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Abstract
Photographs as a historical document respond to human curiosity. Portrait 
photography is one of the branches of photography and is a modern way of 
expressing the face of people in which the inner message of the person is ex-
pressed according to the state of the face. Arabic is the language of images. 
Words express meaning in depth. In the words of the Holy Quran, there 
are images that artistically convey the meaning to the reader. Sometimes 
Qur'anic words represent a face that indicates states of sadness, joy, hatred, 
anger, or fear. These states can be seen in the faces of people in the resurrec-
tion. To achieve the portrait of these faces, we need a scientific method, such 
as the science of face reading, which is used in the world as a psychological 
method in recognizing people.
 The science of face reading expresses facial expressions based on the ap-
pearance and lines of the face and introduces the personality of a person 
through the science of psychology. Paul Ekman and Wallace W. Firizan, two 
theorists, studied the science of face reading. They showed how to recognize 
these basic emotions with a large number of photographs of people's faces 
that show feelings of surprise, fear, joy, hatred, anger, and sadness. In this 
article, according to the descriptive-analytical method and relying on the 
theories of the two in the science of face reading, we obtain the portrait pho-
tos of people in the mentioned situations in the doomsday scenes. Another 
finding of this terminological research; Which is very effective in instilling 
the meaning of verses and their interpretation in the mind of the reader.
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دستیایب به  عکس پرتره افراد درصحنه  های روز قیامت با کمک 
الگوهای چهره خواین پل ِاکَمن و واالس ویفریزن

 )مطالعه در واژگان مروبط به آیات قیامت(
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الهام خبیر1 ،  علی خضری2 ، رسول بالوی3

چکیده
عکس ها به عنوان یک سند تاریخی پاسخگوی کنجکاوی های بشر هستند. عکاسی پرتره یکی 
از شاخه های عکاسی است و شیوه ای مدرن در بیان چهره افراد است که در آن پیام درونی فرد با 
توجه به حالت چهره بیان می شود. زبان عربی زبان تصویر است؛ واژه ها در عمق خود معنایی را 
بیان می کنند. در واژگان قرآن کریم تصاویری وجود دارد که هنرمندانه مفهوم را به خواننده منتقل 
می کند. گاهی واژه های قرآنی معرف یک چهره هستند که حالت های غم شادی نفرت خشم و یا 
ترس را نشان می دهد. این حالت ها را می توان در چهره افراد در قیامت مشاهده کرد. برای دست 
یافتن به  عکس پرتره این چهره ها نیاز به یک روش علمی داریم مانند علم چهره خوانی که در دنیا 

به عنوان یک روش روانشناسی در شناخت افراد از آن بهره می برند.
 علم چهره خوانی حاالت چهره را بر اساس ظواهر و خطوط صورت بیان می کند و از طریق علم 
روانشناســی، شخصیت فرد را معرفی می کند. پل اِکَمن و واالس وی. فیریزن دو نظریه پرداز 
به بررسی علم چهره خوانی پرداختند. آن ها با تعداد زیادی عکس از چهره افراد که نشان دهنده 
احســاس غافلگیری، ترس، شــادی، نفرت، خشم و غم است، نشــان دادند که چگونه، این 
احساســات اساسی را به درستی بشناسیم. در این جستار با توجه به روش توصیفی-تحلیلی و 
تکیه بــر نظریات این دو در علم چهره خوانی، عکس پرتــره افراد را در حالت های نامبرده در 
صحنه پردازی های روز قیامت را به دست می آوریم. یافته ی دیگر این پژوهش واژه شناسی؛ که 

در القای معنی آیات و تفسیرشان به ذهن خواننده، بسیار اثرگذار است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، واژگان قرآنی، عکس پرتره، چهره خوانی.
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ا 1- مقدمه

هنر عکاســی پرتره  یکی از ژانرهای عکاسی اســت که در تبیین چهره افراد مورداستفاده 
است و می تواند بیننده را به عمق زبان آفرینش سوق دهد. ثبت پرتره های متفاوت از چهره 
افراد ما را با خطوط و حاالتی در چهره آشنا می کند؛ که ارتباط مستقیمی با درونیات سوژه 
دارد. چهره افراد احساساتشــان را مانند یک آینه نشان می دهد و رازهایی از شخصیتشان را 

برمال می کند )اکمن و وی فریزن، 1975م: 17(
پل اِکَمن، استاد روانشناسی در گروه روان پزشکی دانشگاه کالیفرنیا به همراه همکار خود 
واالس وی. فریــزن، در رابطه با علم چهره خوانی پژوهش هایــی انجام داده اند و در کتابی 
بانام رمزگشــایی از چهره به نتایج علمی در باب چهره رسیدند. این دو با تکیه بر تغییراتی 
در پیشانی، پلک ها، گونه ها، بینی، لب ها و چانه سوژه ها به بیان نظریه ای کلی برای حاالت 
همه چهره ها بر پایه اندوه، شادی، ترس، خشم، نفرت و غافل گیری پرداختند و با کمک این 

مؤلفه ها پیام های چهره را رمزگشایی می کنند.
قرآن، از حیث تصویر پردازی بی بدیل است، هر واژه به  نحوی  در خود تصویری دارد که 
خواننده خود را در فضای نوشته احساس می کند. آیات مربوط به قیامت تصویر آینده افراد 
را نشــان می دهد و سرانجام شخصیت ها را در حاالت متفاوت، اعم از: ترس، غم، شادی و 
غیره را بیان می کند و اگر بخواهیم عکس پرتره افراد در این حاالت را در ذهن خود تجسم 
کنیم؛ احتیاج به یک نظریه علمی برای تشکیل چهره، در این حالت ها داریم. واکنش شخص 
نســبت به حوادث قیامت به طور کامل بر صورتش نقش می بندد و اکنون با شناخت نظریه 
چهره خوانی اِکَمن و فیری زن قادر به کامل کردن، دقیق این پرتره ها و خوانش حاالت چهره 

بر اساس علم چهره خوانی هستیم.

1-1- بیان مسئله
علم چهره خوانی یا فیزیوگنومی روشــی است که با مشاهده ظاهر و خصوصیات چهره، 
شخصیت و ویژگی های فرد را بیان می کند. یوهان کاسپرالواتر، معروف ترین فیزیوگنومیست، 
این اصطالح را این گونه تعریف می کند: »فیزیوگنومی علم است، دانشی که بیرون را به درون 
ارتباط می دهد، ســطح بیرونی مرئی به چیزی که درون نامرئی را پوشش می دهد. می توان 
توســط فیزیوگنومی از حالت و ویژگی های چهره، نشانه های درونی را شناخت.« )طاهری، 
1397 ش:93-94( در تعریفی دیگر از علم چهره خوانی می توان چهره انســان را به عنوان 
یک نمایشگر کامل از اتفاقات روی داده در نظر گرفت؛ که در کلیت فیزیکی شخص قلمداد 
شده است و سالمت هر عضو اصلی، توسط یک ویژگی متفاوت در صورت فرد، انعکاس 

خواهد یافت. )هانر، 1953م: 25(
ویژگی های این پژوهش درباره بررســی چهره هــای قرآنی به مثابه یک عکس پرتره، این 
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امکان را فراهم می کند؛ تا از زاویه دید جدیدی آیات را بررســی کنیم. از سویی قرآن کریم 
از حیث صحنه پردازی و قدرت کالم در مرتبه ای قرار دارد؛ که خواننده به طور کامل خود را 
در فضای نوشته حس می کند و این از ویژگی های بارز قرآن کریم است؛ اکنون این ویژگی 
این امکان را به ما می دهد تا خود را در فضای نوشــته حس کنیم و با یک نگاه خالقانه به 
دنبــال خلق عکس پرتره افراد درصحنه های روز قیامت باشــیم و برای یافتن این عکس ها 
باید به ســراغ واژگان قرآنی رفت و با توجه به معنی و تفسیرشان از درونیات سوژه باخبر 
شد و آن ها را با نظریات چهره پردازی منطبق کرد. در راستای این پژوهش بر آنیم تا به این 

سؤاالت پاسخ دهیم:
1- عکس های پرتره افراد در روز قیامت ازنظر علم چهره خوانی چگونه هستند؟

2- هنر عکاسی پرتره، چگونه در القای معنی واژگان اثرگذار است؟

 1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش
 اهمیت معاد در دین اســالم بسیار زیاد است؛ چنانکه، »یاد قیامت آن است که در سوره 
تکاثر مشــخص کرد و فرمود: ﴿َكَلّ لَْو تَْعَلُموَن ِعْلَم الْيَِقيِن لَتََرُوَنّ الَْجِحيَم﴾1 یاد به معنای علم 
است و در مقابلش نسیان. می فرماید: اگر شما به یاد قیامت باشید و علم به آن داشته باشید، 
خوب آتش را می بینید. ممکن نیســت کسی که به قیامت علم داشته باشد و آتش را نبیند؛ 
این که ما آتش را نمی بینیم، معلوم می شود که به قیامت علم نداریم و اگر علم نداریم، دارای 
نسیان هستیم، اگر نسیان داریم، تحت والیت شیطانیم.« )جوادی عاملی، 1312 ش: 145/1(
اکنون صحنه های قیامت را با کمک هنر تصویرگری به خاطر می آوریم و در مرحله دوم 
کار، مانند یک عکاس به دنباله خلق پرتره افراد درصحنه قیامت هســتیم. هنر پرتره نگاری 
شــاخه ای از عکاسی است؛ که در آن از چهره انسان عکس برداری می شود و سعی در بیان 
مطلب از طریق چهره دارد و اهمیت این موضوع را می توان در دیدگاه ســید قطب یافت؛ 
ازنظر سید قطب درروش و سیاق آیات قرآن چهره نگاری و تصویر یکی از راه های ممتاز و 

برگزیده علمی است. )قطب، 1349 ش: 25(

1-3- پیشینه پژوهش
در زمینه هنر عکاســی و ادبیات پژوهش های زیادی صورت گرفته است ازجمله فرانسوا 
بروِن )19605م( کتابی بانام »عکاسی و ادبیات« تألیف نموده که در آن رابطه ی میان عکاسی 
و ادبیات را بیان کرده اســت. ویلیام فلوســر )1991م( در کتاب »تاریخ نگاری و عکاسی« 
عکس را به عنوان یک ســند تاریخی معرفی کرده اســت. در پیوند میان هنر تصویرگری و 
قرآن کریم پژوهش گران بسیاری به وارسی این موضوع پرداختند مانند سید قطب )1415ق( 

1( تکاثر 5-6: حقا، اگر از روی یقين بدانيد، البته جهنم را خواهيد ديد.
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ا »التصویر الفني في القرآن« نخســتین کســی که توجه ها را به پدیده اعجاز در تصویر هنری 

جلــب نمود. در این کتاب به نمونه هایی از تصاویر هنری پنهان در قرآن کریم اشــاره کرده 
است. عبدالســالم احمد الراغب )1980م( »وظیفة الصورة الفنیة في القرآن الکریم« در این 
کتــاب وی به عنصر تصویر و کارکردهــای آن در قرآن پرداخته اســت. زینه عرفت پور 
)1394ش( »تصویرپــردازی هنری در قرآن کریم« در این کتاب به تعریف تصویر و جایگاه 
اهمیت آن در آشــکار کردن معنی اشاره کرده اســت. در این کتاب وی به عنصر تصویر و 
کارکردهای آن در قرآن پرداخته است. جلیل اله فاروقی )1393ش( در مقاله ای تحت عنوان 
»انتقال معنی از طریق تصویرســازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم« پرداخته است. مقاله 
دیگری به قلم ســید حسین سیدی به نام »مؤلفه های تصویر هنری در قرآن« که در تابستان 
1387 در فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز به رشته تحریر درآمد. در پژوهش های یادشده 
تا مرحله روانشناسی شخصیت، تصویرپردازی هنری و حتی تشکیل تصویر افراد در قیامت 
پیش رفتند همچنین در آثار مرتبط با عکاسی، عکس را به عنوان یک نشانه بررسی کرده اند 
اما در ایــن پژوهش با ترکیب هنر پرتره نگاری و علم چهــره خوانی تصاویر دقیق تری از 
چهره افراد به  مثابه یک عکس در روز قیامت به دست می آوریم که این کار با این روش در 

هیچ یک از پژوهش های یادشده به دست نیامده است.

2- هنر عکاسی پرتره
جــان برجر، عکاِس نظریه پــرداز عنوان می دارد؛ که »عکس ها بــدون زبان خاص خود، 
اطالعــات را در اختیار افراد قــرار می دهند. عکس ها به جای ترجمــه واقعیت، آن را بیان 
می دارند.« )حکیم زاده، 1397ش: 14( در طول این ســال ها از آغاز اختراع دوربین عکاسی 
تا به امروز، تعاریف بســیاری از عکس ارائه شده است و در همه این تعاریف آنچه مشترک 
بوده و شــاید بتوان آن  را تعریفی از عکس به شــمار آورد، این اســت که: آنچه دوربین 
عکاســی بر نگاتیو ثبت می کند و اثر ثبت شــده بر کاغذها چاپ می شــوند، عکس است. 
)کریم مســیحی،1394ش: 18( عکاسی پرتره، شاخه ای از این هنر است؛ که در آن از چهره 
انسان عکس برداری می شود و بیشــتر متمرکز به عکاسی از انسان ها می شود. )خونساری، 
1397ش: 90( عکس پرتره درواقع عکســی اســت؛ که از یک شخص یا معدودی از افراد 
کــه در آن محوریت عکاس بر چهره و صورتشــان قرار می گیرد. )اســماعیلی، بی تا: 27( 
پرتره مینیمالیســمی یا ســاده گرایی، امکان نزدیکی به سوژه و ارتباط حسی، با آن را ایجاد 
می کند و عکاس مینیمال باید؛ در ثبت تصاویر خود در نظر داشته باشد چهره ها نشان دهنده 
شــخصیت های انســانی هســتند. )طباطبایی نظری، 1398ش: 45( در امر پرتره نگاری در 
صحنه پردازی قرآن کریم تجســم صحنه ها، پرتره نگاری از چهره ها را ممکن کرد و می توان 
امر واقع نگری در این پرتره ها را مدیون امر تجسم دانست؛ چنانکه ریک سیمون، در کتاب 
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انگیزه و دانش عکس درمانی به نقل از جان لنون، می نویسد: »واقعیت چه بسا مدیون تجسم 
است.« )سیمون،1950م: 49(

3- بررسی نظریه چهره خوانی پل اِکَمن و واالس ویفریزن
در این پژوهش با تکیه بر کتاب رمزگشایی از چهره و نظریه های مرتبط با چهره سعی در 
پردازش و بیان حاالت کلی صورت در چهره های قیامت شــده است. اکمن و فیری زن در 
مورد حالت چهره افراد در این شــش مؤلفه، از چهره افراد بسیاری عکاسی کردند و آن ها 
را در موقعیت های متفاوت قراردادند؛ درنهایت به این نظریات در مورد انواع احســاس در 

چهره افراد دست یافتند.
غافلگیری: مؤلفه غافل گیری  زودگذرترین هیجان اســت و به طور ناگهانی بروز می کند. 
مدت زمان غافل گیری بسیار کوتاه است؛ مگر اینکه مؤلفه جدیدی رخ دهد و این رخداد به 
همان میزان  که ظاهرشده بود، شدت غافل گیرش از بین می رود. این حس به دلیل زودگذر 
بودن با ســرعت با احساسات دیگر ترکیب می شود و چهره جدیدی را در صورت افراد به 

وجود می آورد. )اکمن و وی فریزن، 1975م: 61-51(
ترس: بعد از احساس غافلگیری امکان به وجود آمدن حس شادی، ترس و یا غم وجود 
دارد... مؤلفه ترس را می توان با یک آسیب بیان کرد. همه از آسیب می ترسند. آسیب می تواند 
فیزیکی، روانی یا ترکیب هردو باشــد، آســیب فیزیکی از یک مورد کوچک مانند اثر یک 
ســوزن تا جراحات جدی و کشنده متغیر است. آسیب روانی نیز می تواند از مواردی ساده 
مانند توهین یا یأس تا حمله به سالمت روانی فرد، شکست عاطفی متغیر باشد. ترس اغلب 
پیش از آســیب در صورت افراد ظاهر می شود. شــدت ترس از تشویش تا وحشت متغیر 
اســت. ترس می تواند با هر هیجانی مانند خشم، شادی، غافل گیری و نفرت همراه باشد یا 

نباشد. )همان: 68-65(
شادی: شادی، احساسی است کــه اغلب مردم عالقه مند به تجربه آن هستند. بشر همیشه 
به دنبال ایجاد شرایطی است؛ که باعث تجربه شادی شود و یا یک هیجان مثبت را در مقابل 

احساس ترس، خشم، نفرت و غم قرار دهد. )همان: 116(
 غم: غم نوع دیگری از تألم اســت؛ که عمومی ترین هیجان منفی به حســاب می آید، در 
حالت غم، رنج شما بی صداست بلند گریه نمی کنید و بیشتر در سکوت، رنج خود را تاب 
می آورید. عوامل غم متفاوت  است؛ اما غالباً فرد به دلیل از دست دادن یا زیان دیدن، غمگین 
می شــود. حس مالیم حزن یا دلگیری تا احساس شدید؛ حین شیون و فغان متفاوت است. 

)همان: 131(
نفرت: نفرت، حس بیزاری اســت و در کســری از ثانیه بر چهره نقش می بندد و تغییر 
می کند؛ مانند زمانی که فرد مزه چیزی را دوســت ندارد و یا بوی بدی که باعث شــود راه 
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ا تنفسی خود را ببندد و از آن فاصله بگیرد؛ عوامل دیگری مانند صدا تصویر و یا حتی ظاهر 

افراد، رفتار و یا تفکرشان می توانند حس نفرت را ایجاد کند. )همان: 81(
خشم: خشم خطرناک ترین احساس است. خشم به دالیل گوناگونی بروز می کند، ناکامی 
ناشی از شکست کاری یا دست نیافتن، به هدفی ویژه سبب ساز بروز خشم می شود؛ عامل 
دیگری که باعث بروز خشم می شود، زمانی است که فرد نتواند انتظارتان را برآورده سازد؛ 
عدم برآورده شدن انتظارات، به تنهایی باعث بروز خشم می شود. خشم می تواند با احساسات 

دیگری ترکیب شود و در چهرة افراد، متفاوت بروز کند. )همان: 94(
برای یافتن پرتره های قرآنی ابتدا باید موضع معاد، در دین اســالم را بررسی کرد؛ اعتقاد 
بــه معاد و قیامت یکی از ارکان اســالم و بنا بر تحقیق بعضی از محققین در حدود هزار و 
هفت صد آیه از قرآن مجید راجع به قیامت و ثواب و عقاب و بازگشت اعمال است، بدین 
طریق نزدیک به یک ســوم قرآن در بیان قیامت است . )قرشــی، 1371ش: 54/6( در آیات 
مرتبط با قیامت صحنه پردازی های زیبایی وجود دارد؛ که خواننده را به عمق کالم می کشاند. 
در این صحنه ها حوادث متعددی رخ می دهد؛ که باعث بروز حاالت متفاوتی در چهره افراد 
می شــود، حاالتی مانند ترس، غم، شــادی، غافلگیری، خشم و نفرت که این 6 حالت را با 
توجه به نظریه چهره خوانی اکمن و فیری زن در صحنه پردازی های مرتبط با قیامت بررسی 

می کنیم:

3-1- مطالعه پرتره غافل گیری
تصویر پرتره غافلگیری دارای چهار حالت است که هرکدام شدتی را در فرد دارد و این 
میزان شدت بر اساس علم روانشناسی حالتی را بر چهره فرد می نشاند. مؤلفه غافلگیری در 

چهار حالت سؤالی، حیرت انگیز، گیجی و غافلگیری کامل بر چهره فرد نقش می بندد.
پرتره غافلگیری سؤالی به فرد حالتی پرسشی می دهد. در آیه ﴿َوأََمّا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه بِِشَمالِِه 
فَيَُقوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِيَْه﴾ )حاقه/25( درصحنه، »أُوتَِي ِكتَابَُه بِِشــَمالِِه« )نمی داند که نامه 
اعمالش چگونه محاسبه شده؟( )قطب، 1349: 3682/6( در این لحظه فرد با دیدن نامه اعمال 
خود دچار حالت غافل گیر  می شود و همراه با پرسشی که واقعاً نامه اعمال من چنین؛ است 
و حالتی نامطمئن دارد، نسبت به چیزی که می بیند؛ اما این حالت بسیار کوتاه است و چهره 
بعدی فرد را می توان با این واژه ها »فَيَُقوُل يَا لَْيتَنِي«، »مکث طوالنی، دل شکستگی طوالنی، 
لحنی ناامیدانه است.« )زمخشری، 1407ق: 231( بررسی کرد و حالت ناامیدی، غم و عذاب 
را نشــان می دهد. عکس پرتره به دست آمده بر اساس الگوی چهره خوانی غافل گیری از نوع 

سؤالی می تواند در دو ناحیه صورت بدون دخالت ناحیه سوم دیده شود.
مؤلفه غافل گیری از نوع حیرت انگیز یک چهره شــگفت زده را نشان می دهد که می تواند، 
بیانگر فریادی کوتاه از ترس یا ندایی مانند آاااو به همراه دم ناگهانی نفس باشد. این را می توان 
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وِر فََل أَنَْساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َوَل يَتََساَءلُوَن﴾ )مؤمنون/101( دید. بررسی  در آیه ﴿إَِذا نُِفَخ فِي الُصّ
واژه »َوَل يَتََساَءلُوَن«، »در روز رستاخیز و موقعیت های مختلف، آن ها تعجب می کنند و در 
بعضی از آن ها یکدیگر را می شناسند و در برخی از آن ها به دلیل شدت وحشت و وحشت 
متوجه این موضوع نمی شوند.« )کشاف زمخشری( نشان می دهد. حیرت و سرگشتگی در 
احوال انسان ها را پس از شنیدن نفخه صور نشان می دهد و همراه بادم ناگهانی نفس است.

در بازه زمانی تبدیل مؤلفه غافل گیری به مؤلفه بعدی که بســیار کوتاه اســت؛ از شدت 
غافل گیری کامل کاسته می شود و فرد، دچار غافل گیری از نوع گیجی می شود پرتره فرد در 
این مرحله ماننِد چهره غافل گیری کامل است و تنها تفاوت در چشم ها است؛ که در مرحله 
گیجی و ماتی به ســر می برد. )اکمن و وی فریــزن، 1975م: 62( این حالت را می توان در 
آیه ﴿َوقَاَل اْلِنَْســاُن َما لََها﴾ )زلزال/3( بررسی کرد... شّدت غافل گیری در این مرحله بیشتر 
از دو مرحله قبلی اســت، واژه »َما لََها« »به این معنا که وجود انسان شرایط و وحشتی را که 
هنگام زلزله برای او پیش آمده نشان می دهد.« )مالصدرا: 425/7( زمانی را نشان می دهد که 
فرد اتفاقات و شــروع حوادث را دیده است و در این مرحله از حالت غافل گیری فرد گیج 

و مبهوت حادثه است،
غافلگیری کامل را در آیه ﴿فَِإَذا نُِقَر فِي النَّاقُوِر فََذلَِك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِســيٌر َعَلى الَْكافِِريَن َغْيُر 
يَِسيٍر﴾ )مدثر/8و9( می توان دید. در اینجا نفخه اول یا دوم آغاز می شود، با توجه به تفسیر، 
عظمت صدا بسیار زیاد است و شنیدنش در فرد وحشت ایجاد می کند؛ »فَِإَذا نُِقَر فِي النَّاقُوِر« 
»روزی که وحشــت کفار در آن بسیار شدید است« )نووی الجاوی، بی تا: 579/2(؛ اما ابتدا 
فرد به طور کامل غافل گیر می شــود و در کسری از ثانیه این مؤلفه به مؤلفه های دیگر مانند 
ترس تبدیل می شود. در این مرحله چهره غافل گیری کامل را نشان می دهد و هر سه ناحیه 

صورت درگیر هستند و پیامش در یک کالم غافل گیری است

3-1-1- عکس پرتره مؤلفه غافلگیری:
  ابروها باال رفته و هالل مانند هستند و پوست زیر ابرو کشیده 
شــده، این حالت سبب می شود تا چین های افقی در سراسر 
پیشــانی دیده  شــود. در این حالت پلک ها به طور کامل باز 
هستند و سفیدی چشم صلبیه باالی عنبیه دیده می شود و در 
شدیدترین حالت غافل گیری سفیدی پایین عنبیه نیز مشخص 
می شود. آرواره پایین می افتد به طوری که لب ها در دو ردیف 
دندان ها از هم جدا می شــوند ولی انقباض یا کشش دردهان 

دیده نمی شود. )همان: 64(
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ا 3-2- مطالعه مؤلفه ترس

مؤلفه ترس در ســه حالت تشویش، وحشــت و ترس کامل بر چهره فرد نقش می بندد 
حالت ترس همراه با تشویش را می توان درصحنه پردازی چهره افراد در آیه ﴿َوتََرى ُكَلّ أَُمٍّة 

َجاثِيًَةُكُلّ أَُمٍّة تُْدَعى إِلَى ِكتَابَِها الْيَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَمُلوَن﴾ )جاثیه/28( بررسی کرد.
»َجاثِيًَة: الُْمْستَْوفُِز: کســی که به زمیــن زانو و انتهای انگشتانش برخورد نکند.« )شوکانی، 
1414: 13/5( در این دو صحنه مؤلفه ترس همراه با وحشــت و تشویش بیانگر حال افراد 
است، حالت نشستن بر زانو با توجه به تفسیر، گویای ترس همراه با وحشت است و فرد در 
این حالت متوجه یک رویداد در شرف وقوع می شود؛ که رویداد حسابرسی اعمالشان است 
و این موضوع ترس آن ها را با تشویش و نگرانی همراه می کند؛ آن ها در این صحنه هنوز نامه 
اعمال را نگرفته اند و هنوز به پاداش و کیفر خود نرسیده اند و در رابطه با این موضوع نگرانی 
و تشویش دارند. حالت احساسی چهره، نمایی از تشویش است، گویی فرد تازه متوجه شده 
که یک رویداد آسیب رسان در شرف وقوع است و پیام تصویرش اضطراب و تشویش است 

و به احساس لحظه اول تجربه ترس اشاره دارد. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 74-72(
ترس همراه با وحشــت و یا همان ترس میخکوب کننده را نشــان می دهد، شــخص در 
این حالت چهره مات و مبهوت از ترس را نشــان می دهــد پرتره چهره آن ها ترس همراه 
با وحشــت را نشــان می دهد؛ و هر دو ناحیه صورت درگیر است باوجود اینکه ابروها در 
حالت عادی هستند اما از شدت حالت ترس کاسته نشده است و ترس فقط در چشم ها و 
دهان نشــان داده شده است دهان در حالت باز و چشم ها در حالت منقبض نمایان می شود. 
اِدفَُة قُُلوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجَفٌة أَبَْصاُرَها َخاِشــعٌة﴾  اِجَفُة تَْتبَُعَها الَرّ )همــان: 76-77( ﴿يَْوَم تَْرُجُف الَرّ
اِجَفُة﴾ »اولین صور با صدا آغاز می شــود« ﴿قُُلوٌب يَْوَمئٍِذ  )نازعــات/7-9( ﴿یَْوَم تَْرُجُف الرَّ
واِجَفٌة﴾ »یعنی قلب های بســیاری آشفته است« ﴿أَبْصاُرها خاِشــَعٌة﴾ »چشم صاحبان این 
قلب ها تحقیر می شــود« )نووی الجاوی، بی تا: 599/2( صدای نفخه صور با توجه به تفسیر 
سبب ترس زیادی می شــود که فرد بعد از مؤلفه غافلگیری دچار ترس می شود؛ این ترس 
همراه با وحشت فراوان است و شدتش تا اندازه ای است؛ که فرد را میخکوب می کند مانند 

صحنه ای که کافران از ترس دیده فروهشته.
ترس می تواند واقعی و یا بر اساس تصوری از تهدید آسیب باشد؛ مانند آیه ﴿َوأََمّا الَِّذيَن 
بُوا بِآيَاتِنَا َولَِقاِء اْلِخــَرِة فَُأولَئَِك فِي الَْعَذاِب ُمْحَضُروَن﴾ )روم/16( این آیه حضور  َكَفُروا َوَكَذّ
کافران در انتظار آتش را درصحنه پردازی، نشــان می دهد. واژه »ُمْحَضُروَن« »داستان کافران 
عذاب دردناکی اســت که آن ها برای همیشه در آن حضور دارند.« )الزجاج: 180/4( مؤلفه 
ترس کامل در چهره آن ها را نشان می دهد. آن ها هم ترس از مجازات و تصوری از آسیِب 

آن را تجربه می کنند و هم در واقعیت مجازات می شوند و ترس آن را نیز تجربه می کنند.
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3-2-1- عکس پرتره مؤلفه ترس:
  پرتره ترس، این تصویر را نشان می دهد ترس کامل را به همراه 
دارد ابروها باال رفته و درهم کشــیده شده اند؛ چین های روی 
پیشانی در مرکز هستند، نه در سراسر پیشانی، پلک فوقانی باال 
رفته اســت و صلبیه کاماًل مشخص اســت، دهان باز است و 
لب ها کمی منقبض و به عقب کشــیده شده یا کش آمده و به 

عقب جمع شده اند. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 80(

3-3- مطالعه مؤلفه شادی
معنی واژه لذت مرتبط بااحســاس فیزیکی مثبت اســت و این لذت در مقابل احساس 
فیزیکی درد قرار دارد. درد آزاردهنده است؛ اما احساس لذت ذاتاً حس خوب یا پرفایده ای 
دارد. مؤلفه شــادی در چهار حالت لذت بردن، هیجان، تسکین و خویشتن انگاری مطلوب 
بر چهره فرد نقش می بندد و پرتره شادی را با این مشخصه به وجود می آورد. احساس لذت 
می تواند در تحریک لمســی و چشــایی یا اصوات و مناظر زیبا نمایان شود و به فرد حس 
شادی دهد؛ مانند احوال بهشتیان که تمامی این لذت ها را در بهشت دریافت می کنند. )همان: 
116( ﴿َمثَُل الَْجنَِّة الَّتِي ُوِعَد الُْمتَُّقوَن فِيَها أَنَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِســٍن َوأَنَْهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتََغيَّْر َطْعُمُه 
اِربِيَن َوأَنَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصًفّى َولَُهْم فِيَها ِمْن ُكِلّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم  ٍة لِلَشّ َوأَنَْهاٌر ِمْن َخْمٍر لََذّ
َع أَْمَعاَءُهْم﴾ )محمد/15( در این آیه صحنه پردازی  َكَمْن ُهَو َخالٌِد فِي النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما فََقَطّ
بهشــتیان مؤلفه شادی از نوع لذت را بیان می کند، لذت دیدن زیبایی های بهشت و چشیدن 
طعم های بی نظیر مانند »َماٍء َغْيِر آِسٍن«، »بدون تغییر، بدبو نیست« ( السیوطی، ؟؟؟:  464/7( 
که نشان دهنده، لذت بردن است و درنهایت به رضایت پروردگار می رسند؛ که مؤلفه شادی 

از نوع خویشتن انگاری مطلوب است.
نوع دیگری از شــادی هیجان اســت هیجان نقطه مقابل تألم است، شما وقتی به هیجان 
می آیید؛ که چیزی عالقه شــمارا بیدار کند، غالباً این چیز، چیز جدیدی است. )اکمن، وی 
فریزن، 1975م: 117( هیجان از نوع شادی را می توان در آیه ﴿فََأَمّا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه بِيَِمينِِه فَيَُقوُل 
َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَابِيَْه إِنِّي َظنَْنُت أَنِّي ُمَلٍق ِحَســابِيَْه فَُهَو فِي ِعيَشٍة َراِضيٍَة﴾ )حاقه/19-21( یافت. 
عکس پرتره چهره افراد در این تصویر هیجان رسیدن به پاداش و لذت بردن، از این پاداش 
را نشان می دهد )َراِضيٍَة( این واژه نشان می دهد که آن ها از جایگاه خود و دستیابی به آنچه 
شایسته آن است راضی هستند. )الدرویش، بی تا، 200/10( لحظه ای را نشان می دهد که نامه 
اعمال را به دســت راست شــخص می دهند و رسیدن به بهشت برای افراد ورود به دنیایی 
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ا جدید است؛ که هیجان را در وجودشان بیدار می کند.

نوع دیگری از شــادی که بسیار در چهره افراد بهشتی می توان مشاهده کرد شادی از نوع 
تسکین است مؤلفه ای که در آن مثاًل وقتی درد و سختی فرد تمام می شود، سبب ساز احساس 
شــادی می شــود. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 117( در آیه ﴿فَالْيَْوَم الَِّذيــَن آَمنُوا ِمَن الُْكَفّاِر 
يَْضَحُكوَن﴾ )مطففین/34( در تصویر چهره این افراد نیز مؤلفه شــادی بعد از تسکین از درد 
را نشــان می دهد؛ واژه »یوم« مدت زمان تحمل سختی را نشان می دهد و واژه »يَْضَحُكون«، 
»در روز رستاخیز، خداوند متعال به همه به خاطر اعمالشان پاداش می دهد و پاداش ومومنان 
ســعادت اســت و کافر را با عذاب و جهنــم پاداش می دهــد، در آن روز. مؤمنان به کفار 
می خندند.« )طوســی، بی تا: 305/10( پایان سختی و تسکینی برای رنج هایی که از کفار به 
مؤمنان رســیده است. مؤلفه شادی در عکس پرتره چهره آن ها از نوع شادی تسکین است، 

سختی و مشقت آن ها در دنیا تمام شده و اکنون آن ها به آرامش و شادی رسیدند.
باالترین درجه شادی از نوع خویشتن انگاری مطلوب است که دربرگیرنده خویشتن بینی 
یا درک خود است به این دلیل که موردعالقه بودن باعث می شود احساس خوبی به خودش 
داشــته باشد. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 118( در آیه ﴿َوَعَد الَلّ الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت 
تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْلَنَْهاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَســاِكَن َطيِّبًَة فِي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن الَلّ أَْكبَُر َذلَِك 
ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾ )توبه/72( واژه »َعْدٍن« دو معنا برای آن ذکرشده است: جاودانگی همیشگی 
و بهترین درجة بهشت. »ِرْضَواٌن« خشــنودی )مهتدی، 1398ش: 251( این دو واژه مؤلفه 
شادی در چهره آن ها از نوع خویشتن انگاری مطلوب را نشان می دهد؛ این که مورد رضایت 
و خشــنودی خداوند قرار گرفتند و خداوند آن ها را دوست دارد و این اتفاق یک خویش 

انگارِی مطلوب را برای افراد فراهم می کند که غالباً احساس شادی می کنند.

3-3-1- عکس پرتره مؤلفه شادی:
  پرتره شادی، این تصویر را نشان می دهد: شادی بیشتر در نیمه 
پایین صورت نشان داده می شود، گوشه لب ها به عقب و باال 
کشیده شده است و ممکن است، باز باشد یا نباشد؛ به همراه 
دیده شدن دندان ها. یک خط چروک از لبه بینی تا لبه بیرونی 
گوشه های لب امتداد پیدا می کند. گونه ها باال رفته و چین های 
زیر پلک زیرین پدیدار می شــود و چشم ها دارای درخشش 

می شود. )اکمن، وی فریزن، 197م: 130(
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3-4- مطالعه مؤلفه غم
از دست دادن یک دوست یک فرصت و یا یک پاداش به دلیل عمل اشتباه خود یا شرایط 
یا بی توجهی شــخصی که برایمان بسیار عزیز و ارجمند است. غم یک احساس مختصر و 
کوتاه نیســت و معموالً از دقیقه تا روزها و حتی ســال ها طول می کشد. در حالت غم رنج 

می برید این رنج حاصل از درد فیزیکی نیست. )همان: 131(
غم از دســت دادن را در ایات بسیاری می توان دید مانند آیه ﴿َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم يَْوَمئٍِذ 
ْمُت لَِحيَاتِي﴾ )فجر/23-24( مؤلفة غم، چهره ای  ْكَرى يَُقوُل يَا لَْيتَنِي قََدّ يَتََذَكُّر اْلِنَْساُن َوأَنَّى لَُه الِذّ
را نشــان می دهــد؛ که رنج می برند واژه )يَا لَْيتَنِي( یعنــی آرزو می کرد کاش قبل از مرگش 
کارهــای خوبی برای زندگی خودکرده بود. )طوســی، بی تا: 347/10( غم از دســت دادن 

فرصت را بیان می کند. مؤلفه غم در هرلحظه برای آنان بیشتر می شود.
گاهی این غم براثر زیان دیدن است رنج حاصل از خسران از دست دان و زیان دیده همراه 
با یأس یا ناامیدی اســت. یافتن ظاهر غم در چهره این افراد بســیار سخت است؛ زیرا در 
بارزترین حالت نیروی عضالت چهره از بین رفته است. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 131( 
﴿َوَعنَِت الُْوُجوُه لِْلَحِيّ الَْقيُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما﴾ )طه/111( واژه »َخاَب« به معنی ناامید 
شد است. )مهتدی، 1398ش: 384( و پرتره ای از یک چهره غمگین را نشان می دهد و این 
ناامیدی باعث می شــود عضله های صورت در افتاده تریــن حالت ممکن قرار گیرند و فرم 
خاصی را نشــان نمی دهند؛ اما فرد در درون خود غوطه ور در ناامیدی بی پایان است و این 

شدیدترین حالت غم را نشان می دهد. )اکمن، وی فریزن، 1975 م: 117(

3-4-1- عکس پرتره مؤلفه غم
  پرتره غم کامل، این تصویر را نشــان می دهد: در حالت کلی 
در پرتره غم، گوشــه های داخلی ابروها درهم کشیده شده اند. 
پوســت زیر ابرو مثلث شــکل و گوشــه داخلی ابروها باال 
رفته اند، گوشه داخلی پلک فوقانی، باال رفته است و گوشه های 

لب ها پایین آمده، یا لب ها لرزان هستند. )همان: 145(
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ا 3-5- مطالعه مؤلفه نفرت

دالیل زیادی سبب ســاز به وجود آمدن این مؤلفه می شــوند؛ که به اختصار برخی از آن ها 
را بررســی می کنیم: گاهی مزة تلخی که چشــیدن آن بسیار ناگوار است؛ حتی حس خوردن 
یک چیز تهوع آور می تواند فرد را متنفر کند.: مانند آیة ﴿تُْسَقى ِمْن َعْيٍن آنِيٍَة﴾ )غاشیه/5( »نزدیک 
شدن و رسیدن  َعیٍْن آنِیَةٍ چشمه ای که آبش به شدت حرارت رسیده است.« )قرشی، 1377ش: 
200/12( نوشیدنی بدمزه ای که چشیدن آن بسیار ناگوار است و حس تنفر به مزه آن را در فرد 
ایجاد می کند؛ پرتره نفرت در چهره فرد نمایان است و از شدت باالیی برخوردار است و ممکن 
است وجود حالت تهوع را در فرد نشان دهد، شدت باالی تنفر از مزه آن چیز تهوع آور است.

 گاهی احساس نفرت بر اساس صدا و تصویر است مانند: ﴿إَِذا َرأَتُْهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوا 
لََها تََغيًُّظا َوَزفِيًرا﴾ )فرقان/12( واژه »تََغيًُّظا«، »صدای وحشتناک« )مهتدى، 1398ش: 428(؛ که 
این صدای وحشتناک ابتدا حس ترس و سپس حس تنفر و انزجار نسبت به شنیده شدنش 
را در فرد ایجاد می کند و در عکس پرتره حس بیزاری و نفرت بر چهره فرد نقش می بندد.

3-5-1- عکس پرتره مؤلفه نفرت
  در این آیات پرتره تشکیل شــده دارای مؤلفه نفرت است و 
تصویــری از ویژگی های چهره تنفر را به ما نشــان می دهد؛ 
حالت نفرت، در ابتــدا در نیمه پایین چهره و در پلک پایین 
دیده می شود؛ لب فوقانی باال می رود، لب پایین نیز باال رفته 
و به لب باال فشــرده می شود؛ بینی چین می افتد، گونه ها باال 
می روند، خطوط چین زیر پلک پایین دیده می شوند و پلک 
به سمت باال فشرده می شود، ابروها پایین آمده و پلک باال را 

پایین می آورد. )اکمن، وی فریزن، 1975م: 91(

3-6- مطالعه مؤلفه خشم
عوامل بروز خشم بسیار هستند که به اختصار دو مورد خشم از ناکامی و تهدید فیزیکی را 
بررسی می کنیم. شکست فعالیت یا دست نیافتن به هدفی ویژه مانند شکست درراه یا مسیری 
باشد که در زندگی در پیش گرفته اید و اگر باور داشته باشید که عامل ناکامی تان عاملی بی اساس 
ناعادالنه یا غرض ورزان بوده است باعث بروز خشم از ناکامی می شود )همان: 94(. این مؤلفه 
َعْت بِِهُم اْلَْســبَاُب﴾  أَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمَن الَِّذيَن اتَّبَُعوا َوَرأَُوا الَْعَذاَب َوتََقَطّ را می تــوان در آیة ﴿إِْذ تَبََرّ
)بقره/166( بررسی کرد. مراد  در   این  آیه  بیزاري  جستن  رؤساي  کفار  از  تابعین  خودشان   است،  
َِّذين َ اتّبُِعوا( »رؤساء الضللة  من  النس  و السبب : الحبل. « )الراغب االصفهانی، 1404ق: 101(  )ال
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صحنه پردازی این آیه نشانی از شکست در هدف و انتخاب مسیر زندگی است و چهره خشم 
در متابعت کنندگان هنگام مشاهده عذاب نسبت به روسای خود را نشان می دهد و همچنین 
چهره خشم روسا نسبت به تابعین را نشان می دهد که از شدت خشم بیشتری برخوردار است؛ 
زیرا عذاب  آنان  سخت تر  از  عذاب  دیگران   است . در این صحنه دو پرتره از چهره خشم نمودار 
می شود پرتره چهره متابعین که خشمی نسبت به روسای خوددارند و این خشم نشأت گرفته  
از سر ناکامی و شکست در انتخاب راه زندگی شان است و پرتره چهره رؤسا که خشمی نسبت 

به متاب عین دارند؛ زیرا عذابشان به دلیل تبعیت آن ها بیشتر شده است.
 دومین محرک اصلی خشــم، تهدید فیزیکی اســت. اگر تهدید آزاری طرف مقابل شما 
ناچیز بوده و مشــخصاً توان صدمه زدن به شــمارا نداشته باشــد، بیش از آن که خشمگین 
شوید، نسبت به او حس تحقیر خواهید داشت در این مرحله روش علمی بروز خشم ناشی 
از تهدیــد آزار فیزیکی مانند حمله و نزاع، اخطار کالمی، هارت وپورت و یا فرار از صحنه 
ا  ْيَطاُن لََمّ اســت. )اکمن و وی فریزن، 1975م: 95( این محرک را می توان در آیه ﴿و قال الَشّ
َطاٍن إَِلّ  قُِضــَي اْلَْمُر إَِنّ الَلَّ َوَعَدُكْم َوْعَد الَْحِقّ َوَوَعْدتُُكْم فََأْخَلْفتُُكْم َوَما َكاَن لَِي َعَلْيُكْم ِمْن ُســلْ
أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْســتََجْبتُْم لِي فََل تَُلوُمونِي َولُوُموا أَنُْفَسُكْم َما أَنَا بُِمْصِرِخُكْم َوَما أَنْتُْم بُِمْصِرِخَيّ إِنِّي 
الِِميَن لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ )ابراهیم/22( مشــاهده کرد. در  َكَفْرُت بَِما أَْشــَرْكتُُموِن ِمْن قَْبُل إَِنّ الَظّ
گفتگوهای این آیه شیطان توان صدمه زدن فیزیکی به افراد را ندارد و فقط با تهدید کالمی 
»فََل تَُلوُمونِي«، »َولُوُموا أَنُْفَســُكْم«، »فإنه ذكر اللوم تنبيها على أنه إذا لم يلموا لم يفعل بهم ما 
فوق اللوم«. )الراغب االصفهانی، 1404ق: 456( افراد را محکوم  به عذاب الهی می کند؛ فرد 
در این صحنه ابتدا چهره ای از حس تحقیر و تنفر را نسبت به شیطان دارد و بعد مؤلفه خشم 
در کالمشان بنا بر سرزنشی که نسبت به شیطان دارند هویدا می شود و پرتره مؤلفه خشم را 

در چهره آن ها می توان یافت و بروز آن به صورت کالمی است.

3-6-1- عکس پرترۀ مولفۀخشم
  مؤلفه خشم در هر سه ناحیه صورت آشکار می شود؛ ابروها 
پاییــن آمده و به هم گره می خورند، چین و خطوط عمودی 
میان دو ابرو، ظاهر می شــود؛ پلک پایین منقبض می شــود، 
چشــم ها زل زده و می توانند، حالت از حدقه درآمده باشند. 
لب ها منقبض و مربع شــکل، مانند حالت فریاد زدن است. 
)اکمن، وی فریزن، 1975م: 113( پرتره چهره خشم در حالت 

کلی دارای این ویژگی ها است ... .
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ا 4- نتیجه گیری

تاکنون در مورد تصاویر هنری قرآن و اثربخشــی آن ها در ذهن خواننده نتایج بســیاری 
بیان شده است اما در این پژوهش با بررسی تصاویر هنری و شبیه سازی آن ها در قالب یک 
عکس فضای درون متنی آیات مشاهده شد و در این مشاهدات به عنوان یک عکاس الگوی 
چهره شناســی در تمامی این عکس ها مشاهده شــد با بررسی کلمات قرآنی عکس پرتره 
از چهره افراد متناســب با واژگان قرآنی موردبررسی قرار گرفت مثاًل واژه »تََغيًُّظا« صدای 
وحشــتناک است که در عکس پرتره حس بیزاری و نفرت بر چهره فرد را نشان می دهد و 

این با نظریه چهره خوانی پل اکمن و واالس وی فریزن ممکن شد.
این نظریه کمک کرد تا بتوانیــم تصاویر چهره پنهان در واژه ها را بیابیم. واژگان در زبان 
عربی دارای تصویر هســتند در این پژوهش با دیدگاهی جدید به بررسی تصویری واژگان 
پرداختیم و درنهایت خواننده می توانــد عکس پرتره چهره افراد در روز قیامت را ببیند. از 
مهم ترین نتایج این پژوهش آشنایی خواننده با چهره و حالت های آن در حوادث روز قیامت 
است که امکان همزادپنداری را برای خواننده ایجاد می کند و اثر بیشتری در فهم آیات دارد.
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