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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Photographs as a historical document respond to human curiosity.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 expressed 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 resurrection. 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 appearance 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 photos 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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چکیده
عکسها بهعنوان یک سند تاریخی پاسخگوی کنجکاویهای بشر هستند .عکاسی پرتره یکی
از شاخههای عکاسی است و شیوهای مدرن در بیان چهره افراد است که در آن پیام درونی فرد با
توجه به حالت چهره بیان میشود .زبان عربی زبان تصویر است؛ واژهها در عمق خود معنایی را
بیان میکنند .در واژگان قرآن کریم تصاویری وجود دارد که هنرمندانه مفهوم را به خواننده منتقل
میکند .گاهی واژههای قرآنی معرف یک چهره هستند که حالتهای غم شادی نفرت خشم و یا
ترس را نشان میدهد .این حالتها را میتوان در چهره افراد در قیامت مشاهده کرد .برای دست
یافتن بهعکس پرتره این چهرهها نیاز به یک روش علمی داریم مانند علم چهرهخوانی که در دنیا
بهعنوان یک روش روانشناسی در شناخت افراد از آن بهره میبرند.
علم چهرهخوانی حاالت چهره را بر اساس ظواهر و خطوط صورت بیان میکند و از طریق علم
ِکمن و واالس وی .فیریزن دو نظریهپرداز
روانشناســی ،شخصیت فرد را معرفی میکند .پل ا َ
به بررسی علم چهرهخوانی پرداختند .آنها با تعداد زیادی عکس از چهره افراد که نشاندهنده
احســاس غافلگیری ،ترس ،شــادی ،نفرت ،خشم و غم است ،نشــان دادند که چگونه ،این
احساســات اساسی را بهدرستی بشناسیم .در این جستار با توجه به روش توصیفی-تحلیلی و
تکیهبــر نظریات این دو در علم چهره خوانی ،عکس پرتــره افراد را در حالتهای نامبرده در
صحنهپردازیهای روز قیامت را به دست میآوریم .یافتهی دیگر این پژوهش واژهشناسی؛ که
در القای معنی آیات و تفسیرشان به ذهن خواننده ،بسیار اثرگذار است.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،واژگان قرآنی ،عکس پرتره ،چهرهخوانی.
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هنر عکاســی پرتره یکی از ژانرهای عکاسی اســت که در تبیین چهره افراد مورداستفاده
است و میتواند بیننده را به عمق زبان آفرینش سوق دهد .ثبت پرترههای متفاوت از چهره
افراد ما را با خطوط و حاالتی در چهره آشنا میکند؛ که ارتباط مستقیمی با درونیات سوژه
دارد .چهره افراد احساساتشــان را مانند یک آینه نشان میدهد و رازهایی از شخصیتشان را
برمال میکند (اکمن و وی فریزن1975 ،م)17 :
پل اِک َمن ،استاد روانشناسی در گروه روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا به همراه همکار خود
واالس وی .فریــزن ،در رابطه با علم چهرهخوانی پژوهشهایــی انجام دادهاند و در کتابی
بانام رمزگشــایی از چهره به نتایج علمی در باب چهره رسیدند .این دو با تکیهبر تغییراتی
در پیشانی ،پلکها ،گونهها ،بینی ،لبها و چانه سوژهها به بیان نظریهای کلی برای حاالت
همه چهرهها بر پایه اندوه ،شادی ،ترس ،خشم ،نفرت و غافلگیری پرداختند و با کمک این
مؤلفهها پیامهای چهره را رمزگشایی میکنند.
ی در خود تصویری دارد که
قرآن ،از حیث تصویرپردازی بیبدیل است ،هر واژه بهنحو 
خواننده خود را در فضای نوشته احساس میکند .آیات مربوط به قیامت تصویر آینده افراد
را نشــان میدهد و سرانجام شخصیتها را در حاالت متفاوت ،اعم از :ترس ،غم ،شادی و
غیره را بیان میکند 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 حالتها داریم .واکنش شخص
نســبت به حوادث قیامت بهطور کامل بر صورتش نقش میبندد و اکنون با شناخت نظریه
چهره خوانی اِک َمن و فیری زن قادر به کامل کردن ،دقیق این پرترهها و خوانش حاالت چهره
بر اساس علم چهره خوانی هستیم.

زیرفیو سالاو و نَمکِا لپ یناوخهرهچ یاهوگلا کمک اب تمایق زور یاههنحصرد دارفا هر رتپ سکع هب یبایتسد

 -1مقدمه

 -1-1بیان مسئله

علم چهره خوانی یا فیزیوگنومی روشــی است که با مشاهده ظاهر و خصوصیات چهره،
شخصیت و ویژگیهای فرد را بیان میکند .یوهانکاسپرالواتر ،معروفترین فیزیوگنومیست،
این اصطالح را اینگونه تعریف میکند« :فیزیوگنومی علم است ،دانشی که بیرون را به درون
ارتباط میدهد ،ســطح بیرونی مرئی به چیزی که درون نامرئی را پوشش میدهد .میتوان
توســط فیزیوگنومی از حالت و ویژگیهای چهره ،نشانههای درونی را شناخت( ».طاهری،
 1397ش )94-93:در تعریفی دیگر از علم چهره خوانی میتوان چهره انســان را بهعنوان
یک نمایشگر کامل از اتفاقات رویداده 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( .هانر1953 ،م)25 :

ویژگیهای این پژوهش درباره بررســی چهرههــای قرآنی بهمثابه یک عکس پرتره ،این
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امکان را فراهم میکند؛ تا از زاویه دید جدیدی آیات را بررســی کنیم .از سویی قرآن کریم
از حیث صحنهپردازی و قدرت کالم در مرتبهای قرار دارد؛ که خواننده بهطور کامل خود را
در فضای نوشته حس میکند و این از ویژگیهای بارز قرآن کریم است؛ اکنون این ویژگی
این امکان را به ما میدهد تا خود را در فضای نوشــته حس کنیم و با یک نگاه خالقانه به
دنبــال خلق عکس پرتره افراد درصحنههای روز قیامت باشــیم و برای یافتن این عکسها
باید به ســراغ واژگان قرآنی رفت و با توجه به معنی و تفسیرشان از درونیات سوژه باخبر
شد و آنها را با نظریات چهرهپردازی منطبق کرد .در راستای این پژوهش بر آنیم تا به این
سؤاالت پاسخ دهیم:
 -1عکسهای پرتره افراد در روز قیامت ازنظر علم چهره خوانی چگونه هستند؟
 -2هنر عکاسی پرتره ،چگونه در القای معنی واژگان اثرگذار است؟
 -2-1ضرورت و اهمیت پژوهش

اهمیت معاد در دین اســام بسیار زیاد است؛ چنانکه« ،یاد قیامت آن است که در سوره
يم﴾ 1یاد به معنای علم
تکاثر مشــخص کرد و فرمودَ ﴿ :ك َّل ل َ ْو تَ ْع َل ُم َ
ون ِع ْل َم الْيَ ِقينِ لَتَ َر ُو َّن ال ْ َج ِح َ
است و در مقابلش نسیان .میفرماید :اگر شما به یاد قیامت باشید و علم به آن داشته باشید،
خوب آتش را میبینید .ممکن نیســت کسی که به قیامت علم داشته باشد و آتش را نبیند؛
اینکه ما آتش را نمیبینیم ،معلوم میشود 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 صحنههای قیامت را با کمک هنر تصویرگری به خاطر میآوریم و در مرحله دوم
کار ،مانند یک عکاس به دنباله خلق پرتره افراد درصحنه قیامت هســتیم .هنر پرترهنگاری
شــاخهای از عکاسی است؛ که در آن از چهره انسان عکسبرداری میشود و سعی در بیان
مطلب از طریق چهره دارد و اهمیت این موضوع را میتوان در دیدگاه ســید قطب یافت؛
ازنظر سید قطب درروش و سیاق آیات قرآن چهرهنگاری و تصویر یکی از راههای ممتاز و
برگزیده علمی است( .قطب 1349 ،ش)25 :
 -3-1پیشینه پژوهش

در زمینه هنر عکاســی و ادبیات پژوهشهای زیادی صورت گرفته است ازجمله فرانسوا
برو ِن (19605م) کتابی بانام «عکاسی و ادبیات» تألیف نموده که در آن رابطهی میان عکاسی
و ادبیات را بیان کرده اســت .ویلیام فلوســر (1991م) در کتاب «تاریخنگاری و عکاسی»
عکس را بهعنوان یک ســند تاریخی معرفی کرده اســت .در پیوند میان هنر تصویرگری و
قرآن کریم پژوهشگران بسیاری به وارسی این موضوع پرداختند مانند سید قطب (1415ق)
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«التصویر الفني في القرآن» نخســتین کســی که توجهها را به پدیده اعجاز در تصویر هنری
جلــب نمود .در این کتاب به نمونههایی از تصاویر هنری پنهان در قرآن کریم اشــارهکرده
است .عبدالســام احمد الراغب (1980م) «وظیفة الصورة الفنية في القرآن الكريم» 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 اشارهکرده اســت .در این کتاب وی به عنصر تصویر و
کارکردهای آن در قرآن پرداخته است .جلیل اله فاروقی (1393ش) در مقالهای تحت عنوان
«انتقال معنی از طریق تصویرســازی ذهنی در جزء سیام قرآن کریم» پرداخته است .مقاله
دیگری به قلم ســید حسین سیدی به نام «مؤلفههای تصویر هنری در قرآن» که در تابستان
 1387در فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز به رشته تحریر درآمد .در پژوهشهای یادشده
تا مرحله روانشناسی شخصیت ،تصویرپردازی هنری و حتی تشکیل تصویر افراد در قیامت
پیش رفتند همچنین در آثار مرتبط با عکاسی ،عکس را بهعنوان یک نشانه بررسی کردهاند
اما در ایــن پژوهش با ترکیب هنر پرترهنگاری و علم چهــره خوانی تصاویر دقیقتری از
چهره افراد بهمثابه یک عکس در روز قیامت به دست میآوریم که این کار با این روش در
هیچیک از پژوهشهای یادشده به دست نیامده است.

 -2هنر عکاسی پرتره

ِ
عکاس نظریهپــرداز عنوان میدارد؛ که «عکسها بــدون زبان خاص خود،
جــان برجر،
اطالعــات را در اختیار افراد قــرار میدهند .عکسها بهجای ترجمــه واقعیت ،آن را بیان
میدارند( ».حکیم زاده1397 ،ش )14 :در طول این ســالها از آغاز اختراع دوربین عکاسی
تا به امروز ،تعاریف بســیاری از عکس ارائهشده است و در همه این تعاریف آنچه مشترک
بوده و شــاید بتوان آ ن را تعریفی از عکس به شــمار آورد ،این اســت که :آنچه دوربین
عکاســی بر نگاتیو ثبت میکند و اثر ثبتشــده بر کاغذها چاپ میشــوند ،عکس است.
(کریممســیحی1394،ش )18 :عکاسی پرتره ،شاخهای از این هنر است؛ که در آن از چهره
انسان عکسبرداری میشود و بیشــتر متمرکز به عکاسی از انسانها میشود( .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 میگیرد( .اســماعیلی ،بیتا)27 :
پرتره مینیمالیســمی یا ســاده گرایی ،امکان نزدیکی به سوژه و ارتباط حسی ،با آن را ایجاد
میکند و عکاس مینیمال باید؛ در ثبت تصاویر خود در نظر داشته باشد چهرهها نشاندهنده
شــخصیتهای انســانی هســتند( .طباطبایی نظری1398 ،ش )45 :در امر پرترهنگاری در
صحنهپردازی قرآن کریم تجســم صحنهها ،پرترهنگاری از چهرهها را ممکن کرد و میتوان
امر واقعنگری در این پرترهها را مدیون امر تجسم دانست؛ چنانکه ریک سیمون ،در کتاب

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی8 :
بهار و تابستان
1400

193

انگیزه و دانش عکس درمانی به نقل از جان لنون ،مینویسد« :واقعیت چهبسا مدیون تجسم
است( ».سیمون1950،م)49 :

 -3بررسی نظریه چهرهخوانی پل اِک َمن و واالس ویفریزن
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در این پژوهش با تکیهبر کتاب رمزگشایی از چهره و نظریههای مرتبط با چهره سعی در
پردازش و بیان حاالت کلی صورت در چهرههای قیامت شــده است .اکمن و فیری زن در
مورد حالت چهره افراد در این شــش مؤلفه ،از چهره افراد بسیاری عکاسی کردند و آنها
را در موقعیتهای متفاوت قراردادند؛ درنهایت به این نظریات در مورد انواع احســاس در
چهره افراد دست یافتند.

ی زودگذرترین هیجان اســت و بهطور ناگهانی بروز میکند.
غافلگیری :مؤلفه غافلگیر 
مدتزمان غافلگیری بسیار کوتاه است؛ مگر اینکه مؤلفه جدیدی رخ دهد و این رخداد به
همان میزا ن که ظاهرشده بود ،شدت غافلگیرش از بین میرود .این حس به دلیل زودگذر
بودن با ســرعت با احساسات دیگر ترکیب میشود و چهره جدیدی را در صورت افراد به
وجود میآورد( .اکمن و وی فریزن1975 ،م)61-51 :
ترس :بعد از احساس غافلگیری امکان به وجود آمدن حس شادی ،ترس و یا غم وجود
دارد ...مؤلفه ترس را میتوان با یک آسیب بیان کرد .همه از آسیب میترسند .آسیب میتواند
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 میتواند از مواردی ساده
مانند توهین یا یأس تا حمله بهسالمت روانی فرد ،شکست عاطفی متغیر باشد .ترس اغلب
پیش از آســیب در صورت افراد ظاهر میشود .شــدت ترس از تشویش تا وحشت متغیر
اســت .ترس میتواند با هر هیجانی مانند خشم ،شادی ،غافلگیری و نفرت همراه باشد یا
نباشد( .همان)68-65 :
شادی :شادی ،احساسی است کــه اغلب مردم عالقهمند 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 عمومیترین هیجان منفی بهحســاب میآید ،در
حالت غم ،رنج شما بیصداست بلند گریه نمیکنید و بیشتر در سکوت ،رنج خود را تاب
ت است؛ اما غالب ًا فرد به دلیل از دست دادن یا زیان دیدن ،غمگین
میآورید .عوامل غم متفاو 
میشــود .حس مالیم حزن یا دلگیری تا احساس شدید؛ حین شیون و فغان متفاوت است.
(همان)131 :
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نفرت :نفرت ،حس بیزاری اســت و در کســری از ثانیه بر چهره نقش میبندد و تغییر
میکند؛ مانند زمانی که فرد مزه چیزی را دوســت ندارد و یا بوی بدی که باعث شــود راه

خشم :خشم خطرناکترین احساس است .خشم به دالیل گوناگونی بروز میکند ،ناکامی
ناشی از شکست کاری یا دست نیافتن ،به هدفی ویژه سببساز بروز خشم میشود؛ عامل
دیگری که باعث بروز خشم میشود ،زمانی است که فرد نتواند انتظارتان را برآورده سازد؛
عدم برآورده شدن انتظارات ،بهتنهایی باعث بروز خشم میشود .خشم میتواند با احساسات
دیگری ترکیب شود و در چهرۀ افراد ،متفاوت بروز کند( .همان)94 :

برای یافتن پرترههای قرآنی ابتدا باید موضع معاد ،در دین اســام را بررسی کرد؛ اعتقاد
بــه معاد و قیامت یکی از ارکان اســام و بنا بر تحقیق بعضی از محققین در حدود هزار و
هفتصد آیه از قرآن مجید راجع به قیامت و ثواب و عقاب و بازگشت اعمال است ،بدین
طریق نزدیک به یکســوم قرآن در بیان قیامت است( .قرشــی1371 ،ش )54/6 :در آیات
مرتبط با قیامت صحنهپردازیهای زیبایی وجود دارد؛ که خواننده را به عمق کالم میکشاند.
در این صحنهها حوادث متعددی رخ میدهد؛ که باعث بروز حاالت متفاوتی در چهره افراد
میشــود ،حاالتی مانند ترس ،غم ،شــادی ،غافلگیری ،خشم و نفرت که این  6حالت را با
توجه به نظریه چهرهخوانی اکمن و فیری زن در صحنهپردازیهای مرتبط با قیامت بررسی
میکنیم:

زیرفیو سالاو و نَمکِا لپ یناوخهرهچ یاهوگلا کمک اب تمایق زور یاههنحصرد دارفا هر رتپ سکع هب یبایتسد

تنفسی خود را ببندد و از آن فاصله بگیرد؛ عوامل دیگری مانند صدا تصویر و یا حتی ظاهر
افراد ،رفتار و یا تفکرشان میتوانند حس نفرت را ایجاد کند( .همان)81 :

 -1-3مطالعه پرتره غافلگیری

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 مینشاند .مؤلفه غافلگیری در
چهار حالت سؤالی ،حیرتانگیز ،گیجی و غافلگیری کامل بر چهره فرد نقش میبندد.
﴿وأَ َّما َم ْن أُوتِ َي ِكتَاب َ ُه ب ِ ِش َمال ِ ِه
پرتره غافلگیری سؤالی به فرد حالتی پرسشی میدهد .در آیه َ
ُ
فَيَ ُق ُ
ــمال ِ ِه» (نمیداند که نامه
ول يَا ل َ ْيتَنِي ل َ ْم أُ َ
وت ِكتَابِيَ ْه﴾ (حاقه )25/درصحنه« ،أوتِ َي ِكتَاب َ ُه ب ِ ِش َ
اعمالش چگونه محاسبهشده؟) (قطب )3682/6 :1349 ،در این لحظه فرد با دیدن نامه اعمال
خود دچار حالت غافلگیرمیشود و همراه با پرسشی که واقع ًا نامه اعمال من چنین؛ است
و حالتی نامطمئن دارد ،نسبت به چیزی که میبیند؛ اما این حالت بسیار کوتاه است و چهره
بعدی فرد را میتوان با این واژهها «فَيَ ُق ُ
ول يَا ل َ ْيتَنِي»« ،مکث طوالنی ،دلشکستگی طوالنی،
لحنی ناامیدانه است( ».زمخشری1407 ،ق )231 :بررسی کرد و حالت ناامیدی ،غم و عذاب
را نشــان میدهد .عکس پرتره بهدستآمده بر اساس الگوی چهرهخوانی غافلگیری از نوع
سؤالی میتواند در دو ناحیه صورت بدون دخالت ناحیه سوم دیده شود.
مؤلفه غافلگیری از نوع حیرتانگیز یک چهره شــگفتزده را نشان میدهد که میتواند،
بیانگر فریادی کوتاه از ترس یا ندایی مانند آاااو به همراه دم ناگهانی نفس باشد .این را میتوان
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َ
ون﴾ (مؤمنون )101/دید .بررسی
اءل ُ َ
در آیه ﴿إِذَا ن ُ ِف َخ فِي ُّ
الصو ِر ف ََل أنْ َس َ
اب ب َ ْينَ ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ َو َل يَتَ َس َ
ون»« ،در روز رستاخیز و موقعیتهای مختلف ،آنها تعجب میکنند و در
اءل ُ َ
واژه َ
«و َل يَتَ َس َ
بعضی از آنها یکدیگر را میشناسند و در برخی از آنها به دلیل شدت وحشت و وحشت
متوجه این موضوع نمیشوند( ».کشاف زمخشری) نشان میدهد .حیرت و سرگشتگی در
احوال انسانها را پس از شنیدن نفخه صور نشان میدهد و همراه بادم ناگهانی نفس است.
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در بازه زمانی تبدیل مؤلفه غافلگیری به مؤلفه بعدی که بســیار کوتاه اســت؛ از شدت
غافلگیری کامل کاسته میشود و فرد ،دچار غافلگیری از نوع گیجی میشود پرتره فرد در
این مرحله مانن ِد چهره غافلگیری کامل است و تنها تفاوت در چشمها است؛ که در مرحله
گیجی و ماتی به ســر میبرد( .اکمن و وی فریــزن1975 ،م )62 :این حالت را میتوان در
﴿وقَ َ
ال ْ ِ
ــان َما ل َ َها﴾ (زلزال )3/بررسی کرد ...شدّ ت غافلگیری در این مرحله بیشتر
النْ َس ُ
آیه َ
َ
از دو مرحله قبلی اســت ،واژه « َما ل َها» «به این معنا که وجود انسان شرایط و وحشتی را که
هنگام زلزله برای او پیشآمده نشان میدهد( ».مالصدرا )425/7 :زمانی را نشان میدهد که
فرد اتفاقات و شــروع حوادث را دیده است و در این مرحله از حالت غافلگیری فرد گیج
و مبهوت حادثه است،
غافلگیری کامل را در آیه ﴿فَ ِإذَا ن ُ ِق َر فِي النَّاقُو ِر ف ََذل ِ َ
ِين غ َْي ُر
ــير َع َلى ال ْ َكافِر َ
ك يَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْو ٌم َع ِس ٌ
يَ ِسيرٍ﴾ (مدثر8/و )9میتوان دید .در اینجا نفخه اول یا دوم آغاز میشود ،با توجه به تفسیر،
عظمت صدا بسیار زیاد است و شنیدنش در فرد وحشت ایجاد میکند؛ «فَ ِإذَا ن ُ ِق َر فِي النَّاقُو ِر»
«روزی که وحشــت کفار در آن بسیار شدید است» (نووی الجاوی ،بیتا)579/2 :؛ اما ابتدا
فرد بهطور کامل غافلگیر میشــود و در کسری از ثانیه این مؤلفه به مؤلفههای دیگر مانند
ترس تبدیل میشود .در این مرحله چهره غافلگیری کامل را نشان میدهد و هر سه ناحیه
صورت درگیر هستند و پیامش در یککالم غافلگیری است
 -1-1-3عکس پرتره مؤلفه غافلگیری:

ابروها باال رفته و هالل مانند هستند و پوست زیر ابرو کشیده
شــده ،این حالت سبب میشود تا چینهای افقی در سراسر
پیشــانی دیدهشــود .در این حالت پلکها بهطور کامل باز
هستند و سفیدی چشم صلبیه باالی عنبیه دیده میشود و در
شدیدترین حالت غافلگیری سفیدی پایین عنبیه نیز مشخص
میشود .آرواره پایین میافتد بهطوریکه لبها در دو ردیف
دندانها از هم جدا میشــوند ولی انقباض یا کشش دردهان
دیده نمیشود( .همان)64 :

196

مؤلفه ترس در ســه حالت تشویش ،وحشــت و ترس کامل بر چهره فرد نقش میبندد
﴿وتَ َرى ُك َّل أُ َّم ٍة
حالت ترس همراه با تشویش را میتوان درصحنه پردازی چهره افراد در آیه َ
ون﴾ (جاثیه )28/بررسی کرد.
َجاثِيَ ًة ُك ُّل أُ َّم ٍة تُ ْد َعى إِلَى ِكتَاب ِ َها الْيَ ْو َم تُ ْج َز ْو َن َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
«جاثِيَةً :ال ْ ُم ْستَ ْوفِ ُز :کســی که به زمیــن زانو و انتهای انگشتانش برخورد نکند( ».شوکانی،
َ
 )13/5 :1414در 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 میشود؛ که رویداد حسابرسی اعمالشان است
و این موضوع ترس آنها را با تشویش و نگرانی همراه میکند؛ آنها در این صحنه هنوز نامه
اعمال را نگرفتهاند و هنوز به پاداش و کیفر خود نرسیدهاند 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 آسیبرسان در شرف وقوع است و پیام تصویرش اضطراب و تشویش است
و به احساس لحظه اول تجربه ترس اشاره دارد( .اکمن ،وی فریزن1975 ،م)74-72 :

ترس همراه با وحشــت و یا همان ترس میخکوبکننده را نشــان میدهد ،شــخص در
این حالت چهره مات و مبهوت از ترس را نشــان میدهــد پرتره چهره آنها ترس همراه
با وحشــت را نشــان میدهد؛ 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 چشمها و
دهان نشــان دادهشده است دهان در حالت باز و چشمها در حالت منقبض نمایان میشود.
وب يومئِ ٍذ و ِ َ
ار َها َخ ِ
الر ِ
اشــعةٌ﴾
الرا ِدفَ ُة قُ ُل ٌ َ ْ َ َ
اج َف ٌة أبْ َص ُ
اج َف ُة تَ ْتبَ ُع َها َّ
(همــان﴿ )77-76 :يَ ْو َم تَ ْر ُج ُف َّ
(نازعــات﴿ )9-7/يَ ْو َم ت َْر ُج ُ
وب يَ ْو َمئِ ٍذ
ف َّ
الرا ِج َف ُة﴾ «اولین صور با صدا آغاز میشــود» ﴿قُ ُل ٌ
َ
صارها ِ
ِ
ــعةٌ﴾ «چشم صاحبان این
خاش َ
واج َفةٌ﴾ «یعنی قلبهای بســیاری آشفته است» ﴿أبْ ُ
قلبها تحقیر میشــود» (نووی الجاوی ،بیتا )599/2 :صدای نفخه صور با توجه به تفسیر
سبب ترس زیادی میشــود که فرد بعد از مؤلفه غافلگیری دچار ترس میشود؛ این ترس
همراه با وحشت فراوان است و شدتش تا اندازهای است؛ که فرد را میخکوب میکند مانند
صحنهای که کافران از ترس دیده فروهشته.
ين
﴿وأَ َّما ال َّ ِذ َ
ترس میتواند واقعی و یا بر اساس تصوری از تهدید آسیب باشد؛ مانند آیه َ
ــر ِة ف َُأولَئِ َ
ك فِي ال ْ َع َذ ِ
ون﴾ (روم )16/این آیه حضور
اب ُم ْح َض ُر َ
َك َف ُروا َو َك َّذبُوا بِآيَاتِنَا َول ِ َقا ِء ْال ِخ َ
ون» «داستان کافران
«م ْح َض ُر َ
کافران در انتظار آتش را درصحنه پردازی ،نشــان میدهد .واژه ُ
عذاب دردناکی اســت که آنها برای همیشه در آن حضور دارند( ».الزجاج )180/4 :مؤلفه
ِ
آسیب
ترس کامل در چهره آنها را نشان میدهد .آنها هم ترس از مجازات و تصوری از
آن را تجربه میکنند و هم در واقعیت مجازات میشوند و ترس آن را نیز تجربه میکنند.
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 -2-3مطالعه مؤلفه ترس

سال پنجم
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 -1-2-3عکس پرتره مؤلفه ترس:

پرتره ترس ،این تصویر را نشان میدهد ترس کامل را به همراه
دارد ابروها باال رفته و درهمکشــیده شدهاند؛ چینهای روی
پیشانی در مرکز هستند ،نه در سراسر پیشانی ،پلک فوقانی باال
رفته اســت و صلبیه کام ً
ال مشخص اســت ،دهان باز است و
لبها کمی منقبض و به عقب کشــیده شده یا کش آمده و به
عقب جمع شدهاند( .اکمن ،وی فریزن1975 ،م)80 :

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی8 :
بهار و تابستان
1400

 -3-3مطالعه 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 ذات ًا حس خوب یا پرفایدهای
دارد .مؤلفه شــادی در چهار حالت لذت بردن ،هیجان ،تسکین و خویشتن انگاری مطلوب
بر چهره فرد نقش میبندد و پرتره شادی را با این مشخصه به وجود میآورد .احساس لذت
میتواند در تحریک لمســی و چشــایی یا اصوات و مناظر زیبا نمایان شود و به فرد حس
شادی دهد؛ مانند احوال بهشتیان که تمامی این لذتها را در بهشت دریافت میکنند( .همان:
َ
َ
ار ِم ْن َما ٍء غ َْي ِر ِ
ار ِم ْن لَبَنٍ ل َ ْم يَتَ َغيَّ ْر َط ْع ُم ُه
﴿مثَ ُل ال ْ َجنَّ ِة الَّتِي ُو ِع َد ال ْ ُمتَّ ُق َ
َ )116
آســنٍ َوأنْ َه ٌ
ون فِي َها أنْ َه ٌ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار م ْن َع َسلٍ ُم َص ًّفى َول َ ُه ْم في َها م ْن ُك ِّل الثَّ َم َرات َو َم ْغف َر ٌة م ْن َرب ِّه ِْم
ار ِم ْن َخ ْم ٍر ل َ َّذة ل َّ
لشا ِرب ِ َ
ين َوأنْ َه ٌ
َوأنْ َه ٌ
َ
اء ُه ْم﴾ (محمد )15/در این آیه صحنهپردازی
اء َح ِم ً
يما فَ َق َّط َع أ ْم َع َ
َك َم ْن ُه َو َخال ِ ٌد فِي النَّا ِر َو ُس ُقوا َم ً
بهشــتیان مؤلفه شادی از نوع لذت را بیان میکند ،لذت دیدن زیباییهای بهشت و چشیدن
«ما ٍء غ َْي ِر ِ
آسنٍ »« ،بدون تغییر ،بدبو نیست» ) السیوطی ،؟؟؟)464/7 :
طعمهای بینظیر مانند َ
که نشاندهنده ،لذت بردن است و درنهایت به رضایت پروردگار میرسند؛ که مؤلفه شادی
از نوع خویشتن انگاری مطلوب است.
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نوع دیگری از شــادی هیجان اســت هیجان نقطه مقابل تألم است ،شما وقتی به هیجان
میآیید؛ که چیزی عالقه شــمارا بیدار کند ،غالب ًا این چیز ،چیز جدیدی است( .اکمن ،وی
فریزن1975 ،م )117 :هیجان از نوع شادی را میتوان در آیه ﴿ف ََأ َّما َم ْن أُوتِ َي ِكتَاب َ ُه بِيَ ِمينِ ِه فَيَ ُق ُ
ول
يش ٍة َر ِ
اضيَ ٍة﴾ (حاقه )21-19/یافت.
َهاؤ ُُم ا ْق َر ُءوا ِكتَابِيَ ْه إِن ِّي َظنَ ْن ُت أَن ِّي ُم َلقٍ ِح َســابِيَ ْه فَ ُه َو فِي ِع َ
عکس پرتره چهره افراد در این تصویر هیجان رسیدن به پاداش و لذت بردن ،از این پاداش
(ر ِ
اضيَ ٍة) این واژه نشان میدهد که آنها از جایگاه خود و دستیابی به آنچه
را نشان میدهد َ
شایسته آن است راضی هستند( .الدرویش ،بیتا )200/10 ،لحظهای را نشان میدهد که نامه
اعمال را به دســت راست شــخص میدهند و رسیدن به بهشت برای افراد ورود به دنیایی

نوع دیگری از شــادی که بسیار در چهره افراد بهشتی میتوان مشاهده کرد شادی از نوع
تسکین است مؤلفهای که در آن مث ً
ال وقتی درد و سختی فرد تمام میشود ،سببساز احساس
آمنُوا ِم َن ال ْ ُك َّفا ِر
شــادی میشــود( .اکمن ،وی فریزن1975 ،م )117 :در آیه ﴿فَالْيَ ْو َم ال َّ ِذ َ
يــن َ
ون﴾ (مطففین )34/در تصویر چهره این افراد نیز مؤلفه شــادی بعد از تسکین از درد
يَ ْض َح ُك َ
را نشــان میدهد؛ واژه «یوم» مدتزمان تحمل سختی را نشان میدهد و واژه «يَ ْض َح ُكون»،
«در روز رستاخیز ،خداوند متعال به همه به خاطر اعمالشان پاداش میدهد و پاداش ومومنان
ســعادت اســت و کافر را با عذاب و جهنــم پاداش میدهــد ،در آن روز .مؤمنان به کفار
میخندند( ».طوســی ،بیتا )305/10 :پایان سختی و تسکینی برای رنجهایی که از کفار به
مؤمنان رســیده است .مؤلفه شادی در عکس پرتره چهره آنها از نوع شادی تسکین است،
سختی و مشقت آنها در دنیا تمامشده و اکنون آنها به آرامش و شادی رسیدند.
باالترین درجه شادی از نوع خویشتن انگاری مطلوب است که دربرگیرنده خویشتنبینی
یا درک خود است به این دلیل که موردعالقه بودن باعث میشود احساس خوبی به خودش
﴿و َع َد َّ
ات َجنَّ ٍ
ين َوال ْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
ات
الل ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
داشــته باشد( .اکمن ،وی فریزن1975 ،م )118 :در آیه َ
ّ
َ
تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحتِ َها ْ َ
ان ِم َن َ
ين فِي َها َو َم َســا ِك َن َطيِّبَ ًة فِي َجنَّ ِ
الل أ ْكبَ ُر َذل ِ َ
ك
ات َع ْد ٍن َو ِر ْض َو ٌ
ار َخال ِ ِد َ
النْ َه ُ
يم﴾ (توبه )72/واژه « َعدْ ٍن» دو معنا برای آن ذکرشده است :جاودانگی همیشگی
ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َع ِظ ُ
ان» خشــنودی (مهتدی1398 ،ش )251 :این دو واژه مؤلفه
و بهترین درجۀ بهشتِ « .ر ْض َو ٌ
شادی در چهره آنها از نوع خویشتنانگاری مطلوب را نشان میدهد؛ اینکه مورد رضایت
و خشــنودی خداوند قرار گرفتند و خداوند آنها را دوست دارد و این اتفاق یک خویش
ِ
انگاری مطلوب را برای افراد فراهم میکند که غالب ًا احساس شادی میکنند.
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جدید است؛ که هیجان را در وجودشان بیدار میکند.

 -1-3-3عکس پرتره مؤلفه شادی:

پرتره شادی ،این تصویر را نشان میدهد :شادی بیشتر در نیمه
پایین صورت نشان داده میشود ،گوشه لبها به عقب و باال
کشیده شده است و ممکن است ،باز باشد یا نباشد؛ به همراه
دیده شدن دندانها .یک خط چروک از لبه بینی تا لبه بیرونی
گوشههای لب امتداد پیدا میکند .گونهها باال رفته و چینهای
زیر پلک زیرین پدیدار میشــود و چشمها دارای درخشش
میشود( .اکمن ،وی فریزن197 ،م)130 :
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 -4-3مطالعه مؤلفه غم

سال پنجم
شمارة اول
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از دست دادن یک دوست یک فرصت و یا یک پاداش به دلیل عمل اشتباه خود یا شرایط
یا بیتوجهی شــخصی که برایمان بسیار عزیز و ارجمند است .غم یک احساس مختصر و
کوتاه نیســت و معموالً از دقیقه تا روزها و حتی ســالها طول میکشد .در حالت غم رنج
میبرید این رنج حاصل از درد فیزیکی نیست( .همان)131 :
يء يَ ْو َمئِ ٍذ ب ِ َج َهنَّ َم يَ ْو َمئِ ٍذ
غم از دســت دادن را در ایات بسیاری میتوان دید مانند آیه َ
﴿و ِج َ
ان َوأَنَّى ل َ ُه ال ِّذ ْك َرى يَ ُق ُ
يَتَ َذ َّك ُر ْ ِ
ول يَا ل َ ْيتَنِي قَ َّد ْم ُت ل ِ َحيَاتِي﴾ (فجر )24-23/مؤلفۀ غم ،چهرهای
النْ َس ُ
را نشــان میدهــد؛ که رنج میبرند واژه (يَا ل َ ْيتَنِي) یعنــی آرزو میکرد کاش قبل از مرگش
کارهــای خوبی برای زندگی خودکرده بود( .طوســی ،بیتا )347/10 :غم از دســت دادن
فرصت را بیان میکند .مؤلفه غم در هرلحظه برای آنان بیشتر میشود.
گاهی این غم براثر زیان دیدن است رنج حاصل از خسران از دستدان و زیاندیده 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 فریزن1975 ،م)131 :
اب» به معنی ناامید
اب َم ْن َح َم َل ُظ ْل ًما﴾ (طه )111/واژه «خَ َ
وه ل ِ ْل َح ّيِ ال ْ َقيُّو ِم َوقَ ْد َخ َ
﴿و َعنَ ِت ال ْ ُو ُج ُ
َ
شد است( .مهتدی1398 ،ش )384 :و پرترهای از یک چهره غمگین را نشان میدهد و این
ناامیدی باعث میشــود عضلههای صورت در افتادهتریــن حالت ممکن قرار گیرند و فرم
خاصی را نشــان نمیدهند؛ اما فرد در درون خود غوطهور در ناامیدی بیپایان است و این
شدیدترین حالت غم را نشان میدهد( .اکمن ،وی فریزن1975 ،م)117 :
 -1-4-3عکس پرتره مؤلفه غم

پرتره غم کامل ،این تصویر را نشــان میدهد :در حالت کلی
در پرتره غم ،گوشــههای داخلی ابروها درهمکشیده شدهاند.
پوســت زیر ابرو مثلث شــکل و گوشــه داخلی ابروها باال
رفتهاند ،گوشه داخلی پلک فوقانی ،باال رفته است و گوشههای
لبها پایین آمده ،یا لبها لرزان هستند( .همان)145 :
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دالیل زیادی سببســاز به وجود آمدن این مؤلفه میشــوند؛ که بهاختصار برخی از آنها
را بررســی میکنیم :گاهی مزۀ تلخی که چشــیدن آن بسیار ناگوار است؛ حتی حس خوردن
یکچیز تهوعآور میتواند فرد را متنفر کند :.مانند آیۀ ﴿تُ ْس َقى ِم ْن َع ْينٍ آنِيَ ٍة﴾ (غاشیه« )5/نزديك
شدن و رسيد ن َعيْنٍ آنِيَ ٍة چشمهاى كه آبش بهشدت حرارت رسيده است( ».قرشی1377 ،ش:
 )200/12نوشیدنی بدمزهای که چشیدن آن بسیار ناگوار است و حس تنفر به مزه آن را در فرد
ایجاد میکند؛ 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 تهوعآور است.
ان ب َ ِع ٍ
گاهی احساس نفرت بر اساس صدا و تصویر است مانند﴿ :إِذَا َرأَتْ ُه ْم ِم ْن َم َك ٍ
يد َس ِم ُعوا
يرا﴾ (فرقان )12/واژه «تَ َغيُّ ًظا»« ،صدای وحشتناک» (مهتدی1398 ،ش)428 :؛ که
ل َ َها تَ َغيُّ ًظا َو َزفِ ً
این صدای وحشتناک ابتدا حس ترس و سپس حس تنفر و انزجار نسبت به شنیده شدنش
را در فرد ایجاد میکند و در عکس پرتره حس بیزاری و نفرت بر چهره فرد نقش میبندد.
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 -5-3مطالعه مؤلفه نفرت

 -1-5-3عکس پرتره مؤلفه نفرت

در این آیات پرتره تشکیلشــده دارای مؤلفه نفرت است و
تصویــری از ویژگیهای چهره تنفر را به ما نشــان میدهد؛
حالت نفرت ،در ابتــدا در نیمه پایین چهره و در پلک پایین
دیده میشود؛ لب فوقانی باال میرود ،لب پایین نیز باال رفته
و به لب باال فشــرده میشود؛ بینی چین میافتد ،گونهها باال
میروند ،خطوط چین زیر پلک پایین دیده میشوند و پلک
به سمت باال فشرده میشود ،ابروها پایین آمده و پلک باال را
پایین میآورد( .اکمن ،وی فریزن1975 ،م)91 :

 -6-3مطالعه مؤلفه خشم

عوامل بروز خشم بسیار هستند که بهاختصار دو مورد خشم از ناکامی و تهدید فیزیکی را
بررسی میکنیم .شکست فعالیت یا دست نیافتن به هدفی ویژه مانند شکست درراه یا مسیری
باشد که در زندگی در پیشگرفتهاید و اگر باور داشته باشید که عامل ناکامیتان عاملی بیاساس
ناعادالنه یا غرضورزان بوده است باعث بروز خشم از ناکامی میشود (همان .)94 :این مؤلفه
َ
اب َوتَ َق َّط َع ْت بِه ُِم ْ َ
اب﴾
ين اتُّبِ ُعوا ِم َن ال َّ ِذ َ
را میتــوان در آیۀ ﴿إِ ْذ تَبَ َّرأَ ال َّ ِذ َ
ال ْســبَ ُ
ين اتَّبَ ُعوا َو َرأ ُوا ال ْ َع َذ َ
ن خودشا ناست،
ي كفارا ز تابعي 
ن رؤسا 
ي جست 
(بقره )166/بررسی کرد .مرادد راينآي ه بيزار 
س و السبب :الحبل( ».الراغب االصفهانی1404 ،ق)101 :
ن االن 
ن اتُّبِ ُعوا) «رؤساء الضاللةم 
(ال َّ ِذي َ
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صحنهپردازی 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 میدهد و همچنین
چهره خشم روسا نسبت به تابعین را نشان میدهد که از شدت خشم بیشتری برخوردار است؛
ب ديگرا ناست .در این صحنه دو پرتره از چهره خشم نمودار
ب آنا ن سختترا ز عذا 
زيرا عذا 
میشود پرتره چهره متابعین که خشمی نسبت به روسای خوددارند و این خشم نشأت گرفته
از سر ناکامی و شکست در انتخاب راه زندگیشان است و پرتره چهره رؤسا که خشمی نسبت
به متاب عین دارند؛ زیرا عذابشان به دلیل تبعیت آنها بیشتر شده است.

دومین محرک اصلی خشــم ،تهدید فیزیکی اســت .اگر تهدید آزاری طرف مقابل شما
ناچیز بوده و مشــخص ًا توان صدمه زدن به شــمارا نداشته باشــد ،بیش از آنکه 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 ،هارتوپورت و یا فرار از صحنه
ان ل َ َّما
اســت( .اکمن و وی فریزن1975 ،م )95 :این محرک را میتوان در آیه ﴿و قال َّ
الش ْي َط ُ
ال ْمر إ َِّن َّ
َْ
ان ل ِ َي َع َل ْي ُك ْم ِم ْن ُس ْ
ــل َط ٍ
ان إ َِّل
الل َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ال ْ َح ِّق َو َو َع ْدتُ ُك ْم ف ََأ ْخ َل ْفتُ ُك ْم َو َما َك َ
ــي ُ
قُ ِض َ
َ
َ
َ
َ
وموا أنْ ُف َس ُك ْم َما أنَا ب ِ ُم ْصر ِِخ ُك ْم َو َما أنْتُ ْم ب ِ ُم ْصر ِِخ َّي إِن ِّي
ومونِي َول ُ ُ
َاســتَ َج ْبتُ ْم لِي ف ََل تَ ُل ُ
أ ْن َد َع ْوتُ ُك ْم ف ْ
ين ل َ ُهم َع َذ ٌ َ
َ
ون ِم ْن قَ ْب ُل إ َِّن َّ
ــر ْكتُ ُم ِ
يم﴾ (ابراهیم )22/مشــاهده کرد .در
اب أل ِ ٌ
الظال ِ ِم َ ْ
َك َف ْر ُت ب ِ َما أ ْش َ
گفتگوهای این آیه شیطان توان صدمه زدن فیزیکی به افراد را ندارد و فقط با تهدید کالمی
وموا أَنْ ُف َس ُ
ــك ْم»« ،فإنه ذكر اللوم تنبيها على أنه إذا لم يالموا لم يفعل بهم ما
ومونِي»َ ،
«ول ُ ُ
«ف ََل تَ ُل ُ
فوق اللوم»( .الراغب االصفهانی1404 ،ق )456 :افراد را محکو م به عذاب الهی میکند؛ فرد
در این صحنه ابتدا چهرهای 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 میشود و پرتره مؤلفه خشم را
در چهره آنها میتوان یافت و بروز آن بهصورت کالمی است.
 -1-6-3عکس پرترۀ مولفۀخشم

مؤلفه خشم در هر سه ناحیه صورت آشکار میشود؛ ابروها
پاییــن آمده و به هم گره میخورند ،چین و خطوط عمودی
میان دو ابرو ،ظاهر میشــود؛ پلک پایین منقبض میشــود،
چشــمها زل زده و میتوانند ،حالت از حدقه درآمده باشند.
لبها منقبض و مربع شــکل ،مانند حالت فریاد زدن است.
(اکمن ،وی فریزن1975 ،م )113 :پرتره چهره خشم در حالت
کلی دارای این ویژگیها است . ...
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تاکنون در مورد تصاویر هنری قرآن و اثربخشــی آنها در ذهن خواننده نتایج بســیاری
بیانشده است اما در این پژوهش با بررسی تصاویر هنری و شبیهسازی آنها در قالب یک
عکس فضای درونمتنی آیات مشاهده شد و در این مشاهدات بهعنوان یک عکاس الگوی
چهره شناســی در تمامی این عکسها مشاهده شــد با بررسی کلمات قرآنی عکس پرتره
از چهره افراد متناســب با واژگان قرآنی موردبررسی قرار گرفت مث ً
ال واژه «تَ َغيُّ ًظا» صدای
وحشــتناک است که در عکس پرتره حس بیزاری و نفرت بر چهره فرد را نشان میدهد و
این با نظریه چهره خوانی پل اکمن و واالس وی فریزن ممکن شد.
این نظریه کمک کرد تا بتوانیــم تصاویر چهره پنهان در واژهها را بیابیم .واژگان در زبان
عربی دارای تصویر هســتند در این پژوهش با دیدگاهی جدید به بررسی تصویری واژگان
پرداختیم و درنهایت خواننده میتوانــد عکس پرتره چهره افراد در روز قیامت را ببیند .از
مهمترین نتایج این پژوهش آشنایی خواننده با چهره و حالتهای آن در حوادث روز قیامت
است که امکان همزادپنداری را برای خواننده ایجاد میکند و اثر بیشتری در فهم آیات دارد.
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