آواهای گوناگون، همگام، هماهنگ و تجدیدشونده  قرآن، که اسباب و 
فواصل آن پی درپی جای خود را عوض می کنند و هر کدام گوشــه ای از قلب را به نوازش 
وا می دارند، نه تنها خســته و آزرده نمی شود، بلکه عطش انسان برای شنیدن همواره فزونی 
می گیرد. )همان: 32( فواصل آیات نقش موثری در حفظ آهنگ کلی آیه و تداعی مفاهیم در 
ذهن مخاطب دارد. به طوری که اگر حتی یک حرف از کلمات آن جابجا شود، نظم آهنگ 
آیات به هم می خورد، اما نباید فراموش کرد که کارکرد فاصله در قرآن تنها به حفظ موسیقی 
و نظم آهنگ آیات نیست؛ بلکه تغییراتی را ایجاد می کند تا برخی ترکیب ها را از حالت عادی 
خارج کند؛ از جملــه تقدیم و تاخیر، افزایش حرف به خاطر رعایت فاصله، حذف حرف 
عله، تقدیم معمول بر عامل، حذف کاف ضمیر و ... که همه این موارد به تفســیر رمانی از 
بالغت وحکمت برمی خیزد؛ چون راهی برای الهام معانی است که در بهترین صورت بدان 

نیازمند است. )سیدی، 1390: 290ـ293(
بررسی داللت های آوایی فواصل قرآن کریم که در علمی به نام سبک شناسی دنبال می شود، 
اهمیــت ویژه ای در دریافت مفهوم کلی آیات از طریق القای مفهوم با اســتفاده از آوا دارد. 
آنچه در این جســتار مورد بررسی قرار گرفته است، فواصل آیات بهشت و جهنم به عنوان 
موضوع مهمی از آیات قرآن است که به طور تقریبی 20 درصد از کل آیات قرآن را تشکیل 
می دهد. ایــن تقریب طبق آمار پایگاه جامع قرآنی نور مطرح می شــود: مجموع کل آیات 
بهشتی و جهنمی در قرآن کریم 1237 آیه است؛ 452 آیه بهشتی شامل موضوعاتی همچون 
صحنه های زیبای بهشــت و حالت های بهشتیان و ...  و 785 آیه جهنمی شامل موضوعاتی 
https://quran.( .همچون صحنه های دردناك عذاب جهنم و حالت های جهنمیان و ... است
inoor.ir/fa/subjec( مجموعه فوق شــامل تمام آیات معنایی و لفظی در هر موضوع است. با 

توجه به این نکته که تعداد آیات مذکور برای بررسی در این تحقیق بسیار زیاد است، آیاتی 
را به عنوان نمونه از مجموعه آیات لفظی انتخاب نموده ایم.

در این آیات گاه وصف بهشــت و جهنم، گاه وصف بهشتیان و جهنمیان، عوامل بهشتی 
و جهنمی شــدن و ... بیان شده است. این موضوعات با توجه به اینکه جزو ایمان به غیب 
می باشــند و بشــر در دنیا به صورت ملموس به آن ها دسترسی ندارد، موضوع خوبی برای 
تحلیل آوایی می تواند باشــد؛ از این جهت که در مســائل ملموس، انســان تا حدودی به 
ویژگی ها آگاهی دارد، اما در مورد مســائلی که به غیب مربوط می شوند، درك و فهمی که 
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ت انســان از آوای آیات به دست می آورد، با توجه کمتری به پیش فرض ها و بیشتر از طریق 

القای معانی است. 
این جســتار به دنبال پاسخ این پرسش است که حروف مختلف در فواصل آیات بهشت 
و جهنم چه کارکردهایــی دارند؟ و داللت های مختلف آوایی در فواصل حروف، چقدر با 

مفاهیم بهشت و جهنم تناسب دارد؟
دستیابی به پاسخ مسأله های فوق از طریق روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است. در 
مورد آیات بهشت و جهنم تاکنون هیچ گونه تحقیقی که با موضوع فوق مرتبط باشد، انجام 
نشــده است، اما پژوهش های دیگری در این زمینه به سامان رسیده است؛ برای نمونه مقاله 
»بررسی سبک شناســانه داللت های آوایی و نحوی زیارت نامه اربعین« اثر محمود شهبازی 
و فاطمــه ورمرزیادی، مقاله »تحلیل کارکرد ســاخت آوایی ســوره محمد )ص( در القای 
معنا« اثر منیر زیبایی و ســید حســین ســیدی، مقاله »تعیین الگوی آوایی فواصل قرآنی بر 
اساس مشــخصه های تمایزدهنده واجی« از فرزانه تاج آبادی و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا 
از این دست است. در رابطه با فواصل قرآن نیز بحث های گسترده ای در کتاب های الفاصله 
في القرآن اثر محمد الحســناوي، فواصل اآلیات القرآنیه اثر کمال الدین عبدالغني المرسي، 
دراســات في علم الفواصل اثر شــیخ حمدي عزت عبدالحافظ و الحقائق المکلله في بیان 

إعجاز فواصل اآلیات المنزله اثر سعید وعزوز انجام شده است. 

2ـ فاصله
تعریفی کــه عالمان عربی از فاصله بیان کرده اند، کما بیش شــبیه به هم و در عین حال 
متفاوت است؛ برای مثال باقالنی همانند رمانی فاصله را حروف متشاکل در مقاطع می داند 
که فهم معانی به وســیله آن ها صورت می گیرد. )باقالنی، 1963: 270( اما ابن منظور فاصله 
را همان اواخر آیات در کتاب خداوند می داند که به منزله قافیه در شعر می باشند و مفرد آن 
فاصله است. )ابن منظور، 1414: 11، 521( زرکشی نیز آن را همانند قافیه در شعر و قرینه در 

سجع می نامد. )زرکشی، 1376: 53(
موارد مشــترك تعاریــف فوق عبارت اند از: جایگاه فاصله در آخر آیات، همســانی در 
حروف و مقاطع، نقش در زیباســازی معانی و آرام بخشی به کالم، مقایسه با قافیه یا سجع. 
)حسناوی، 2000: 29( در هر حال »فاصله، حروف یا کلمه  پایان آیات است. )مثل قافیه در 
شعر و سجع در نثر( که به وسیله آن می توان به داللت مضمونی آیه و هماهنگی و هم نوایی 
صوتــی مقاطع پی بــرد و نیز معنا با آن پایان می پذیرد و تجدیــد نفس صورت می گیرد.« 
)میسه، 2012:  29ـ32 ؛ مرسی، 1999: 9ـ14( اشکال مختلف فاصله در آیات قرآن، عبارت 
از حروف، اسم و فعل یا جمله است. )میسه، 2012: 32( و بر اساس حروف روی، وزن و 

اطالق و تقیید و ... تقسیم بندی می شود.
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2ـ1ـ انواع فاصله

2ـ1ـ1ـ انواع فاصله بر حسب حرف روی
فاصله متماثل یا متجانس، فاصله ای اســت که در آن کلمه آخر آیات، دارای حرف روی 
وِر * َوِكتَاٍب مَّْسُطوٍر * فِي َرٍقّ مَّنُشوٍر * َوالْبَْيِت الَْمْعُموِر﴾ )طور:  یکسان باشند؛ مانند: ﴿َوالطُّ
1ـ4( )حسناوی، 2000: 145(. فاصله متقارب، فاصله ای است که در آن حروف روی یکسان 
ِحيِم  ْحَمـِن الرَّ ِه َرِبّ الَْعالَِميَن * الرَّ نیست، اما دارای مخرج مشترك هستند؛ مانند: ﴿الَْحْمُد لِلَـّ
َراَط الُْمْســتَِقيَم﴾ )حمد: 2ـ6(  يِن * إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْســَتِعيُن * اْهِدنَا الِصّ * َمالِِك يَْوِم الِدّ
)حسناوی، 2000: 146( و فاصله منفرد، فاصله ای است که بسیار نادر است، حرف روی در 
ائَِل فََل تَْنَهْر * َوأَمَّا  آن نه متماثل اســت و نه متقارب؛ مانند: ﴿فََأمَّا الْيَتِيَم فََل تَْقَهْر * َوأَمَّا السَّ

ْث﴾ )ضحی: 9ـ11( )حسناوی، 2000: 148( بِنِْعَمِة َربَِّك فََحِدّ

2ـ1ـ2ـ انواع فاصله بر حسب وزن
ف یا معطوف، فاصله ای است که کلمات آخر آیات در حرف روی اتفاق دارند،  فاصله مَطرَّ
ى * َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََلى * َولَْلِخَرُة َخْيٌر  َحى * َواللَّْيِل إَِذا َســجَ نه در وزن؛ مانند: ﴿َوالضُّ
َف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى﴾ )ضحی: 1ـ5( فاصله متوازی، فاصله ای  ََّك ِمَن اْلُولَى * َولََســوْ ل
است که کلمات آخر آیات، هم در وزن و هم در حروف روی یکسان هستند؛ مانند: ﴿ُسُرٌر 
مَّْرفُوَعٌه * َوأَْكَواٌب مَّْوُضوَعٌه * َونََماِرُق َمْصُفوفٌَه﴾ )غاشیه : 13ـ14( )حسناوی، 2000: 149( 
و فاصلــه متوازن، که در آن، کلمات فقط در وزن با هم هماهنگ هســتند؛ مانند: ﴿َونََماِرُق 

َمْصُفوفٌَه * َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثٌَه﴾ )حسناوی، 2000: 150(
از میان آیات بهشتی در این تحقیق، 120رکوع و از آیات جهنمی، 218 رکوع انتخاب شده 
اســت. این رکوعات شامل کلیدواژه های لفظی آیات بهشت و جهنم همچون جنه، جنات، 
جهنم، سعیر، نار و ... بوده اند. جدول زیر بسامد فواصل مختلف این آیات را نشان می دهد: 

3ـ فاصله نون و میم در آیات بهشت و جهنم
فاصله های آیات قــرآن، تصویرهایی کامل از نظم آهنگ قرآنی را نشــان  می دهد. اغلب 
فواصل قرآن به دو حرف میم و نون که هر دو در موسیقی معمول هستند، ختم می شود و یا 
با حرف مد پایان می گیرند که آن هم در قرآن طبیعی است. )سلمانپور، 1395: 36( در این 
میان بسیاری از آیات نیز به حروف مد و لین و افزودن حرف »نون« ختم می شوند. حکمت 
آوردن چنین حروفی، ایجاد نوعی آهنگ است. به گفته سیبویه عرب ها وقتی می خواستند به 
سخنان خود آهنگ بدهند، حروف »الف«، »یاء« و »نون« را اضافه می کردند و با این کار صدا 
را کشیده می خواندند. اما اگر مقصودشان ایجاد آهنگ نبود، از آوردن این حروف خودداری 
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ت می کردند. قرآن نیز چون در این عصر نازل شده است، به گونه ای غنی تر و شایسته تر از این 

شــیوه بهره برده است تا به نحوی مؤثر بر مخاطب اولیه خود و سپس بر سایر مخاطبان اثر 
بگذارد. )همان: 36( 

نون صدایی مجهور و متوســط، بین شدت و رخوت اســت. در تلفظ آن هوا از شش ها 
می گــذرد و تارهای صوتی را به ارتعاش در می آورد. بعــد از ورود به حلق، نرمکام پایین 
می آید و از ورود هوا به دهان جلوگیری می کند. در این هنگام، هوا وارد فضای بینی می شود 
که نوعی ســایش ایجاد می کند، ولی شنیده نمی شود. )انیس، 1384: 64( داللت آوایی این 
حرف، تعبیری برای بطن اشیاء و صمیمیت است؛ بدین صورت که در لفظ مخفف و مرقق، 
زیبایی، عاطفه و تواضع را القا می کند و در لفظ مشدد، تجلی و خروج از اشیاء را بر مخاطب 
عرضه مــی دارد. در مواردی از کلمات نیز معنای اهتزاز، اضطراب، تکرار تحرك، ضعف و 

عیوب جسمی و روحی را در بردارد. )عباس، 1998: 160ـ165( 
به نظر می رسد دلیل اختالف زیاد بسامد فاصله نون در آیات بهشتی و جهنمی این باشد 
که بیشــتر آیات جهنمی در مکه، آیاتی کوتاه و آهنگین دارند که این طنین انداز بودن آیات، 
بسامد بیشــتری را می طلبد. البته این موضوع را نیز نباید دور از نظر داشت که تعداد آیات 
جهنم در محدوده این تحقیق تقریباً دو برابر آیات بهشتی است، اما تفاوت بسامد فاصله نون 

در میان آیات مکی و مدنی جهنم و مکی و مدنی بهشت نیز مشهود است.

مجموع مدنی بهشتمکی بهشتحرف فاصله
بهشت

مجموع جهنممدنی جهنممکی جهنم

301747533184نون

3ـ1ـ داللت آوایی حرف نون در فواصل آیات بهشت 
فاصله حرف نون در آیات ســوره الرحمن از میان آیات بهشــتی، به نحوی مؤثر بر جان 
مخاطب ارائه می شــود. عالوه بر این، فواصل آیات به حرف نون ختم می شــوند و آهنگ 
بَاِن﴾ در سراسر سوره تکرار شده است.  خاصی را القا می کنند. عبارت ﴿فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
می توان گفت با توجه به اینکه تنها در ابتدای این سوره است که به یکی از صفات خداوند 
متعال اشــاره شده است، تکرار ســیزده باره این عبارت، توجه مخاطب را به همین صفت 
خداوند متعال متوجه می سازد. به این صفت که رحمت عامه خداوند متعال )الرحمن( شامل 
مؤمن و کافر و دنیا و آخرت می شــود و با آیه ﴿تَباَرَك اْسُم َربَِّک ذِي الَْجالِل َو اإْلِْکرامِ﴾ به 

ثنای خداوند متعال ختم می شود. )طباطبایی، 1417: 19، 94( 
بَاِن * َذَواتَا أَْفنَاٍن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما  ﴿َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنَّتَاِن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
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بَاِن * فِيِهَما ِمن ُكِلّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن *  بَاِن * فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَــاِن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ تَُكِذّ
بَاِن * ُمتَِّكئِيَن َعَلى فُُرٍش بََطائِنَُها ِمْن إِْستَْبَرٍق  َوَجنَى الَْجنَّتَْيِن َداٍن * فَبَِأِيّ  فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
ْرِف لَْم يَْطِمْثُهنَّ إِنٌس قَْبَلُهــمْ َواَل َجانٌّ * فَبَِأِيّ آاَلِء  بَــاِن * فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن * َهْل َجَزاُء اْلِْحَســاِن  َُّهنَّ الْيَاقُوُت َوالَْمْرَجاُن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ بَاِن * َكَأن َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن *  بَاِن * َوِمن ُدونِِهَما َجنَّتَاِن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ إاِلَّ اْلِْحَســاُن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن *  اَختَاِن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ بَاِن * فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ ُمْدَها مَّتَاِن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن * فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَساٌن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما  فِيِهَما فَاِكَهٌة َونَْخٌل َوُرمَّاٌن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن * لَْم يَْطِمْثُهنَّ إِنٌس قَْبَلُهْم َواَل  بَاِن * ُحوٌر مَّْقُصوَراٌت فِي الِْخيَاِم * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ تَُكِذّ
بَاِن * ُمتَِّكئِيَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرٍيّ ِحَســاٍن * فَبَِأِيّ آاَلِء  َجانٌّ * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ

بَاِن * تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجَلِل َو اْلِْكَراِم﴾ )الرحمن: 62ـ78( َربُِّكَما تَُكِذّ
فواصل این بخش از آیات ســوره الرحمن، متماثل و مطرف اســت؛ به جز آیه 72 و 78 
کــه با آیات مجاور خود فاصله ای متقارب و مطرف به وجود آورده اند. فاصله های متماثل، 
که در آیات فوق با خط صاف مشــخص شده اند، همگی اشاره به نعمت های بهشتی دارند 
و قبــل از حرف نون در همه آیــات، حرف الف مدی وجود دارد. کاربرد این حرف بیانگر 
قوت معانی، عظمت، اهتزاز، صالبت، قدرت و شــأن و شــکوه است. )عباس، 1998: 97( 
و بــه خاطر راحتی تلفظ آن و برخورد نکردن هــوا به هیچ یک از اعضای دهان و حلق از 
آواهای لین محسوب می شود. بنابراین می توان گفت در این آیات نیز همراهی آن با حرف 
نون به راحتی و آسایشی که بهشتیان در بهشت تجربه خواهند کرد و نیز عظمت مقام آنان 
اشاره دارد و صدای نون نیز با توجه به داللت آوایی خود بر دو موضوع داللت دارد: صفا و 
صمیمت بهشتیان در بهشت با وجود نعمت های فوق الذکر و هشدار و بیدارباش به مکذبان 

نعمت های الهی.
عالوه بر اینکه فواصل در این ســوره به حرف »نون ختم می شوند، واج آرایی های زیبایی 
نیز به وسیله این حرف در آیات 68 و76 ایجاد شده است. در مورد نخست، ﴿ُمتَِّکئِیَن َعَلی 
َرفَْرٍف ُخْضٍر َوَعبَْقِرٍيّ ِحَســان﴾؛ »بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زده اند.« واج آرایی حرف 
راء نیــز وجود دارد که بر زیبایی آوا و نظم آهنگ موجود در این ســوره می افزاید. این آیه 
آخرین نعمت از نعمت های بهشتی مطرح شده در این سوره است که با استفاده از نون ظاهر 
و تنوین، زیبایی این نعمات را به تصویر کشیده است. بنابراین این آیه نیز ضمن در برداشتن 
زیبایی هایی که در تصور آدمی نیســت، با آهنگی نرم و لطیف و در عین هشــدار و توبیخ، 
نعمت های بهشــتی را به بزرگی و درخشــانی و نورانیت تعریف می کند و در عین حال با 
بَاِن﴾ تمامی این نعمت ها را متصف به خداوند متعال می نماید.  عبارت ﴿فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
تکرار این حرف در ســطح کلی آیات بهشتی این سوره که نظم آهنگ زیبایی را به وجود 
آورده و فضایی نورانی و شــادمان را در ذهن آدمی می آفریند، بیانگر نورانیت بهشــتیان و 
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ت وضوح و شفافیت و زیبایی نعمت های بهشتی با تعبیراتی همچون »َجنَّتَاِن، َذَواتَا أَْفنَاٍن، َعْينَاِن 

 ، تَْجِريَاِن، فَاِكَهٍة َزْوَجان، ُمتَِّكئِيَن َعَلى فُُرٍش بََطائِنَُها ِمْن إِْســتَْبَرٍق َوَجنَى الَْجنَّتَْيِن َداٍن، َواَل َجانٌّ
اَختَاِن، فَاِكَهٌه َونَْخٌل َوُرمَّاٌن، فِيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَســاٌن،  َُّهنَّ الْيَاقُوُت َوالَْمْرَجاُن، َجنَّتَاِن، َعْينَاِن نَضَّ َكَأن
ُحوٌر مَّْقُصوَراٌت فِي الِْخيَاِم، ُمتَِّكئِيَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرٍيّ ِحَساٍن« است. اکثر این نعمت ها 
و وصف ها نکره هستند که در حقیقت خبر از ناشناخته بودن آن ها برای انسان دارند و وقتی 
این قســمت از سوره الرحمن قرائت می شود، شادی و بهجتی در دل آدمی به وجود می آید 

که گویی وارد یک محیط نورانی و درخشان شده  است. 
3ـ2ـ داللت آوایی حرف میم در فواصل آیات بهشت میم نیز مانند نون تلفظ می شود؛ 
با این تفاوت که در تلفظ نون، تیغه زبان به پایه  دندان های پیشین باالیی می چسبد، ولی در 
تلفظ میم، لب ها به یکدیگر می چسبند. )انیس، 1384: 64( و به همین دلیل است که میم بر 

انجماع، عاطفه، انعطاف و پیوستگی داللت دارد. )عباس، 1998: 72ـ74(
 حرف میم در دو آیه از این رکوع، حرف فاصله است: ﴿ُحوٌر مَّْقُصوَراٌت فِي الِْخيَاِم﴾ و ﴿
تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجَلِل َو اْلِْكَراِم﴾، »منظور از حوریان مقصور در خیمه ها، این است که 
از دستبرد اجانب محفوظند و زنانی مبتذل نیستند که غیر شوهران نیز ایشان را تماشا کنند.« 
)طباطبایی، 1417: 19، 188( به نظر می رســد این معنا دقیقاً منطبق بر داللت معنایی حرف 
میم است که بر انجماع تأکید دارد. بنابراین، همان گونه که هنگام تلفظ حرف میم لب ها بسته 

می شوند، حوریان نیز داخل خیمه ها و از دسترسی غیرهمسر، مقصور هستند.
در ابتدای سوره از رحمانیت خداوند متعال سخن رفته و در انتها به کرم و عظمت او اشاره 
می کند. »در آیه 37 این سوره بعد از ذکر نعمت های مختلف معنوی و مادی دنیا می فرماید: 
﴿َو يَْبقى  َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجلِل َو اْلِْكراِم﴾ و در پایان سوره بعد از ذکر انواع نعمت های بهشتی 
می فرماید: ﴿تَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجلِل َو اْلِْكراِم﴾ این دو تعبیر بیانگر این واقعیت است که 
همه خطوط به ذات پاك او منتهی می شود و هر چه هست، از ناحیه او است. دنیا از ناحیه او 
است و عقبی نیز از ناحیه او است و جالل و اکرام او همه چیز را فرا گرفته است.« )مکارم 
شیرازی، 1374: 23، 188( حرف میم در پایان این سوره بعد از ذکر تمامی نعمت های مادی 
و معنوی، تمام آن ها را در کبریا و کرامت خداوند متعال جمع می کند و در بهترین و زیباترین 
حالتها، اهل دین و اهل والیت را اکرام می کند. )طبرسی، 1372: 9، 320( این معنا وقتی به 
خوبی دریافت می شود که به معنای اصطالحی اکرام که عبارت است از »اینکه بزرگداشتی 
یا سودی به انسان برسد که در آن نقصان و خواری نباشد یا چیزی که به او مي رسد، او را 
کریم یا شــریف گرداند.« )راغب، 1412: 4، 14( توجه شود. پس می توان معنای انجماع و 
پیوستگی را از واژه اکرام دریافت که لطف و عنایت خداوند متعال، دلیلی برای جمع شدن 

این نعمت های از پیش ذکرشده است.
در آیات منتخب ســوره طور نیز از مجموع آیات بهشــتی، حرف نــون و میم همراه 
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یکدیگر فاصله های متقارب و مطرف را پدید آورده اند. سوره طور یورشی  را آغاز می کند 
که واژه و عبارت، معنی و مدلول، تصویرها و سایه روشن ها، آهنگ ها و نواهای طنین انداز 
و نغمه پرداز آن و بندها و فاصله های آن یکســان و هم آوا در آن شرکت دارند. از آغاز تا 
پایان این ســوره، آیه ها پشت سر هم می آیند. گویی آیه های این سوره گدازه هایی هستند 
کــه پــرت می گردند و آهنگ ها و نواهای این ســوره صاعقه ها و آذرخش ها هســتند و 
تصویرها و سایه روشن های این سوره، تازیانه های گزنده ای هستند که بر احساس و شعور 
می تازند و یک لحظه هم از آغاز تا به انجام به حس و شــعور مهلت و فرصت نمی دهند. 

)قطب، 1412: 6، 3392(
ُُّهْم َعَذاَب الَْجِحيِم *ُكُلوا  ُُّهْم َوَوقَاُهْم َرب ﴿إِنَّ الُْمتَِّقيــنَ فِي َجنَّاٍت َونَِعيٍم * فَاِكِهيَن بَِما آتَاُهــْم َرب
َِّذيَن  ْجنَاُهم بُِحوٍر ِعيٍن * َوال َواْشــَربُوا َهنِيئًا بَِما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن * ُمتَِّكئِيَن َعَلى ُسُرٍر مَّْصُفوفٍَة  َوَزوَّ
ٍء  ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما  يَّتَُهْم َوَما أَلَْتنَاُهم ِمّْن َعَملِِهم ِمّن َشــيْ يَّتُُهم بِِإيَماٍن أَلَْحْقنَا بِِهْم ُذِرّ آَمنُوا َواتَّبََعْتُهْم ُذِرّ
ا يَْشتَُهوَن * يَتَنَاَزُعوَن فِيَها َكْأًسا الَّ لَْغٌو فِيَها َواَل تَْأثِيٌم  َكَسَب َرِهيٌن * َوأَْمَدْدنَاُهم بَِفاِكَهٍة َولَْحٍم ِمّمَّ
َّا  َُّهْم لُْؤلٌُؤ مَّْكنُوٌن * َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعَلى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن * قَالُوا إِن َُّهْم َكَأن * َويَُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن ل
َُّه  َّا ُكنَّا ِمن قَْبُل نَْدُعوُه إِن ُموِم * إِن ــهُ َعَلْينَا َوَوقَانَا َعَذاَب السَّ ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهلِنَا ُمْشِفِقيَن * فََمنَّ اللَـّ

ِحيُم﴾ )طور: 17ـ28( ُهَو الْبَرُّ الرَّ
در مجموعه آیات باال پنج آیه به میم ختم می شود:

ُُّهْم َعَذاَب الَْجِحيِم﴾ ُُّهْم َوَوقَاُهْم َرب ﴿إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونَِعيٍم * فَاِكِهيَن بَِما آتَاُهْم َرب
﴿يَتَنَاَزُعوَن فِيَها َكْأًسا الَّ لَْغٌو فِيَها َواَل تَْأثِيٌم﴾

ِحيُم﴾ َُّه ُهَو الْبَرُّ الرَّ َّا ُكنَّا ِمن قَْبُل نَْدُعوُه إِن ُموِم * إِن ُه َعَلْينَا َوَوقَانَا َعَذاَب السَّ ﴿فََمنَّ اللَـّ
در هنگام تالوت این بخش از سوره طور، ذهن متوجه این تفاوت حرف روی در فواصل 
آیات می شود و ناگهان می بیند که پنج کلمه متفاوت اما متقارب با دیگر فاصله ها وجود دارد: 
نعیم، جحیم، أثیم، سموم و رحیم. نعیم اولین واژه و رحیم آخرین واژه است؛ گویی رحیم 
بودن خداوند متعال سبب دستیابی به نعمت های بهشتی است و بهشتیان را از عذاب جحیم 
و ســموم و تأثیم در امان نگه می دارد. رحیم بودن خداوند متعال اشــاره به رحمت خاص 
خداوند متعال نســبت به بندگان خالص، مطیع و صالح دارد و انسان با توجه به این مفهوم 
در می یابد که نعیم همان رحمت خاص خداوند متعال نسبت به بهشتیان است و آن ها را از 

اثیم و سموم و رحیم حفظ می کند.
نعیم هفده بار در قرآن ذکر شــده، اما پنج مورد از آن ها در آیات بهشتی مکی وجود دارد 
و ذکر این کلمه در این ســوره از یک طرف برای حفظ فواصل و نغمه آیات بوده اســت؛ 
چه اینکه به طور مثال اگر »ان المتقین فی نعیم و جنات« می آمد، انســجام آوایی سوره بهم 

می ریخت، و از طرف دیگر اشاره به همان رحمت خاص خداوند متعال است. 
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ت 3ـ3ـ داللت آوایی حرف میم در فواصل آیات بهشت و جهنم 

در میــان آیات جهنم نیز آیاتی با فاصله میم و نون وجود دارند؛ به طور مثال در ســوره 
الرحمن، قبل از اینکه از بهشــت و نعمت های آن ســخن رود، ذکر جهنم و ویژگی های آن 

است:
َماَواِت َواْلَْرِض فَانُفُذوا  اَل تَنُفُذوَن  ﴿يَا َمْعَشَر الِْجِنّ َواْلِنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنُفُذوا ِمْن أَْقَطاِر السَّ
َّاٍر َونَُحاٌس فََل تَنتَِصَراِن *  بَاِن * يُْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمّن ن إاِلَّ بُِسْلَطاٍن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن  َهاِن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ َماُء فََكانَْت َوْرَدًة َكالِدّ بَاِن * فَِإَذا انَشقَِّت السَّ فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
بَاِن * يُْعَرُف الُْمْجِرُموَن  ِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ ُل َعن َذنبِِه إِنٌس َواَل َجانٌّ * فَبِــأَ * فَيَْوَمئٍِذ الَّ يُْســأَ
ُب بَِها  َّتِي يَُكِذّ ِه َجَهنَُّم ال بَاِن * َهـــذِ بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخُذ بِالنََّواِصي َواْلَْقَداِم * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ

بَاِن﴾ )الرحمن: 33ـ45( الُْمْجِرُموَن * يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميٍم آٍن * فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
در این دسته از آیات نیز حرف فاصله آیات، نون است و در اثنای پرداختن به جهنم، روز 
قیامت و سختی های آن را نیز یاد می کند. همراهی الف مدی با نون در این آیات، انسان را به 
اهتزار و اضطراب وا می دارد. برخالف اینکه در آیات بهشتی این همراهی یادآور بشارت و 
شادمانی بود؛ در این آیات انسان به دلیل همراهی این دو آوا با توجه به حروف سایر کلمات 
که آوایی شــدت دار و مجهور و ... دارند؛ مانند شواظ، انشقت، مجرمون، النواصی، االقدام، 
جهنم، یکذب و ... نوعی ســختی و دشواری و اضطراب احساس می کند و تکرار شش بار 

بَاِن﴾ بر این شدت و سختی می افزاید.  عبارت ﴿فَبَِأِيّ آاَلِء َربُِّكَما تَُكِذّ
همان طور که گفته شد، در هنگام تلفظ حرف میم، برخالف حرف نون، لب ها بسته هستند 
و صدا از بینی خارج می شــود. در این بخش از آیات تنها آیه ﴿يُْعَرُف الُْمْجِرُموَن بِِســيَماُهْم 
فَيُْؤَخُذ بِالنََّواِصي َواْلَْقَداِم﴾ به حرف میم ختم شــده است و معنای آیه این است که: احدی 
از گناهش پرسش نمی شود، مجرمین با عالمتی که در چهره هاشان نمودار می گردد، شناخته 
می شوند. در نتیجه موی جلو سرشان و پاهایشان را می گیرند و در آتش می اندازند. با وجود 
متقارب بودن میم و نون، متفاوت ذکر شــدن فاصله این حروف با ســایر آیات را می توان 
این گونه توجیه کرد: شناخته شدن تبهکاران از سیمایشان و افتادن آن ها با پیشانی و اقدامشان 
به ســمت جهنم، به نوعی حکایت از ذلیل و خوار و خفیف کردن آن ها دارد که این جزای 
تکذیب حقایق ربانی و نشانه های دال بر آن هاست که در میان آتش قرار گیرند و سعی در 
خالصی از گرمای آن داشــته باشند، اما دوباره در آن فرو افتند. )مدرسی، 1419: 14، 338( 
داللت آوایی میم در اینجا جمع شدن تمامی عذاب ها در جهنم بر جهنمیان و به یک باره تمام 
شــدن عاطفه و نعمت خداوند از آنان با پایان یافتن ظلم و جرمشان است که گویی یکباره 
در آتش فرو می روند و تمام می شوند؛ درست به همان صورت که هنگام تلفظ میم، لب ها 

بسته شده و آوای آن در ابهام قطع می شود. 
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آیات زیر بخشی از آیات جهنم هستند که دارای فاصله میم هستند و از میان آیات سوره 
دخان انتخاب شده اند:

قُّوِم * َطَعاُم اْلَثِيِم * َكالُْمْهِل يَْغلِي فِي الْبُُطــوِن * َكَغْلِي الَْحِميِم * ُخُذوُه  ﴿إِنَّ َشــَجَرَت الزَّ
ََّك أَنَت الَْعِزيُز الَْكِريُم  فَاْعتُِلوُه إِلَى َسَواِء الَْجِحيِم * ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعَذاِب الَْحِميِم * ُذْق إِن
* إِنَّ َهـــَذا َما ُكنتُم بِِه تَْمتَُروَن﴾ )دخان: 47( »همانا درخت زقوم، خوراك گناهکار اســت. 
مانند مس گداخته شده در شکم ها می جوشد، چون جوشیدن آب جوشان. گفته می شود این 
گناهکار را بگیرید و او را به زور به وســط دوزخ بکشانید، آن گاه از عذاب آب جوشان بر 
سرش فرو ریزید و بگویید بچش که تو همان ارجمند و بزرگواری. به یقین این همان چیزی 

است که همواره درباره آن تردید می کردید.«
عذاب هایی که در این آیات آمده از قبیل درخت زقوم که همان خوراك گناهکار اســت، 
مانند مس گداخته شــده در شکم ها می جوشد، چون جوشیدن آب جوشان، در وسط دوزخ 
کشانده شدن، آب جوشان بر سر او ریختن و استهزا و ... به نوعی کنار هم جمع شده اند تا 
از طریق مفهوم انجماع حرف میم که در آخر کلماتی از جمله زقوم، جحیم، أثیم، حمیم و 
... آمده است، مجموع این عذاب ها را به یک باره با آهنگی سخت و خشن بر قلب مخاطب 
وارد سازد و مثل ضربه پتکی محکم فرود می آید. از طرف دیگر ترکیب حروف این کلمات 
نیز سختی را بیشتر القا می کند؛ به طور مثال همراهی آوای صفیر زاء با آوای شدت دار قاف 
که تشدیددار است، در کلمه زقّوم و آوای شدت دار جیم همراه با آوای مهموس حرف حاء 
در جحیم، آوای  مجهوره همزه و مهموسه ثاء در واژه أثیم و ... هریک به نوبه خود بر این 

سختی و اضطراب افزوده و در القای معنای عذاب مؤثر افتاده است.
4ـ فاصله الف مدی در آیات بهشــت و جهنمطبق نظر دانشــمندان علم اصوات، صوت 
به دو نوع  لین و ســاکن تقسیم می شود. الف مدی جزو اصوات لین است که در اثر امتداد 
یافتن فتحه ایجاد می شود و هنگام ادای آن هوا از ریه ها به سمت حنجره و از حلق به سمت 
دهان جاری می شــود؛ بدون اینکه با جایگاهی برخورد داشته باشد. اصوات لین به  مراتب 
دارای وضوح بیشــتری نسبت به اصوات ساکن هســتند و در میان اصوات ساکن نیز الف 
مدی وضوح بیشتری دارد. )انیس، 1384: 39( کاربرد این حرف بیانگر قوت معانی، عظمت، 

اهتزاز، صالبت، قدرت و شأن و شکوه است. )عباس، 1998: 97(
4ـ1ـ داللت آوایی الف مدی در فواصل آیات بهشت 

فاصله الف مدی در آیات بهشتی در رکوع اول سوره انسان نمود بیشتری دارد. قسمتی از 
آیاتی که در ارتباط با بهشت است، بدین قرار است:

ُرونََها تَْفِجيًرا  ِه يَُفِجّ ﴿إِنَّ اْلَبَْراَر يَْشَربُوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا * َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد اللَـّ
َعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما  ُه ُمْستَِطيًرا * َويُْطِعُموَن الطَّ * يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشــرُّ
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ت بِّنَا يَْوًما َعبُوًسا  َّا نََخاُف ِمن رَّ ِه اَل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا * إِن ََّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَـّ َوأَِسيًرا * إِن

ُه َشرَّ َذلَِك الْيَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرًة َوُسُروًرا * َوَجَزاُهم بَِما َصبَُروا َجنًَّة َوَحِريًرا  قَْمَطِريًرا * فََوقَاُهُم اللَـّ
* مُّتَِّكئِيــنَ فِيَها َعَلى اْلََرائِِك اَل يََرْوَن فِيَها َشْمًســا َواَل َزْمَهِريًرا * َوَدانِيًَة َعَلْيِهْم ِظَللَُها َوُذلَِّلْت 
ُروَها  ٍة قَدَّ ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَرا * قََواِريَر ِمن فِضَّ قُُطوفَُها تَْذلِيًل * َويَُطاُف َعَلْيِهم بِآنِيٍَة ِمّن فِضَّ
تَْقِديًرا * َويُْسَقْوَن فِيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِيًل * َعْينًا فِيَها تَُسمَّى َسْلَسبِيًل * َويَُطوُف َعَلْيِهْم 
ِولَْداٌن مَُّخلَُّدوَن إَِذا َرأَيْتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلًُؤا مَّنثُوًرا * َوإَِذا َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت نَِعيًما َوُمْلًكا َكبِيًرا * َعالِيَُهْم 
ُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا * إِنَّ َهـَذا َكاَن  ٍة َوَسَقاُهْم َرب ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن فِضَّ

لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعيُُكم مَّْشُكوًرا﴾ )انسان: 5ـ22(
ســوره انسان از جمله سور مدنی است که 31 آیه دارد. در تفسیر نمونه این سوره به پنج 
بخش تقسیم شده است: بخش اول از آفرینش انسان و خلقت او از نطفه »امشاج« )مختلط( 
و ســپس هدایت و آزادی اراده او سخن می گوید. بخش دوم سخن از پاداش ابرار و نیکان 
اســت که شــأن نزول خاصی در مورد اهل بیت )علیهم الســالم( دارد. بخش سوم دالئل 
استحقاق این پاداش ها را در جمله هایی کوتاه و مؤثر بازگو می کند. بخش چهارم به اهمیت 
قرآن و طریق اجرای احکام آن و راه پرفراز و نشــیب خودســازی اشاره کرده است و در 
بخش پنجم سخن از حاکمیت مشیت الهی )در عین مختار بودن انسان( به میان آمده است. 
)مکارم شیرازی، 1374: 25، 327( آیات منتخب تحقیق، بخش دوم و سوم این سوره است 

که پاداش ابرار و نیکان و دالیل استحقاق این پاداش ها را بیان می کند. 
در سراسر این سوره آیات به حرف روی الف مدی ختم می شوند. کلمات پایانی آیات این 
سوره که به الف مدی ختم می شوند، عبارت اند از: »َكافُوًرا، تَْفِجيًرا، ُمْستَِطيًرا، أَِسيًرا، ُشُكوًرا، 
قَْمَطِريًرا، َُسُروًرا، َحِريًرا، َزْمَهِريًرا، تَْذلِيًل، قََواِريَرا، تَْقِديًرا، َزنَجبِيًل، َسْلَسبِيًل، مَّنثُوًرا، َكبِيًرا، َطُهوًرا 
و مَّْشُكوًرا« به نظر می رسد با توجه به داللت آوایی الف مدی، که کاربرد آن بر قوت معانی، 
عظمت، اهتزاز، صالبت، قدرت و شــأن و شکوه استوار است، )عباس، 1998: 97( این آوا 
در هر یک از موارد فوق بر عظمت و پیوســتگی نعمت های بهشتی همچون نوشیدنی های 
معطرســرد و سفید کافور، چشمه جاری از این نوشیدنی ها )تفجیرا( و .... داللت دارد. این 
نعمت های زیبا مخصوص کسانی اســت که از روز قیامت که گزندش گسترده )مستطیرا( 
اســت، می ترسند و از غذای محبوب خود به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند و انتظار 
هیچ پاداش و سپاســی را از آن ها ندارند و از روز عبوس و هولناك )یوما عبوسا قمطریرا( 

می ترسند. در مقابل این اعمال خداوند به آن ها چیزهایی را عطا می کند:
1. نگهداری از آسیب روز هولناك قیامت و اعطای شادمانی در آن روز )ُسُروًرا( 2. بهشت 
و لباس های ابریشمی )َحِریًرا( 3. دوری از گرما و سرمای اذیت کننده )اَل یََرْوَن فِیَها َشْمًسا َواَل 
َزْمَهِریًرا( 4. ســایه های نزدیک درختان و میوه های در دسترس آن ها 5. ظرف های نقره فام و 
قدح های بلورین 6. جام های نقره ای با اندازه متناسب 7. نوشیدنی های زنجبیلی در جام های 
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نقره، 8. که از چشــمه ای به نام سلسبیل می جوشد. 9. نوجوانان جاودانی همچون مروارید 
پراکنده که همواره در اطراف بهشتیان برای پذیرایی پراکنده اند 10. شباهت بهشت به نعمات 

فراوان و کشوری بزرگ 11. نوشانیدن شراب طهور توسط پروردگارشان به بهشتیان.
تمامی این نعمات به دلیل مقبول افتادن تالش بهشتیان در دنیاست. در این مجموعه چهار 

دلیل برای بهشتی شدن بهشتیان معرفی شده است که عبارت اند از:
1. ترس از روز پر گزند و عذاب روز قیامت؛ 2. انفاق از غذای خود به مسکین و اسیر و 
یتیم؛ 3. کمک به دیگران بدون هیچ چشمداشت برای تشکر؛ 4. ترس از روز قیامت هولناك 

و چهره در هم  کشیده.
با دقت در این چهار دلیل روشــن می شود که بهشتیان در این دنیا، چقدر از وسعت فکر 
و اندیشــه و بصیرت برخودار بوده اند؛ آن گونه کــه همواره به یاد مرگ بوده اند و از عذاب 
های روز قیامت می ترسیدند، انفاق به نیازمندان کار همیشگی آن ها بود و هیچ چشم داشتی 
به تشکر و سپاس دیگران نداشتند و به قولی پیامبرگونه زندگی می کردند. هر چهار صفت 
فوق نشانه بزرگی و بزرگواری شخصیت بهشتیان در دنیاست. بنابراین پاداش های آن ها نیز 
باید متناســب با این بزرگواری ها باشد. همان گونه که جهنمیان متناسب با اعمالشان عذاب 
می شوند، بهشتیان نیز متناسب با اعمالشان در بهشت پاداش می بینند. نعمت هایی که در باال 
ذکر شد، همگی سزاوار انسان هایی است که در دنیا هر گونه سختی و تلخی ترس از قیامت 
و عذاب های هولناك آن را به جان خریده اند، از آنچه برایشــان عزیز و دوست داشتنی بود، 
چشــم پوشیده اند و انتظار هیچ سپاسی نیز نداشــته اند. پس چنین انسان هایی الیق استفاده 
از این نعمت های همیشــگی و باعظمت و باشکوه هستند و این موضوع دلیل خوبی است 
برای پایان یافتن آیات با الف مدی، که از سویی عظمت بهشت و عظمت روحی و معنوی 
بهشتیان را یادآور می شود و از سویی هشداری است برای بدکاران برای از دست دادن این 
نعمت ها در صورت نداشــتن آن چهار صفت، و بشارتی است برای نیکوکارانی که متصف 

به چهار صفت فوق هستند. 

4ـ2ـ داللت آوایی الف مدی در فواصل آیات جهنم 
داللت آوایی الف مدی در آیات کوتاه و آهنگین در میان آیات جهنم، در سوره نبأ قابل توجه 
اســت. ذکر این نکته ضروری است که فاصله آیات، همان آوایی است که در هنگام وقف بر 
آخر آیات شنیده می شود. در این سوره آوای آخر، تنوین است که بر اساس قواعد تجویدی، 
هنگام وقف، به الف مدی بدل می شود. فاصله ها در این سوره از نوع متماثل و مطرف هستند:

َماُء فََكانَْت أَبَْوابًا * َوُسيَِّرِت الِْجبَاُل فََكانَْت  وِر فَتَْأتُوَن أَْفَواًجا * َوفُتَِحِت السَّ ﴿يَْوَم يُنَفُخ فِي الصُّ
بِثِيَن فِيَها أَْحَقابًا * الَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَْرًدا َواَل  اِغيَن َمآبًا * الَّ َسَرابًا * إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا * لِّلطَّ
ابًا  بُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّ َُّهْم َكانُوا اَل يَْرُجوَن ِحَسابًا * َوَكذَّ اقًا * َجَزاًء ِوفَاقًا * إِن َشَرابًا * إاِلَّ َحِميًما َوَغسَّ
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ت َِّزيَدُكْم إاِلَّ َعَذابًا﴾ )نبأ: 18ـ30( * َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه ِكتَابًا * فَُذوقُوا فََلن ن

آیات فوق از ســوره نبأ که ســوره ای مکی است و همانند سایر سور مکی از معاد سخن 
می گوید، ابتدا قسمتی از نشانه های رستاخیز را بیان می کند و سپس به گوشه ای از عذاب های 
دردناك طغیانگران، با لحنی کوبنده، تکان دهنده و بیدارکننده که مخصوص سور مکی است، 
اشــاره می کند. به همین دلیل تأثیر شگرفی بر هر فرد آگاه می گذارد و ناآگاهان را نیز بیدار 
می کند، به جان های بی روح، حیات می بخشد و عالمی پر شور و غوغا را به تصویر می کشد. 

)مکارم شیرازی، 1374: 26، 3( 
در این آیات بعد از وصف شــروع قیامت، صحنه عذاب جهنم با تمام قدرت و قوت و 
ســختی خود این گونه جلوه می کند: در کمین است ﴿إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا﴾؛ سرکشان و 
بِثِيَن  اِغيَن َمآبًا﴾؛ روزگاری دراز در آن بمانند. ﴿الَّ طغیانگران بدان جا باز خواهند گشت ﴿لِّلطَّ
فِيَها أَْحَقابًا﴾؛ در آنجا نه آب خنک دارند و نه آشــامیدنی باب میــل ﴿ الَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَْرًدا 
اقًا﴾؛ که  َواَل َشَرابًا﴾؛ مگر آب جوشان، چرکاب و خونابه از بدن دوزخیان ﴿إاِلَّ َحِميًما َوَغسَّ

پاداشی متناسب اعمال خودشان است. ﴿َجَزاًء ِوفَاقًا﴾
عالوه بر اینکه در آیه 22 بر سرکش بودن جهنمیان اشاره می کند، بعد از ذکر عذاب های 

آن ها، ویژگی های دیگری نیز بر طغیانگری می افزاید: 
َُّهْم َكانُوا اَل يَْرُجوَن ِحَسابًا﴾  الف( امید نداشتن به روز قیامت ﴿إِن

ابًا﴾ بُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّ ب( انکار آیات خداوند با همه وجود ﴿َوَكذَّ
با این وجود، همه اعمال آنان ثبت شده و در قیامت به آن ها گفته می  شود: بچشید که هرگز 

جز عذاب بر شما نیفزاییم.
کیفر متناسب با اعمال آن ها از این روست که آن ها در دنیا از فرمان خدا سرکشی می کردند، 
دل های ستم دیدگان را می ســوزاندند، جانشان را به آتش می کشیدند و با ظلم و زر و زور 
خود بر کسی رحم نمی کردند. بنابراین دوزخ با آن نوشیدنی ها که وصفش آمد، سزاوار چنین 
کسانی اســت که توقع حسابرسی را در معاد نداشتند و همواره نشانه های خداوند را انکار 

می کردند. )قطب، 1412: 6، 3802ـ3807(
مقابله زیبایی که در این سوره وجود دارد، میان توصیف بهشتیان و جهنمیان است، که بعد 
از ذکر توصیف جهنم و جهنمیان، با همان طنین محکم و فراز و فرودهای یکسان، به دلیل 
حفظ آهنگ کلی سوره، آیات بهشتی شروع می شود و با همان حرف الف مدی پایان می یابد 
و فراخی نعمت های بهشتی و متناسب بودن این نعمت ها را با اعمال بهشتیان یادآور می شود:

﴿إِنَّ لِْلُمتَِّقيَن َمَفاًزا * َحَدائَِق َوأَْعنَابًا * َوَكَواِعَب أَتَْرابًا * َوَكْأًسا ِدَهاقًا * الَّ يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا 
بَِّك َعَطاًء ِحَسابًا﴾ )نبأ: 31ـ36( ابًا * َجَزاًء ِمّن رَّ َواَل ِكذَّ

به نظر می رسد کارکرد آوایی الف مدی به عنوان فاصله در این سوره، بر سه معنا داللت 
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داشته باشد: 
عظمت معاد و تنبه نسبت به منکران معاد؛ بیان عظمت جهنم و عذاب های آن؛ بیان عظمت 

و شکوه بهشت و نعمت های آن.

5ـ فاصله راء در آیات بهشت و جهنم
راء صدایی دارای صفت تکریر اســت. در تلفظ آن تیغه زبــان به ابتدای کام )که بعد از 
دندان های پیشــین باال قرار دارد،( برخورد می کند و هنگام تلفظ با دو یا ســه لرزه تکرار 
می شــود. گویا تیغه زبان ابتدای کام را دو سه مرتبه آهسته و آرام می کوبد تا راء زبان عربی 
ایجاد شود. همچنین راء از صفات متوسط بین شدت و رخوت محسوب می شود و صفت 
جهر را نیز در بر دارد. برای تولید راء، هوا از شش ها و از حنجره عبور کرده و تارهای صوتی 
را مرتعش می کند. سپس هوا از حلق و دهان می گذرد تا به مخرج خود که همان تیغه زبان 
است، متصل شود. درحالی که به ابتدای کام باال چسبیده و هوا در آنجا تنگ می شود. )انیس، 
1384: 64( داللــت آوایی این حرف در پایان کلمات بر تحرك، تکرار، بازگرداندن و برای 
احساسات مثل خشم و اضطراب و انفعال نفسی و بدنی است و لطافت و مهربانی، شادمانی 
و سستی از دیگر معانی این حرف است. در بعضی مصادر بر ترس و خوف داللت دارد که 
صفت تکریر این معنا را افزایش می دهد. در بعضی دیگر از مصادر نیز بر استقرار و ثبات و 

ارتباط یک شی با شی دیگر داللت دارد. )عباس، 1998: 85ـ89(

مجموع مدنی بهشتمکی بهشتحرف
بهشت

مجموع جهنممدنی جهنممکی جهنم

5611212344راء

اختالف عمده ای که در تعداد فواصل راء در آیات بهشــت و جهنم مشــهود است، حتی 
اگر دو برابر بودن تعداد آیات جهنم کنار گذاشــته شود، باز هم تعداد فاصله حرف راء در 
آیات جهنم سه برابر آیات بهشتی است. عمده کلماتی که در آیات جهنم به فاصله راء ختم 
می شــوند، عبارت اند از: نار، ســعیر و مصیر. در آیات بهشتی بسامد آیاتی که به فاصله راء 
ختم می شــوند، بسیار کم است و آنچه بیشترین بسامد را در ارتباط حقیقی با بهشت دارد، 

واژه حریر است.

5ـ1ـ داللت آوایی حرف راء در فواصل آیات بهشت
همان طور که گفته شد در میان آیات بهشتی حرف راء بسامد کمتری دارد. بخشی از آیاتی 

که به حرف راء ختم می شوند، عبارت اند از: 
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ت َه بِِعبَاِدهِ لََخبِيٌر بَِصيٌر *  قًا لَِّما بَْيَن يََديِْه إِنَّ اللَـّ َِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصِدّ ﴿َوال

َِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظالٌِم لِّنَْفِسِه َوِمْنُهم مُّْقتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت  ثُمَّ أَْوَرْثنَا الِْكتَاَب ال
ِه َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكبِيُر * َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونََها يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمن َذَهٍب َولُْؤلًُؤا   بِِإْذِن اللَـّ
َِّذي  َّنَا لََغُفوٌر َشُكوٌر * ال َِّذي أَْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن  إِنَّ َرب ــِه ال َولِبَاُسُهْم فِيَها َحِريٌر * َوقَالُوا الَْحْمُد لِلَـّ

نَا فِيَها لُُغوٌب﴾ )فاطر: 31ـ35(  نَا فِيَها نََصٌب َواَل يََمسُّ أََحلَّنَا َداَر الُْمَقاَمِة ِمن فَْضلِِه اَل يََمسُّ
 حریر را پارچه  لباســی گویند که نازك و نرم است و در ماهیت آن اشاره ای به حرکت، 
فعالیت خوب و مطلوب وجود دارد: »في ماّدته إشاره الی الحرکه و الفّعالیّه الحسنه المطلوبه 
و التحّوالت الّتي ترغب إلیها نفوســهم و تلتّذ بها« )مصطفوی، 1430: 2، 225( پس در این 
کلمــه عالوه بر اینکه داللــت آوایی حرف راء بر حرکت مطلــوب و دلخواه پارچه لباس 
بهشــتیان اشاره دارد و همراهی آن با حاء مهموســه به نرمی، لطافت و نازکی آن نیز اشاره 

می کند که قابل مقایسه با حریرهای دنیایی نیست. 

5ـ2ـ داللت آوایی راء در فواصل آیات جهنم 
در آیات جهنمی نیز بخشی از آیات سوره ملک به حرف راء ختم می شوند:

ِعيِر *  يَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذاَب السَّ نْيَا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلنَاَها ُرُجوًما لِّلشَّ اَء الدُّ ــمَ ﴿َولََقْد َزيَّنَّا السَّ
ُعوا لََها َشِهيًقا َوِهَي تَُفوُر *  َولِلَِّذيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس الَْمِصيُر * إَِذا أُلُْقوا فِيَها َســمِ
تََكاُد تََميَُّز ِمَن الَْغْيِظ ُكلََّما أُلِْقَي فِيَها فَْوٌج َسَألَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَْأتُِكْم نَِذيٌر * قَالُوا بََلى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر 
ــهُ ِمن َشْيٍء إِْن أَنتُْم إاِلَّ فِي َضَلٍل َكبِيٍر * َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما  َل اللَـّ بْنَا َوقُْلنَا َما نَزَّ فََكذَّ

ِعيِر﴾ )ملک: 6( ْصَحاِب السَّ ِعيِر * فَاْعتََرفُوا بَِذنبِِهْم فَُسْحًقا ِلَّ ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَّ
فاصله در این آیات به حرف راء ختم می شود. همان طور که گفته شده حرف راء در پایان 
کلمات، به معنای تحرك، تکرار، بازگرداندن و برای احساســات مثل خشــم و اضطراب و 
انفعال نفسی و بدنی است و باید دید که آیا در این آیات نیز بر این معنا داللت دارد یا خیر ؟
در این آیات فواصل به صورت متماثل و متوازی هستند، به جز آیه هفتم که با وزنی متفاوت 
ذکر شــده اســت. سعیر، المصیر، نذیر، کبیر و ســعیر کلمات هم وزنی هستند. سعیر در این 
مجموعه سه بار تکرار شده است. در کتاب التحقیق درباره سعیر آمده است: »یراد ما یکون في 
شّده من الحراره مع االلتهاب.« )مصطفوی، 1430: 5، 158( سه بار تکرار این کلمه در حقیقت 
تأکیدی بر این معناســت و شدت حرارت و التهاب شعله های آتش به خوبی با حرف راء در 

نفس آدمی القا می شود و لرزش شعله های جهنم حس می شود.
 از طرفی این عبارت در آیات مکی جهنم شش بار و در آیات مدنی فقط یک بار به عنوان 
فاصله آمده است و این موضوع به خوبی گویای ضروری بودن جهنم با این وصف در مکه 
بوده اســت. چون شدت اعمال بد به حدی بوده است که باید شدت شعله های آتش جهنم 
در عذاب آن اعمال بیان می شد. در مقابل عبارت »بئس المصیر« در آیات مکی یک بار و در 
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آیات مدنی ده بار به کار رفته اســت؛ چون در مدینه تا حدی از شدت عتاب ها کاسته شده 
و تنها اشاره به بدی جایگاه جهنم مهم جلوه می کند. کلمه نار نیز در انتهای آیات در هر دو 

مجموعه هشت بار و به صورت یکسان به کار رفته  است. 
با توجه به آیاتی که در بهشت و جهنم مقایسه شد، بسامد بیشتر حرف راء در آیات جهنم 
به این دلیل است که در جهنم، التهاب شعله های آتش را به بهترین وجه با الفاظی همچون 
نار و سعیر نشان دهد، اما در آیات بهشتی که خبری از این شدت و التهاب و لرزش نیست، 
تنها استفاده از کلمه حریر نهایت لطافت و نرمی و همچین ماهیت تحرك در این پارچه را 

به خوبی به نمایش می گذارد. 

6ـ فاصله دال در آیات بهشت و جهنم
دال صدایی شدید و مجهور است که هنگام تولید آن، هوا از حنجره عبور کرده، تارهای 
صوتی را مرتعش می کند و پس از گذشت از حلق و دهان به مخرج صدا می رسد. در آن جا 
هوا به دلیل جسبیدن تیغه زبان به پایه های دندان های پیشین باال، مدت خیلی کوتاهی حبس 
می شود. وقتی که زبان از پایه دندان های پیشین جدا شد، یک صدای انفجاری شنیده می شود 
که آن را دال می نامیم. )انیس، 1384: 48(  حرف دال بر سختی و تغییر با شدت، صالبت و 
قدرت و قساوت و تحرك سریع داللت دارد و بی هیچ کنایه و توریه ای بر احساس سیاهی 

و ظلمت تأکید می کند. )عباس، 1998: 67ـ69(
هنگامی که کلمات فاصله آیات با یکی از حروف »ون«، »ین« و »ان« پایان نپذیرد و مثاًل با 
یک حرف ساکن پایان یابد، این موضوع به دلیل پیروی از آوای جمله و تقطیع واژگانی آن 
آمده و متناسب با لحن گفتار است که به زیباترین شکل ممکن در جایگاه خود قرار گرفته 
است. اغلب این فواصل در آیات کوتاه آمده و از حروف قلقله یا رنگ دار یا طنین انداز و یا 

حروف دیگری است که در نظام موسیقی، لحنی برای آن قائل شده اند.  
همان طور که گفته شد، فاصله آوایی است که هنگام وقف بر آخر آیات به گوش می رسد. 
این آواها اگر از حروف قلقله دار باشــند، وضوح و شدت بیشتری را نشان می دهند. قلقله 
عبارت اســت از جنبش و اضطراب صدا در هنگام تلفظ پنج حرف »ق، ط، ب، ج، د« در 
حالت سکون که با فشار و متراکم سازی شدید حرف در مخرج آنها پدید می آید. این حروف 
در هنگام ســکون دو بار شنیده می شــوند: یکی به صورت حبس شده و در دومی صدا به 
صورت انفجاری و مقطوع از حنجره به گوش می رســد. به دلیل موارد مذکور، این حروف 

که همراه با حرکت و اضطراب هستند، قلقله نامیده شده اند. )نیربانی، 2006: 74(

6ـ1ـ داللت آوایی حرف دال در فواصل آیات بهشت
در میان آیات بهشتی، حرف دال در آیاتی از سوره واقعه، فواصلی متماثل و متوازی ایجاد 
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﴿َوأَْصَحاُب الْيَِميِن َما أَْصَحاُب الْيَِميِن * فِي ِسْدٍر مَّْخُضوٍد * َوَطْلٍح مَّنُضوٍد * َوِظٍلّ مَّْمُدود﴾ 
)واقعه: 27ـ30( لفظ »

مخضود« تنها یک بار در قرآن ذکر شــده اســت و اشاره به شــاخه درخت سدر دارد که 
خارهایش بریده و زدوده شده اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 1، 285( اصل در ماده این 
کلمه همان رفع ســختی و خشــونت و هموار کردن و منعطف ســاختن است و منظور از 
درخت سدر مخضود، نرمی و انعطاف و شادابی و طراوت آن است که بدون وجود هر نوع 
خاری، دستیابی به میوه هایش آسان است. )مصطفوی، 1430: 3، 82ـ83( مفهومش این است 
کــه خارهای آن را قطع کرده و به جای هر خار، میوه ای قرار داده اند که هر میوه ای هفتاد و 
دو رنگ ماده غذایی دارد که هیچ یک شــباهتی به دیگری ندارد. )آلوسی، 1415: 14، 140( 

درباره لفظ »
منضود« در این آیه نیز گفته اند که طلح درخت موز است و منضود اشاره به چیدن ردیفی 
آن هاست. چون منضود اسم مفعول از مصدر نضد، عبارت از هر چیزی است که روی هم 

چیده شده و متراکم باشد. )طباطبایی، 1374: 19، 213( »
ممدود« یعنی سایه ابدی که آفتاب و حرارتی آن را گرم نمی کند. پس سایه  جاودانی است 
که از بین نمي رود و عرب به هر چیز درازی که منقطع نمی شــود، ممدود گوید. )طبرسی، 

)123 ،19 :1372
داللت آوایی حرف دال در این آیات بر همان شــدت و سختی که در آیه اول از درخت 
سدر رفع شده است، بر چینش متراکم و پیوسته میوه ها در آیه دوم و پیوستگی و دوام سایه 
بهشــت در آیه سوم داللت دارد. گویی آن استقراری که هنگام تلفظ دال ساکن قلقله دار در 
این آیات سه گانه در وجود آدمی نقش می بندد، هر یک به استقرار و دوام آن نعمات بهشتی 

اشاره دارد. 

6ـ2ـ داللت آوایی حرف دال در فواصل آیات جهنم 
در میان آیات جهنم نیز آیات 13 تا 18 سوره ابراهیم قابل توجه است:

ُُّهْم لَنُْهلَِكنَّ  َِّذيَن َكَفُروا لُِرُسلِِهْم لَنُْخِرَجنَُّكم ِمّْن أَْرِضنَا أَْو لَتَُعوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا فََأْوَحى إِلَْيِهْم َرب ﴿َوقَاَل ال
الِِميَن * َولَنُْســِكنَنَُّكُم اْلَْرَض ِمن بَْعِدِهْم َذلَِك لَِمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد * َواْستَْفتَُحوا  الظَّ
ُعُه َواَل يََكاُد يُِسيُغُه َويَْأتِيِه  َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد * ِمّن َوَرائِِه َجَهنَُّم َويُْسَقى ِمن مَّاٍء َصِديٍد * يَتََجرَّ
َِّذيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم  أَْعَمالُُهْم  الَْمــْوُت ِمن ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمن َوَرائِِه َعَذاٌب َغلِيٌظ * مَّثَُل ال
َلُل الْبَِعيُد﴾  ا َكَسبُوا َعَلى َشْيٍء  ذلَِك ُهَو الضَّ يُح فِي يَْوٍم َعاِصٍف  الَّ يَْقِدُروَن ِممَّ ْت بِِه الِرّ َكَرَماٍد اْشتَدَّ
»عتید« اشاره ای است به مردم متکبر و معاند که از حق دوری می کنند. )طبرسی، 1372: 6، 
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474( چرا که معموالً افراد متکبر و معاند بر حرف خود پافشاری و اصرار دارند. »صدید« به 
چرك ها و خون و جراحت هایی که در آتش جهنم جاری می شود و رنگ آن مثل رنگ آب 
و طعم آن مثل طعم خون و جراحت اســت، گفته می شود. همچنین به معنای جرعه جرعه 

نوشیدن نجاست است. )طبرسی، 1372: 6، 473ـ474(
کلمه غلیظ نیز که در بین آیات با فاصله حرف دال متفاوت جلوه می کند، عبارت است از 
عذاب سنگینی که بعد از نوشیدن ماء صدید نصیب جهنمیان می شود. »ظاء صدایی مجهور 
و دقیقا همانند ذال است با این تفاوت که ظاء دارای صفت استعالست. در هنگام تلفظ ظاء 
زبان به کام باال به شــکل مقعر می چســبد. در تلفظ ظاء تیغه و عقب زبان به طرف کام باال 
می رود و وسط زبان معقر می شود؛ زبان اندکی به عقب برمی گردد و به همین دلیل گذشتگان 
ظاء را از حروف اطباق می دانستند.« )انیس، 1384: 46ـ48( داللت آوایی این حرف در آخر 
مصادر بر شــدت، ظهور، بزرگی و نیرومندی و سختی است. )عباس، 1998: 123( منفرد 
آمدن این فاصله و با این حروف سخت و شدت دار در عبارت »عذاب الغلیظ« همگی توجه 
بیشتر به مفهوم این آیه را می طلبد که حتی بعد از نوشیدن ماء صدید با آن حجم از تنفری 
که از آن حس می شــود، هنوز عذابی غلیظ تر و سنگین را در بردارد. »غلظت در این آیه در 
مقابل رقت قرار دارد و در اصل معنایی آن مفاهیم شدت تأکید، تقویت و سختی و ... وجود 
دارد.« )مصطفوی، 1430: 7: 306( یعنی در هر زمان عذاب و ســختی بدتر و ســخت تر از 

عذاب قبلی روی می دهد. )آلوسی، 1415: 7: 192(
اَلُل  در آخرین آیه نیز جهنمیان را در گمراهی دور و درازی معرفی می کند: »ذلَِک ُهَو الضَّ
الْبَعِیُد« که منظور از آن دوری معنوی است. )مصطفوی، 1430: 1: 323( به گونه ای که اعمال 
آن ها فرسنگ ها از میزان سنجش اعمال دور است و گمان می کنند آنچه اندوخته اند، برایشان 
فایده خواهد داد. در صورتی که همانند ذره  غباری بیش نیستند. همچنین ضالل بعید از آن 
جهت اســت که هدایت یافتن چنین شخصی بسیار بعید و مشکل است. )قرشی، 1371: 1: 
205( و این عبارت شــرحی جامع برای خالصه حاالت جهنمیان است. )ابن عاشور، بی تا: 

)241 :12
بنابراین در این دســته آیات حتی قبل از اینکه به معانی آیات پی برده شود، این شدت و 
سختی حاصل از آوای دال های قلقله دار در نفس انسان حس می شود و با مراجعه به معنای 

تک تک آیات و کلمات این سختی و شدت روشن می شود.

7ـ فاصله هاء در آیات بهشت و جهنم
ها آوایی مهموس و با صفت رخوت است. هنگام تلفظ آن بدون اینکه تارهای صوتی به 
ارتعاش درآید، چاکنای باز می ماند، اما دفع هوا نوعی سایش خفیف تر از حاء ایجاد می کند 
که از انتهای حلق یا شــکاف چاکنای شــنیده می شود. حالت دهان هنگام تلفظ این حرف، 
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ت همانند تلفظ آواهای لین اســت. )انیس، 1384: 84( هاء بر نوعی مفهوم متالشی شدن و از 

بین رفتن داللت دارد و تعریف مبهمات در آن مشــهود اســت که احساس حرن، اندوه و 
ناامیدی را در انسان به وجود می آورد. )عباس، 1998: 191ـ193(

ســوره غاشیه یکی از سوره هایی اســت که در آن فواصل قسمتی از آیات به حرف هاء 
سکت ختم می شود. تفســیر نمونه این سوره را در سه محور معاد، توحید و نبوت معرفی 
کرده است. )مکارم شیرازی، 1374: 26، 412( آیات محور اول به هاء سکت، محور دوم به 

حرف ت و محور سوم به حرف راء ختم می شوند. 
آغاز این ســوره که محور اول را نمایان می ســازد، با یک استفهام صورت گرفته است. 
طبرسی معتقد است که هرچند »هل« از جمله ادات استفهامی است، اما در این سوره معنای 
سؤال و استفهام جدی را در پی ندارد، بلکه برای مهم جلوه دادن مطالب بعدی و خطاب به 
پیامبر )صلی اهلل وعلیه و آله( اســت و مدلول آن، اخبار قطعی بودن فرا رسیدن روز قیامت 
است که حاالت سختی و ترس و دشواری مردم را فراخواهد گرفت. )طبرسی، 1372: 10، 

)725
َّاِصبَه * تَْصَلى نَاًرا َحاِميَه *  ﴿َهْل أَتَاَك َحِديُث الَْغاِشــيَه * ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعه * َعاِمَلٌة ن
َّْيَس لَُهْم َطَعاٌم إاِلَّ ِمن َضِريٍع * الَّ يُْسِمُن َواَل يُْغنِي ِمن ُجوٍع﴾ )غاشیه:  تُْســَقى ِمْن َعْيٍن آنِيَه * ل

1ـ7(
این قســمت از آیات، بعد از ذکر حادثه غاشیه که این کلمه نیز ماهیت حروفی سخت و 
القاکننده ترس و اضطراب دارد، به ذکر حاالت کســانی می پردازد که در روز غاشیه، چهره 
زبون و شرمسار دارند، اعمالشان سودی به حالشان نبخشیده، در آتشی سوزان خواهند افتاد 
و از چشــمه بسیار داغ آن می نوشــند. غذای آنان جز خار خشک و زهرآگین نیست که نه 

فربه شان می کند و نه از گرسنگی نجاتشان می دهند. 
غاشیه، خاشعه، عامله، ناصبه، حامیه و آنیه در ابتدای خود الف مدی دارند که بر اثر آن ها 
آوایی بلند ایجاد می شــود، اما در پایان، ناگهان آوای صدا پایین می آید و متوقف می شــود. 
گویا انسان در بلندی ها پرواز می کند و ناگهان به زمین می افتد. »خاشعه، عامله،  ناصبه« هر 
ســه خبر برای وجوه است که در روز قیامت، هراسان و نگران خواهند بود. به خاطر اینکه 
ســزای او حامیه )افتادن در آتش سوزان( و آنیه )نوشیدن از چشمه داغ( است. )ابن عاشور، 
بی تا: 30، 262( و به نظر می رسد که حرف الف مدی در ابتدای این کلمات و هاء سکت در 
انتهای آن ها حاکی از این موضوع است که جهنمیان در دنیا خود را در جاهای بزرگ و عالی 
می پنداشــتند و در برابر خداوند متعال سر تعظیم و تسلیم فرو نمی آوردند. بنابراین به روز 
غاشــیه که می رسند، ناگهان خود را در قعر جهنم و دوزخ می یابند و از این رو در این روز 
زبون و خوار هســتند. وصف  خاِشَعه و عامَِله و ناِصبَه تعریضی به اهل شقاوت است برای 
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یادآوری به آنها که چون خشوع و خضوع نسبت به خداوند و عمل به اوامر او و اطاعت از 
او را ترك کردند، پس جزای آن ها، ســر به زیر انداختن ذلت بار، اعمال سخت و افتادن در 

دل سختی هاست. )ابن عاشور، بی تا: 30، 263(
حرف عین نیز مانند هاء از جمله حروف حلقی اســت. عین آوایی مجهور و محل تولید 
آن وســط حلق اســت. به هنگام تلفظ آن، هوا تارهای صوتی را مرتعش می کند و هنگامی 
که به وسط حلق می رسد، مجرای آن تنگ می شود. البته تنگی مجرای مخرج عین کمتر از 
مجرای غین است که این عمل باعث می شود، رخوت آن کمتر از غین باشد. )انیس، 1384: 
83( این حرف بر شــدت، بزرگی، ظهور، ُعلّو ، صفا، ضیاء و وضوح داللت دارد. )عباس، 

1998: 214ـ216(
قرار گرفتن عین در کنار حروف َروی فواصل این بخش از آیات که مرتبط با جهنم است، 
بر شــدت این ابهام و ترس حاصل از فراز و فرودهایی که به وســله هاء سکت به وجود 

می آید، می افزاید. 
در ادامه آیات این سوره از بهشتیان سخن رفته است: 

َّاِعَمه * لَِّســْعيَِها َراِضيٌَه * فِي َجنٍَّه َعالِيٍَه * الَّ تَْسَمُع فِيَها اَلِغيًَه * فِيَها َعْيٌن  ﴿ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ن
َجاِريٌَه * فِيَها ُسُرٌر مَّْرفُوَعٌه * َوأَْكَواٌب مَّْوُضوَعٌه * َونََماِرُق َمْصُفوفٌَه * َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَه﴾ )غاشیه: 

)10
در این مجموعه از آیات، نعمات بی شــماری از نعمت های بهشتی با الفاظی که در هنگام 
وقف به ها ختم می شوند، بیان شده است. داللت آوایی حرف »هاء« را با توجه به آنچه در 
ابتدا گفته شد، در این مجموعه می توان این گونه توصیف کرد که تمامی این نعمت ها همواره 
برای انســانی که در این دنیاست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و هرچند که برای تقریب به 
ذهن بشــر با مفاهیم دنیایی بیان شده اســت، اما باز هم بشر از دستیابی به کنه واقعی آن ها 
ه أَْعيٍُن  ناتوان است. بنا بر آیه هفدهم سوره مبارك سجده ﴿فََل تَْعَلُم نَْفٌس مَّا أُْخِفَي لَُهم ِمّن قُرَّ
َجــَزاًء بَِما َكانُوا يَْعَمُلوَن﴾ هیچ کس نمی داند که برای او در ســرای آخرت چه چیزی آماده 

شده است. 
ناعمــه، راضیه، عالیه، الغیه، جاریه یک مجموعه از فواصل متماثل و متوازی را به وجود 
آورده اســت که ختم شدن کلمات به ها نوعی فراز و فرود را در آهنگ این آیات به وجود 

می آورد. 
 همانند این موضوع در آیات بعد نیز مشــهود است، مرفوعه، موضوعه، مصفوفه، مبثوثه 
همگی فواصلی متماثل و متوازی هستند. فاصله متوازی نقش به سزایی در آهنگ آیات دارد؛ 
چون کلمات در این نوع فاصله هم حرف روی یکســان دارند و هم وزن یکسان. بنابراین 
تأثیر بیشتری بر نفس مخاطب و متوجه سازی او دارند. این کلمات در هر آیه، صفت کلمه 
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ت قبل از خود یعنی سرر، اکواب، زرابی و نمارق هستند. گویا در زبان فارسی فارسی بخواهیم 

از صحنــه دل انگیزی تعریف کنیم و بگوییم: چه تخت  هایی داشــت، تخت هایی بلند! چه 
قدح های نهاده شده ای وجود داشت! چه بالش های پهلوی هم چیده شده ای و چه فرش هایی؛ 
فرش هایی زربافت و گسترده! گویی برای کسی که آنجا را ندیده، گوشه ای از زیبایی ها را با 

حیرت و شیدایی بیان می داریم. 
مشابه این تقابل در ســوره الحاقه نیز وجود دارد که برعکس آیات سوره غاشیه، ابتدا از 

بهشتیان سخن رفته است. 
﴿فََأمَّا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه بِيَِمينِِه فَيَُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَابِيَْه * إِنِّي َظنَنُت أَنِّي ُمَلٍق ِحَسابِيَْه * فَُهَو 
اِضيٍَه *فِي َجنٍَّه َعالِيٍَه * قُُطوفَُها َدانِيٌَه * ُكُلوا َواْشــَربُوا َهنِيئًا بَِما أَْسَلْفتُْم فِي اْلَيَّاِم  فِي ِعيَشــٍة رَّ

الَْخالِيه﴾ )الحاقه: 19ـ24(
سپس درباره جهنمیان می فرماید: ﴿َوأَمَّا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه بِِشَمالِِه فَيَُقوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِيَْه 
* َولَْم أَْدِر َما ِحَســابِيَْه * يَا لَْيتََها َكانَِت الَْقاِضيَه * َما أَْغنَى َعنِّي َمالِيَْه * َهَلَك َعنِّي ُسْلَطانِيَْه * 
َُّه َكاَن اَل  ٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا فَاْسُلُكوُه * إِن ُخُذوُه فَُغلُّوُه * ثُمَّ الَْجِحيَم َصلُّوُه * ثُمَّ فِي ِسْلِســلَ
ِه الَْعِظيِم * َواَل يَُحضُّ َعَلى َطَعاِم الِْمْسِكيِن * فََلْيَس لَُه الْيَْوَم َهاُهنَا َحِميٌم * َواَل َطَعاٌم  يُْؤِمُن بِاللَـّ

إاِلَّ ِمْن ِغْسلِيٍن * الَّ يَْأُكُلُه إاِلَّ الَْخاِطئُوَن﴾ )الحاقه: 25ـ37(
با توجه به این که حرف هاء در هر دو مورد بهشــت و جهنم در فواصل ذکر شده است، 
شــاید این ســؤال پیش بیاید که با توجه به تفاوت موضوعی، چــرا در هر دو مجموعه از 
یک حرف روی اســتفاده شده است؟ الزمه پاســخ به این سؤال، توجه به کارکرد مختلف 
حروف اســت. برای پی بردن به داللت حروف در هر مجموعه باید سعی شود ارتباط میان 
دالالت معنایی و موضوع مورد نظر کشــف شود. در مورد آیات بهشتی حرف ها با آن فراز 
و فرودهایی که در آیات پدید آورده اســت؛ یعنی به صورتی که در ابتدای آیات، آوای بلند 
نمود دارد و بعد ناگهان در پایان ســکون بر هاء نوعی حالت رفت و برگشتی ایجاد می کند 
که گویا انسان فکر می کند به معنایی پی برده است، اما وقتی به هاء سکت می رسد، دنیایی 

از ابهام برایش ایجاد می شود.  
در آیات جهنمی نیز دیدیم که کلمات دارای حرف َروی هاء عالوه بر نشــان  دادن ابهام 
موجود در عذاب های جهنمی، بر شدت و اضطراب حاصل از آن ها تأکید می کند. یعنی در 
آیات بهشــتی هیچ گونه  ترس و اضطرابی وجود ندارد؛ چون اندکی از معانی دریافت  شده 
و تنها در کنه آن نعمات ابهام وجود دارد، اما در آیات جهنم که انســان از عذاب می ترسد، 
عالوه بر ابهامی که هاء در بردارد، اضطراب و ترس و خوف بیشتری را نیز بر قلب مخاطب 

القا می کند. 
نتیجه گیریآنچه از بررســی آیات مختلف به دســت آمد، این است که کارکرد حروف و 



سال دّوم
شمارة دّوم
پیاپی: 4

بهار و تابستان 
1398

140

داللت های معنایی آن ها در موضوع بهشت و جهنم متفاوت است و به طور مطلق نمی توان 
گفــت حروف خاصی بــه مجموعه موضوعی خاصی از آیات داللــت دارند. بلکه داللت 

مفهومی هر حرف در هر موضوع متفاوت است؛ به این صورت که:
ـ داللت آوایی حرف نون در آیات بهشــتی بر مفهوم روشنی بخشــی، زیبایی، صمیمت 
بهشتیان و نغمه نشاط بخش است و در آیات جهنم بر سختی، اضطراب و دشواری عذاب ها 

داللت دارد.
ـ داللت آوایی حرف میم در آیات بهشتی با توجه به مفهوم انجماع  آن، بر صفا و صمیمت 
بهشــتیان در مصاحبت با یکدیگر و جمع تمام خوبی ها و نعمت ها بر بهشتیان استوار است 

و در آیات جهنمی به جمع شدن یک باره عذاب ها همانند پتکی بر سر آن ها اشاره می کند.
ـ داللــت آوایی حرف الف مدی در آیات بهشــتی بر عظمت رحمت و رضوان خداوند 
متعال نسبت به بهشتیان و شأن و شکوه آن ها نزد خداوند متعال و همچنین نعمت های واالی 
بهشتی تأکید دارد و در مقابل در آیات جهنمی، اهتزاز و سختی و شدت عذاب های الهی را 

بر جهنمیان عرضه می دارد.
ـ داللت آوایی حرف راء در آیات بهشــتی بر مطلوب بودن و نرمی و لطافت نعمت های 
بهشــتی و در آیات جهنمی بر لرزش و شــراره آتش جهنم و عذاب های آن است و در هر 
دو مــورد با توجه به صفت تکریر حرف راء، وجود مکرر این نعمات و عذاب ها را یادآور 

می شود.
ـ داللت آوایی حرف دال در آیات بهشتی بر استقرار و دوام نعمات در بهشت است و در 
آیات جهنم عالوه بر استقرار عذاب ها با صفت قلقه و شدت خود بر شدت و سختی آن ها 

نیز تأکید می کند.
ـ داللت آوایی حرف هاء با وجه به صفت مهموســه آن، که بر نوعی ابهام تأکید می کند، 
در هر مجموعه از آیات بر واضح نبودن کامل نعمت های بهشــتی و عذاب های جهنمی در 

این دنیا داللت دارد. 
کارکرد آوایی حروف در فواصل آیات بهشــتی و جهنمی بــا توجه به داللت آوایی هر 
حرف قابل توجیه اســت و حتی قبل از اینکه انســان به معانی مراجعه کند، از طریق تأثیر 
آهنگ بر نفس آدمی، مفاهیم آیــات را در می یابد. بنابراین، هر حرف با داللت آوایی خود 
شــناخته می شود و باید برای دریافت عمیق مفاهیم به داللت آوایی هر حرف و تأثیری که 

دارد، توجه کرد.

کتابنامه
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