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 چکیده

در  ه ک باشــدمیها  ادبی کالم یکی از جنبه عنوانبه تصــویرپرداز 

ــویر ر  در قرآن    پردازاننظریهمیان،  نیا ــتتو  تص ــر با جس معاص

شه کریم به  صنعت بالغی   یابیری    ها ورهس . در میان اندپرداختهاین 

شت اقوام       سوره هود دربردارنده   ،قرآنی سر ذ صاویر متعدد  از  ت

ست      ، هود،ی چون نوحپیامبران شعیب)ع( ا    شاکله  .صالح، لوط و 

؛  داده اســت ســرنوشــت این اقوام را، حرکت و تکاپو تشــکی  اصــلی

تحلیلی نوع افعال   ـــــ در مقاله حاضــر با روت توصــی ی جهتبدین

ــتاناین  تصــویرپرداز حرکتی در  ــیهره و غلبه آنها   هاداس و دلی  س
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شد.    سی خواهد  سایر افعال غلبه افعال حرکت انت برر دال بر  ،قالی بر 

ــویر ر  موزون و ملمو   ــتان تصـ ــاویر  که     داسـ ها بوده و با تصـ

ــت ها  ابعذ ماالمال از    ــده.  عظیم اسـ ــتم شـ افعال    انی در م، منسـ

سایر افعال نمود پید  ،حرکت انتقالی نیز ا  حرکت انتقالی افقی بیش از 

ست زیرا      شان دهنده بازتاب اعمال آدمی به خود ا کرده که این امر ن

ــاخص ــدافعال حر ها  شـ ، مدت کت انتقالی افقی که همان آمدوشـ

بر شت عم     ها شاخص غیاب و حضور، سرعت و قدرت است با    

ی  زمان در فواص  هاانساننتیته عم   هم مسیر است.هر انسان به خود 

متناســـب در هر   و قدرتو با ســـرعت  کندمیمختلف حضـــور پیدا 

بازتاب         دهد میفرد  بروز  یدر زند  زمان خود را   چراکه خداوند 

ــانی را در   خیر و  رداند.  از زمان به آدمی برمی   ا برهه عم  هر انسـ

حرکتند که نتیته آن به آدمی خواهد  در سیر افقی خود در   تماماًشر  

سید  شت اقوام          نیدر ااز این رو  ،ر سرنو سیم  سوره که آکنده از تر

ــته بوده، شـــاهد  ــتیم کاین نوع فع  حرک  ریکار به ذشـ ه  تی هسـ

ست     ، دال بر همواره سان به خود ا   ترتیب نیو بدباز شت عم  هر ان

ــمون و ل     ــوره  نیدر ا شیزپاشیبارتباط مضـ نمود پیدا کرده   سـ

 .کندمی

 . سوره هود حرکت، ،تصویرپرداز های کلیدی: واژه

 مقدمه

صویر ر  و   ست که    پرورد ارالهاف  جمله از دهیشک  ت خود را بر  ها نعمتا

ــانده        ــوره اعراف  77را در آیه   و آنمخلوقاتش به اتمام رسـ ــتسـ َوَلَقْد » :ذکر کرده  اسـ
ِدينَ ُُثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُُثَّ قُ ْلَنا لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإبِْليَس ََلْ َيُكنْ َخَلْقَناُكْم  ِِ ا َن السَّ ِِ »  .

ــویر ر  در    ــویر و تص ــور تص ــبقت حض   «الحیوان»و در کتاب  هتر 9نقد ادبی به قرن س

 .(797ص ،7391 )جاح ، رددیبازمجاح  
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صاویر تمعیار برتر  شاعر  بر شاعر دیگر را میزان    ،هالل عسکر  پس از جاح ، ابو 

مســیر  ،کالم را ریمســ زینو جرجانی  (12ص ،7314 )عســکر ،زیبا در کالم  قلمداد کرد

ــویر و ترکیب معرفی   متقدمان برا     ،با وجود این  (؛739ص ،7931 )جرجانی، کند میتصـ

ستقلی در نظر ن    صویر در بالغت، جایگاه جدا انه و م سایی و   ت شنا معرفی   گرفتند و به دنبال 

ادیبان   لی است که ناقدان و این درحا آن در اقسام بیانی چون تشبیه و استعاره و کنایه بودند.   

مهم   ا هبخشیکی از  عنوانبهو آن را  اندداشــتهنگاهی مت اوت به مقوله تصــویر  ،معاصــر

 .اندکردهبالغت معرفی 

سید قهب  میان نیدر ا سال ،  ن فی القرآ التصویر ال نی »ر  ماند ار به نام اثم 7393 در 
ــاز  و  برا   . ذارد میبه یاد ار     از خود «الکریم ــویرسـ ــر مختل ی چون     تصـ به عناصـ

واقع  در .کندمیرنگ، تشــخیص و تتســیم اشــاره  ،   تگو،موســیقی، زمان، مکان، حرکت

در  . رودیمرویکردها  تحلی  قرآن کریم به شـمار   ترینمهمیکی از  عنوانبه تصـویر ر  

سور قرآن کریم  سوره هود را  میان  صاویر مختلف معرفی    ا متموعه عنوانبه توانمی،  از ت

در مکه نازل شــده و عقاید   )ص(حضــور پیامبر ها ســالاین ســوره در اواخر  چراکه، کرد

سالم را   صیف    در قالبا شیر و انذار ریخته و به تو ش    تب وح،  ت اقوام پیامبرانی چون نسر ذ

 پرداخته است. )ع(هود، صالح، لوط و شعیب

ا عقوبت پرورد ار مقرون بوده اســـت،  باقوام این پیامبران الهی همواره ســـر ذشـــت 

وند میان، خدا در این .شــودمیی شــگرفی دچار تحول و د ر ون ،عقوبتی که طی آن زمین

صر حرکت به طرز    این ات اقات را با ست      هنرمندانهعن صویر کشیده ا  نیبد وو لهیف به ت

صلی این قبی  از      صر ا شاید بتوان ادعا کرد که حرکت، عن ستان دلی ،  ست.   قرآنی ها دا   ا

ــیوه تحلی   و پس از مباحث ت ور  در   بر آنمقاله ســعی  در این جهتبدین اســت که به ش

، به  هاداســتان در ایناده فع  حرکتی مورد اســت  13 انیاز م تصــویرپرداز زمینه تصــویر و 

 از این قبی  پاسخ داده شود:  سؤاالتیبررسی برخی افعال حرکتی پرداخته و به 

ــوره در (7 ــویرپرداز برا   هود سـ ســـر ذشـــت اقوام پیامبران از چه نوع افعال  تصـ

 حرکتی است اده شده است؟
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ــتر برخی افعال حرکتی در   یر بهرهعلت  (2 ــاز  و غلبه بیش ــ تصــویرس   ها تانداس

 چه بوده است؟ هود سوره

 مخاطب نسبت به پیام وحی داشته است؟ افتیبر در تأثیر این افعال چه  (9

 پشینه تحقیق

ــاز در زمینه  یو مقاالت هانامهپایانمیان،  در این ــویرسـ ــر   طورو به  تصـ خاص عنصـ

ــته  ــدهحرکت نگاش ــی عناصــر  اندش یا  اجمالی و طوربه تصــویرپرداز که همواره به بررس

ز این  که ا اندپرداختهو برخی ســور قرآن کریم  البالغهنهجم صــ  در برخی اشــعار و متون 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیقبی  

«   رک تصــویر هنر  انســان در قرآن کریم با رویکرد ایمان و»ا  با عنوان نامهپایان -7
سیه میر  سان در قرآ    صح  24 درپژوهش محقق  در اینر . صاب از ان ن نه به بازساز  تصویر ان

س     و بهبوده است  مؤلف مدنظر  کریم نتحقیق ک  قرآ در این پردازد.می نده سوره خاصی ب

ست اده شده دلیلی ذکر نکرده ولی      و برا نکرده    ا سوره رو،  پیش در تحقیقنوع تصاویر ا

 .شودمیخاص مهرح است و به بررسی یک عنصر خاص  چون حرکت اقدام 

ی و مرتضی قائماز « البالغهنهج در خهبهزنده  ها تصویرپرداز »ا  با عنوان مقاله -2

ر  برا  هرکدام از عناص  و فقطله خهبه خاصی در نظر  رفته نشده   مقا در این. متید صمد  

  تحقیق درولی  ،و نگاهی کلی به این عناصر دارد  اندکردهرا ذکر  هایینمونه تصویرپرداز  

ضر با ورود به   صی از قران کریم،   سوره حا صر حرکت مورد تحقیق و بررسی قرار      خا عن

 . یردمی

ــه قیامت در جز  تصـــویرپرداز »ا  با عنوان مقاله -9 از کبر   « 94انســـان در عرصـ

ــرو  ــمیرا جد  هکانی    یو عل خسـ محققان در این مقاله طی یک نگاه کلی       . ناظر  و سـ

سور این   کنندمیبیان  94 جزبه سوره غیر از  بهجز  که تمام  صر بینه  دو  س  و ن و تند مکی ه

ضوع   ازلحاظ ش  و آهنگ کردیو رومو شترک بیان  وهیو  سه نام از        .اندم سی  سپس به برر

ی  مقاله سوره خاص در این صاخة.که عبارتند از: غاشیة، طامة و  کندمیقیامت بسنده   ها نام

 نکرده است. را بررسیعناصر تصویر  و تمامیمدنظر نیست 
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صر حرکت در  »ا  با عنوان مقاله -4 شی حیاتنقش عن صاویر قرآنی در آیات   بخ به ت
ــکین فام از « 23و 21جز     محققان با درنظر  رفتن نظریات ادیبان    . مریم والیتی و بتول مشـ

ــید قهب   متأخر   ــر حرکت    ، محمد داود و یا  چون سـ ــوف زوایا  مختل ی از عنصـ در  سـ

  تأثیرات و انددادهو ســپس آنها را با آیات قرآنی تهبیق  اندکردهرا بررســی  تصــویرپرداز 

ــاویر قرآنی  ــنتیدهآن را بر تص ــا را  هاحرکتپژوهش  در این .اندس ــریع، بر اس   ،کند س

عال  اف است که کاربرد  بر آن کرده و نتیته دالّ بند تقسیم درونی و ظاهر   ،، افقیا دایره

 .وده استقو  و سریع در آیات مکی بیش از آیات مدنی ب

 تصویرپردازیمفهوم تصویر و . 1

ی از  برخ  ریشــهبالغت جدید دربر یرنده مصــهلحات و واا ان بســیار  اســت که 

نان را   ــتتو کرد    توانمیآ قدیم جسـ ــویر در    .در بالغت  مه تصـ این نوع از    جر ه کل

سوب     صهالحات مح صورة »باب کلمه  در. ابن منظور شود میا ست:  «ال   چنین ذکر کرده ا

صٌوَر،       یکی» ست که جمع آن  شک  ا صویر  شد صُوَّر می  صِوَر،  از م اهیم ت   ر،)ابن منظو«با

 .(14ص ،7331

ــهالحی ــویر را تم ال آن چیز  معرفی        ،ولی در م هوم اصـ قاهر جرجانی تصـ عبدال

(. در  933ص ،7931 )جرجانی،عق  درک شود  وسیله بهچشم دیده و    وسیله بهکه  کندمی

ــائلی دارد که   ــایانی به خلق مس ــیلههبحقیقت جرجانی عقیده دارد که تصــویر کمک ش   وس

شاهده نبا حوا  پنت شند   گانه آدمی قاب  لمس و م درنتیته   .شد تا بدین طریق قاب  رؤیت با

یده  عتیق نیز عق عق  نیز درک خواهد شد.  وسیله بهچیز  که به کمک حوا  ملمو  شود  

ــویر،  ــی بدون دارد که تص لی در زمان فقدان آن از  تحو  ونههیچزنده کردن ادراکات حس

 .(81ص ،7312 )عتیق،حوا  است

ــویر   ــک  از ال اظ     به  نیز تصـ معانی، عق ، عاط ه و خیال        ،را یک  روه زبانی متشـ

خیال و  ،معانی ،قع و  معتقد اســت که متموعه ال اظدر وا. (94ص ،7317 )البه ،داندمی

ــند   ند درتوانمیعق   ــته باش ــویر نقش داش د که  این باورن برخی ناقدان بر .طراحی یک تص

. درنتیته  (9ص ،7319 )ناصف،در ال اظ و جمالت مترادف است تصویر با شک  قاب  حس  
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ــ   آفریند و درعینرا در آن می اتیادب، اثر ام  عبارات و ال اظی اســت که ادیبتصــویر ش

ــت که       ــام  خیالی اسـ آید و ادیب آن را در    قو  به وجود می  ا عاط ه    ته یدرنتحال شـ

 .(48ص ،تابی )خ اجی،دهدمیاثرت بازتاب 

 متأخرانتصویر از دیدگاه متقدمان و . 1-1

ــان از توجه  ربازیدادبیات عربی از  ــاویر هنر   ویا و جذاب بوده که نشـ   مملو از تصـ

قان و ادیبان خود دارد      یار خال ــ ــویر هنر  در جهان ادب و نقد،      .بسـ نابراین تصـ    مقوله ب

اســتوار و به آن نیازمند بوده   بر آنبلکه شــعر و ادب از آغازین روزهایش  ،ید  نیســتجد

ــت ابن   ق(،299میان، نام ادیبان بزر ی چون جاح )     در این. (739ص ،7381 )عبا ، اسـ

ــابو ق(،917آمــد ) ق(،991قــدامــة بن جع ر) ق(،922طبــاطبــا)  ق(،939کر )هالل عسـ

رابهه نظریاتی پراکنده اما درعین   در اینکه  خوردمیبه چشـــم  ق(417عبدالقاهر جرجانی)

 :پردازیمبه تشریح برخی می در ادامهکه  انددادهبه ادبیات عربی ارائه  ثمربخشحال 

را   و  شعر  ؛جستتو کرد  توانمیسخن در مورد تصویر را در کالم جاح     ترینکهن

ــناعت و  ــویر ر از بافت و نوعی  ا  ونهص (. 797ص ،تابی )جاح ، یردمیدر نظر  تص

  )ابن طباطبا،ندکمیطبا نیز از تصــویر به هنگام شــرح تشــابه میان ل   و معنا اســت اده  ابن طبا

شاعر نزد جرجانی    19ص ،7339 ست که تعریف  ست که   ونهاین(. این درحالی ا   شاعر » ا

  ها صــورتو  ســازدمیرا جادو و  وت را مبهوت  که چشــم کندمیصــورتی را انتخاب 

ــورت بیان نو ناموزون را در یک بیت قرار نمیمتنافر    «ندکمیدهد و دو معنی را در یک ص

 (.19ص، 7339ابن طباطبا، )

شی      صویر هنر  در میان ادیبان متأخر نیز جایگاهی واال پیدا کرده، به نحو  که نگر ت

ــودمیجدید در تبیین آن مهرح   رند یمیبخش مهمی از بالغت در نظر  عنوانبهو آن را  ش

همی  ماهر ف به زکی مبارک، احمد شایب، سید قهب، جابر عص ور، توانمیکه از آن جمله 

زکی مبارک در مورد تصویر اذعان دارد که تصویر شعر ، اثر شاعر است که         .اشاره کرد 

 سدپرمیکه از خود  دهدمیقرار  ییدر فضاو مخاطب را  کندمیبه نحو  مرئیات را وصف 
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ــیده آیا این   ــد     ا قصـ ــده بود که خوانده شـ ــته شـ از مناظر بود که دیده  ا منظره ایو نوشـ

 .(89ص ،7339 )زکی مبارک،شد

ص ور نیز   ست و روت    » : ویدمیرابهه  در اینجابر ع صویر ابزار تعبیر ا   کار یر هبت
  ر عص ور، )جاب«کندمیآن یا کی یت ایتاد آن به اقتضا  حس بیرونی است که شاعر اتخاذ    

 (.449ص ،7332

تصویر    بر اسا  آیات تشریع   جزبهک  اسلوب قرآن  » :سید قهب نیز عقیده داشت که  
)سید   «است  اثربخشو کافر  مؤمناست و این اسلوب تصویر  راز اعتاز قرآن است که بر     

تصــویر حســی که از   : کندمیمعرفی  در قرآنتصــویر را  دو نوعو  . (1ص ،7314 قهب،

را  بخیال استوار است. سید قهب     بر اسا  و تصویر خیالی که   شود میجهان خارج  رفته 

ــاویر قرآنی ــیدن به تصـ ــر  را درنظر  رفت عمق بخشـ ــدا، حرکت،  ، عناصـ که رنگ، صـ

   امپیشســید قهب را  توانمی. شــودمیتشــخیص و حوا  را شــام    ،  تگو، تتســیم

م  تنها در م هواو تصــویر قرآنی را  چراکهمقوله تصــویر دانســت  در بررســیمعاصــران خود 

 .(31ص ،2449 )عبدالسالم راغب،جمله منحصر ندانست

 . حرکت و انواع آن2

صر   ازجمله صویرپرداز  عنا صاویر،   ت ، حرکت نام دارد که در پویایی و زنده کردن ت

ــیار  ــت و موجب مؤثربس ــاویر   اس ــتر تص ــودمیجلوه  ر  بیش ایه تمامی دنیا بر پ چراکه ش

ست.  وجوتجنبحرکت و  شب و روز،  چرخش زمین، ا شد  پیدایش  ص   آمدو همه   هاف

ستند. همواره  دال بر حرک سکون را      ت جهان ه ساو  زند ی و  شمندان نیز حرکت را م اندی

ــاو  با مر    ــته مسـ الداللة و   »محمد محمد داود در کتاب     ،. به دلی  این اهمیت   اند دانسـ

ــت:  «الحرکة ــیم کرده اس انتقالی و  عدو نوافعال حرکتی به  افعال حرکتی را بدین  ونه تقس

 :متنوعی هستند  هارمتموعهیزکه هر کدام از دو متموعه، شام   شوندمیموضعی تقسیم 

 . حرکت انتقالی2-1

ــاخصاز  یحرکت انتقالکلی افعال  در نگاه ــی؛   دو ش ــاس ــکی اس   حرکت و انتقال تش

ــده ، جابه جایی از مکانی به مکان دیگر و طی  نوع افعال در این. (14ص ،2442 )داود،اندش
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تشکی     زیرمتموعه 1افعال انتقالی از  .اصلی است   ها مؤل همسافتی بین مبدأ و مقصد جزو   

 به بررسی هریک خواهیم پرداخت: در ادامهکه  اندشده

ــاخصاین نوع افعال به غیر از حرکت و انتقال  :قانتقالی مطل الف( یگر  د ها ش

شتن،  :به توانمیکه از آن جمله  کنندمیرا نیز حم   سرور،     ام بردا شب س  شاد  و  انه و یر 

  همان،) واه این نوع حرکت هستند ن ر ب وافعالی چون لع اشاره کرد. دیگر  یدر پدویدن 

 .(779ص

صلی حرکت، انتقال    4از  این نوع افعال :انتقالی افقی ب( رفتن و آمدن  ،شاخص ا

که از   اندکردهدیگر  را نیز با خود همراه  ها شاخص اما . (771ص )همان،اندشده تشکی   

کی مســافت، ســرعت و قدرت اشــاره   ، نزدیبه موارد  چون: مدت غیاب توانمیآن جمله 

 .(749ص )همان،دسته هستند نیاز اافعالی مانند ذهب و سافر  .کرد

ــلی حرکت   این :انتقالی جهت محور ج( ــاخص اص ــه ش  ، انتقال ونوع افعال از س

ــکی     ــدهجهت محور  تشـ ــاخصاما   (.712ص )همان، اند شـ دیگر  را نیز عنوان   ها  شـ

سختی حرکت،    توانمیکه  اندکرده شی  پس از حرکت محور ،  شئ  به ثبات  به   اهمیت 

شاره کرد.  ،حرکت درآمده،ک رت و تتابع حرکت سیم      باال و پایین دو محوراین فع  به  ا تق

 .(734ص)همان، دسته است نیاز افعلی چون رفع،  .شودمی

صلی حرکت     :انتقالی قدرتی د( شاخص ا سه  شک این افعال از  ی   ، انتقال و قدرت ت

ــده ــاخصاما . (221ص )همان،اندشـ ــمت باال انداختن ،دیگر  چون هتوم ها شـ و  به سـ

ــرعت را نیز   افعال زیر را نام برد: دفع، رمی و  توانمیهمراه کرده که از آن جمله  با خودسـ

 (.292ص )همان،شدّ

ــ( صلی حرکت      :انتقالی انعطافی هــ شاخص ا سه   ، انتقال و انعهافاین افعال از 

، ارتباط حرکت چرخشــی با دیگر  چون انعهاف کام  ها شــاخصکه  اندشــدهتشــکی  

م     ــئ را نیز شــــا ند  میشـ ــو عالی چون: انحرف، حلّق و دحرج  شـ عال    از این و اف نوع اف

 (.283ص )همان،هستند

اخته  ، انتقال و سرعت ساین افعال از سه شاخص اصلی  حرکت :انتقالی سرعتی خ(

، اهتمام  دیگر  چون است اده از پا ها شاخصخاص از  طوربهولی  (217ص )همان،اندشده
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وع ن از اینطار  . افعالی چون جر ، خهف واندشـــدهنا هانی بودن نیز تشـــکی   ت،و جدیّ

 (.941ص )همان،افعال هستند

صلی حرکت      طوربهاین حرکت  :انتقالی مکانی س( شاخص ا سه  قال و ، انتعام از 

جاوز و زحلق را   چون:افعالی  توانمیعبور از موضع مشخص تشکی  شده که از آن جمله      

 (.949ص )همان،نام برد

ــلی حرکت و انتقال و  :انتقالی مختص مایعات ش( ــاخص اصـ این افعال از دو شـ

، حرکت مایعات بر سهح و اضهراب و   ی چون حرکت در دریاهاینامچند شاخص فرعی با  

 (.994ص )همان،مانند سبح و سال .اندشدهتداخ  تشکی  

 کت موضعیحر .2-2

اصــلی حرکت و موضــع تشــکی  شــده  فع  حرکت موضــعی همواره، از دو شــاخص

ست.   صد وجود ندارد بلکه      در اینا سافتی بین مبدأ و مق نوع فع  جابه جایی و طی کردن م

ــئ    یا شـ ــخص و  کان شـ تام     در م کاتی را ان هد میخود حر ع  حرکتی نیز از  .د  8 این ف

 ررسی آنها خواهیم پرداخت:به ب در ادامهتشکی  شده که  زیرمتموعه

ــعیت موضــعی قدرتی الف( یز ه قدرت ناز مؤل : این فع  عالوه بر حرکت و موض

 (.914ص )همان،دسته هستند از اینافعالی چون ضغط و صارع  .بهره برده است

ــاخصاین افعال عالوه بر  :موضــعی احتکاکی ب( اصــلی چون حرکت و  ها ش

نیز تشــکی  شــده  آرامش، ضــعف و درتفرعی چون ق ها شــاخصموضــع و احتکاک از 

  و مرّ مسّ افعالی چون حکّ، .کنندمیافعال دو شئ با یکدیگر تما  برقرار   در این .است 

 (.479ص )همان،دسته هستند از این

صلی حرکت و  ها شاخص این افعال عالوه بر  :موضعی لرزشی   ج( موضعیت و   ا

شاد        ها شاخص لرزت از  ضعف و حس  سرعت،  شکی   فرعی چون قدرت،  . اندشده ت

 (.499ص )همان،نوع افعال هستند از این افعالی چون ارتعش
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ضای بدن    د( ضعی اع صلی حرکت       :مو شاخص ا سه  ضعیت این افعال از   و و مو

شکی      ست ت شدن با حرکت د صورت      در این. اندشده  همراه  ضا  افعال محور حرکت با اع

 (.414ص )همان،ص ق و اشار افعال زیر را نام برد: توانمیکه از این دسته   یردمی

و  تو حرک: این افعال فقط مخصوص مایعات هستند موضعی مختص مایعات (ـ ه

ر و چون فا افعالی .روندمیمایع بودن سه شاخص اصلی آن به شمار      و مخصوص موضعیت  

 (.974ص )همان،غمس از این نوع هستند

ار  اصلی به شم دو شاخصموضعیت  حرکت و نوع فع ، در این: موضعی مطلق خ(

 (.991ص )همان،نوع هستندچون ثنی و د ّ از این  افعالی .روندمی

 به سوره هود . نگاهی کوتاه3

ل ناز )ص(اکرمست که بر پیامبر  ا ا سوره سور مکی و چه  و نهمین   سوره هود جز  

سران     و  ردید صریح بعضی م  سوره   ،نیز طبق ت ه پیامبر  ی بود کهایسال در اواخر نزول این 

ــر  اکرم)ص( ی از  و طبعاً یک و خدیته) ( ابوطالب، یعنی بعد از وفات بردمیدر مکه به س

که فشار دشمن و تبلیغات خشن و زهرآ ینش       )ص(زند انی پیامبر ها دوران ترینسخت 

سا    سوره   .شد میبیش از هرزمان دیگر اح   تعبیراتی که جنبهبه همین جهت در آغاز این 

  .شودمیدیده  ،دارد مؤمنانو  )ص(ت به پیامبردلدار  و تسلی نسب

که   ع(نوح)حضرت   مخصوصاً  ه آیات سوره را سر ذشت پیامبران پیشین     قسمت عمد 

هم   اهســر ذشــت. ذکر این دهدمیتشــکی   ،با وجود ن رات کم بر دشــمنان پیروز شــدند

آن انبوه دشــمنان بوده و هم   در برابر مؤمنانو  )ص(خاطر برا  پیامبر اکرم آرامشوســیله 

    عبرتی برا  مخال ان نیرومندشان.در

  خصوصاً  اصول معارف اسالم    ،مکی ها سوره به هرحال آیات این سوره همانند سایر   

شرک و   ستی بتمبارزه با  صدق دعوت پیامبر را    پر و توجه به معاد و جهان پس از مر  و 

تهدیدها  شــدید  نســبت به دشــمنان و دســتورها    ،و در البال  مباحث کندمیتشــریح 

و  )ع(ســوره عالوه بر حاالت نوح در این. شــودمیده دی مؤمنانمؤکد  در زمینه اســتقامت 

انی چون هود)ع( و به ســر ذشــت اقوام پیامبر ،مبارزات شــدیدت که مشــروحاً آمده اســت



ها)دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی  الم اهلل علی  441   04، پیاپی51سال، (س

 

 و و انحرافبر ضد شرک و ک ر    دارشان دامنهو مبارزات  )ع(صالح)ع( و لوط)ع( و شعیب  

 .(927ص ،3ج ،7912 )مکارم شیراز ،ستمگر  اشاره شده است

 پیامبران سوره هود هایداستانانواع افعال حرکت در  .4

 . داستان قوم حضرت نوح)ع(4-1

ستان     ستان حضرت نوح    ،سوره  در ایننخستین دا ضمن     )ع(دا ست که  آیه نقاط   28ا

سی تاریخ     سا ضرت دهدمیشرح   او راا شیر و انذار قوم خود      ،. آن ح سالیان متماد  به تب

شی مردما    سرک ه  نزول عذاب الهی را بن و عناد آنها، ن رین پیامبر و پرداخت ولی در نهایت 

شت  شد تا       .دنبال دا شتی همراه  ساخت ک ستین را از چن  مؤمنینعذابی که با  قوبت  گال عرا

چه  سال زنان    ،الی هالکت قوم نوح را خواستار شد  چون خدا  تعالهی در امان نگه دارد. 

ــاختن  )ع(ن نوحر فرزند  به دنیا نیاورند و چو      را عقیم کرد که دیگ  ــتی فراغ از سـ ت  کشـ

سر    او راخدا  تعالی  ،یافت ساخت تا به زبان  صدا بزند و از   مأمور  یانی تمامی حیوانات را 

شتی آورد  ستین نیز بیش از   مؤمنین .هر جنس یک ج ت در ک پس از پایان ن ر نبودند.   1را

اقیانوســی تمامی   صــورتبهســهح زمین  زود بهو  شــودمیعذاب شــروع  ،ســاخت کشــتی

  .(927ص ،72ج ،7479 )طبرسی،بردمیمشرکان را از بین 

 حرکت در سرگذشت قوم حضرت نوح)ع(بررسی  .4-2

 و افعال انتقالی بیش از افعال موضعینوع فع  حرکتی است اده شده  1داستان از  در این

ند میجلوه  ر   قالی اف      در و کن قالی نیز، انت عال انت یان اف عا  قی بیش از م ــور  باقی اف ل حضـ

ــت قوم حضــرت نوح  دارند، ــر ذش ی هولناک که جهان را د ر ون ، با عذاب)ع(چراکه س

ن  و بارا و آبابر و باد  ؛به تکاپو افتاد چیزهمهروز عظیم  در آن همراه شــده بود. ،ســاخت

 که بشر تا به امروز یارا  رویارویی با آن را ندارد. ا واقعه عظیم را رقم زدند، ا واقعه

ست که افعال حرکت   تکاپو ،حرکت ،ویژ ی آن روز ترینمهم ، تحول و د ر ونی ا

یر این  لیکن خداوند در بهن تصاو  .اند ذاشته آن را برا  خواننده به نمایش  خوبیبهانتقالی 

ــته که جز با دقت و               ها  پیام  ،عذاب  ــیار  برا  آیند ان به امانت  ذاشـ   ر نگارفبسـ
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قرآن از باز شــت عم  هر انســانی به     جا جاخداوند در  .دها را دریافت کرآن توانمین

شدار داده خود  ست.   ه ستقیم  ا ستقیم به قلم آورده   و  اهیاین پیام را خداوند  اهی م غیرم

ست  شین جستتو کرد       توانمیآن را  ها جلوهیکی از  .ا سر ذشت اقوام پی   ورطهمان .در 

بر ســیر    الو این د آیندمیبه نظر  ترپررنگداســتان  در اینکه بیان شــد افعال انتقالی افقی 

ــت ــر اسـ ــاخصافعال انتقالی افقی که از  .حرکت افقی اعمال بشـ  ،دوآمرفتی چون هایشـ

اعمال آدمی که همواره درحال   ها شاخصبا  اندشدهمدت غیاب تشکی   نزدیکی مسافت، 

 دارد. خوانیهم و باز شت و غیاب آثار است، وآمدرفت

ــیر   ــت که عم  دیروز آن بر امروزت اثر     آدمی در یک سـ افقی درحال  ردت اسـ

نیز بازتاب و نتیته      )ع(عذاب آن روز قوم نوح  .کند میو پژواک آن را دریافت     ذارد می

ــت.   اعما ــان بوده اس ــته خودش ــالیان  ذش ــیار ل س   طوربهدر ادامه با وجود افعال حرکتی بس

ی  برخی از      به تحل ها چون  خاص  با ذکر       خواه« و آ»و « تبع» آن ها  خت و در انت یم پردا

 در این باره به خواننده انتقال خواهیم داد. تردقیقجدولی، نگاهی 

ْثَلَنا َوَِا نَ رَاَک ات ََّبَعکَ » الف( َِا نَ رَاَک ِإَّل َبَشرًا ِِ ِه  ْن قَ ْوِِ  ِإَّل الَِّذيَن فَ َقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َکَفُروا ِِ
ُن ُکْم َکاِذِب َ  ُهْم أَرَاِذلَُنا بَاِدَی الرَّْأیِ  ُْ نَِ ُم َب ْن َفض               ْ قوم او که ؛ (21 )هود:«َوَِا نَ َرى َلُکْم َعَلْيَنا ِِ

ه جز فرومایگان ک بینیمنمیو  بینیمنمیرا جز بشر  مانند خود  ما تو :ورزیدند   تندک ر می

بلکه شــما را   ،مبینینمیاز تو پیرو  کرده باشــند و برا  شــما هیچ برتر  بر خود  ت کربیما 

 .پنداریممیدروغگو 

شه   :«کَاتَّبَعَ» ست  « تبع»این فع  که از ری ه افعال حرکت انتقالی مهلق ب ازجملهآمده ا

شده.  اهی           ونههیچاما برا  این حرکت انتقالی  رودمیشمار   شته ن صی انگا شخ جهت م

شی   ،آن را افقی سا  این فع   .دانندمیعمود  و یا چرخ سیاق جمله دالالت مختل ی    بر ا

سه        این فع ، ها داللت ترینمهمیکی از  .ردی یدر برمرا  ست که خود به  سی ا داللت ح

پایین آمدن در پی          دیگر یدر پراه رفتن  :بخش به غرض مراقبت و ارشـــاد و اطاعت،    

 .(19ص ،2449 )داود،شودمیدیگر  و بیان موقعیت مکانی تقسیم 

ــدمیبه نظر   ــی،  آیه   در این رسـ دیگر  به غرض   یدر پراه رفتن  از نوعداللت حسـ

، اطاعت و پیرو  از پیامبر خود را  )ع(زیرا که یاران نوحمدنظر باشد   بردارفرماناطاعت و 
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شده     ی خویش قرار داده بودند طور  که سرلوحه زند   شان  شرکین نیز متوجه این حالت  وم

ــت اده        خهاب  ــما هم در ظاهر       کردند میبه آنان از فع  انتقالی مهلق اسـ  و تا بگویند که شـ

ا . اما نکته ظریف ماجر   کنید می  رویو پاز نوح تقلید   رفتار  و در باطن هم  اعمال روزمره و 

یدا     مانی نمود پ ند میز مات          ک ع  حرکتی تبع از کل ــت اده از ف ــرکین پس از اسـ که مشـ

ودن فع  خود  ب خن ی لهیوس نیبدتا   یرندمیبهره « کَاذِبِینَ»و  «أَرَاذِلُنَا»همچون   زیرآمیتحق

شند و موج     تأثیرببرند و  نیاز برا  شته با شتر  بر مخاطب دا ضاعف     ب تتخریبی بی ضعیف م

 .روحیه پیامبر شوند

ور  که  طاست   شده میحربه است اده   از ایننیز برا  تضعیف روحیه دشمن    خیدر تار

سیار       در ابتدا شمن آنان را انبوه و ب شکریان د ضعیف    دانندمیخهاب به ل سپس آنان را  و  و 

عت رزم ترجیح         تا ــ به شـ لذت بزم را  که  ند میبزدل  ند میمعرفی  ،ده درواقع آدمی  .کن

شتر  بگیرد  شت  تر دردناکسقوط   ،هراندازه اوج بی سان   .خواهد دا این ویژ ی روحی ان

ــمار      ــعیف روحیه او      رودمینوعی جنگ روانی علیه او به شـ که موجب عدم تمرکز و تضـ

آیه کمک شـــایانی کرده تا همواره در ذهن   تصـــویرســـاز این فع  حرکتی به  .شـــودمی

 خود متسم سازد. در مقاب مخاطب جا   یرد و خواننده آن را چون صحنه نمایشی 

َِْن » ب( ِر اللَِّه ِإَّل  ِْ ْن َأ َم اْلَيْوَم ِِ َِ قَاَل َّل َعاص  ِ َن اْلَما ُمِنن ِِ ُم يَ ْعم  ِ َب َِ ِِوی ِإَ   ِِحَم رَ قَاَل س  َ
َن  اْلُمْغَرِق َ  َوَِحاَل بَ ْيَنُهَما اْلَمْوجُ  ــو به ؛   ت  (49 )هود:«َفَکاَن ِِ واهم برد تا   کوهی پناه خ  سـ

ندارد       نوح   ت:  .مرا از آب ح اظت کند    امروز هیچ محافظی در برابر فرمان خدا وجود 

و او از   تموج آب در میانشــان فاصــله انداخ حال در این مگر آن کس را که او رحم کند.

 شد. شد انغرق

ــه  :«آوی» ــده جزو افعال حرکت انتقالی افقی دال بر « یَ وَ اَ »این فع  که ازریش  رفته ش

ست که   ست اده         میدر قدآمدن ا سی برا  نتات ا ستن به چیز  یا ک به معنی باز شت و پیو

ست.  شده می ن  داللی ای ها شاخص  ترینمهماز  و با معنا  امروز  آن نیز ت اوتی نکرده ا

ــت)همان،       ، انتقال، باز   به حرکت   توانمیفع    ــاره داشـ ــت به مکان امن و راحت اشـ   شـ

 (.741-743صص
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ــت آیه نیز این فع  به معنی حرکت      در این ــمت مکانی امن      و باز شـ   و راحت به سـ

ناد  بیان شده دال بر اصرار و ع   )ع(فرزند نوح از زباناین فع  حرکتی که  .متتلی شده است  

  را  نتاتمکانی امن و راحت ب ،،کوهی مرت عکردمیست طور  که او تصور در جهالت ا

  خوبیهبتکبر بی حد وحصــر فرزند پیامبر درواقع با این فع ،  .از چنگال عذاب الهی اســت

صویر موجب ترسیم تالت فرزند نوح نبی برا  نتات و    در این. حرکت  رددمیآشکار   ت

ــاید ا ر با فع  حرکتی دیگر همراه    وعدهعدم ایمان به خدا و  ــت که ش ــدمیاوس ن  ای ،ش

 .کردمیمنتق  ن خوبیبهپیام الهی را 

مال پژواک اع و اینجهالت و عناد آن روز کنعان نتیته اعمال قبیح او در ذشته است 

ــان  ــورتبهآیه  در اینانسـ ــوحبهحکمت الهی  ها روزنهفع  افقی آمده تا  صـ نمایان  وضـ

ت به  اکه فرزندت تا آخرین لحظ شــودمیا این فع  حتت بر پیامبر تمام همچنین ب شــوند.

تلنگر    ،این تصویر  .لبیک نگ ت تو را ام برداشت و دعوت  سمت کوه برا  امنیت خود  

سان برا  همه   اهی برا  نتات از مصائب و بالیا    ست چراکه ما آدمیان خداپرست نیز  هاان

ها  غیر الهی را     مامی در به در    ولی کوبیممیت یدن  ــ باز     ب رحمت  از رسـ و توک  الهی 

 .افکنیمنمیبه آن  نگاهینیمو  مانیممی

ــلت     در اینخداوند    ــویر این خصـ ــریبنآیه تصـ فرزند نوح به نمایش     در قالب  را  بشـ

ــته تا در  ــد و در تنگناها از  هاذهن ذاش و در  عبرتی از ازل تا ابد  بگذرد هامخیلهمانا باش

ــود.  ــرت نوح)ع( توانمیلیکن در یک نگاه کلی شـ ــتان حضـ ر  را د افعال حرکتی در داسـ

 جدول زیر به این ترتیب جا  داد:

 

 نوع فعل حرکتی تعداد افعال

 انتقالی مهلق مرتبه9=7فع -7نصر-7تبع

-7قضی-7رجع-7عوذ-7آو -7جا -9اتی

 مرتبه77=7رس 
 انتقالی افقی

 مکانیانتقالی  مرتبه9=7طرد-2حال-7قلع-7مرّ

-2صنع-2رکب-7هبط-7حم 

 مرتبه1=2وحی
 انتقالی جهت محور
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 انتقالی سرعتی مرتبه2=7جر -7سبق

 موضعی مختص مایعات مرتبه7فار=

 موضعی احتکاکی مرتبه7مسّ=

 موضعی عضو  مرتبه7بلع =

 1جدول 

 . داستان قوم حضرت هود)ع(4-3

پیامبر الهی در ســر ذشــت این  .شــودمیپس از حضــرت نوح، حضــرت هود مبعو  

به   ،همین که زمان وفات حضرت نوح)ع( فرارسید  این سوره بیان شده است.     84تا 94آیات 

عد از  :یارانش فرمود  که در آن    ب هد بود  ند میپدید    ها طاغوت من دوران غیبتی خوا و  آی

  یز ،)حورساندمیبرا  شما  شایشی  ،خداوند توسط قائمی از نس  من که نام او هود است

آنان در ســرزمین شــام و یمن که به احقاف شــهرت داشــته ســاکن و  .(799ص ،7ج ،7914

حضـــرت هود آنان را به خداپرســـتی و توحید دعوت کرد اما  فراخی بودند. ها با مالک 

ــخره     ها  جدل آنها نپذیرفتند و مدام با       ــیار پیامبر را به سـ ــرانتام   رفتند می بسـ با قهر    و سـ

 .(783ص ،77ج ،7479 )طبرسی،نابود شدند ا دهسوزنخداوند از طریق باد تند و 

 ت هود)ع(بررسی حرکت در سرگذشت قوم حضر .4-4

صویرپرداز   ضرت هود)ع(      در ت شت قوم ح ست اده    8نیز از  سرنو نوع فع  حرکتی ا

ــده که در  ــته جا   8ش ــتاز افعال حرکتی دیگر در این    یرندمیدس لیکن افعال انتقالی پیش

ستند    ستان ه سی   در ادامه .دا صادفی به تحلی  فع   صورت به ترعمیقبه جهت برر «  ولّی» ت

 .پردازیممی

ْدرَارًا َويَمِدُْکْم ق ُ » ََ َعَلْيُکْم ِِ َما ُِ الس  َّ َغْغِفُروا َربَُّکْم ُُثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه يُ ْرس  ِ وًًَّ ِإَ  قُ وَِّتُکْم َوَّل ويَا قَ ْوِم اس  ْ
از  او ب سو  بهسپس   .من از پرورد ارتان طلب ع و کنید قومو ا  ؛ (92 )هود:«تَ َغَولَّْوا ُُمْرِِِ َ 

و نیرویی به قدرتتان اضــافه کند و به حالت   مر بر شــما ب رســتد  تا آســمان را مســت  ردید 

  ناهکاران رو  از حق برنتابید.
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ر ( اســـت جزو افعال حرکت انتقالی افقی دال بوّلن) این فع  که از ریشـــه :«َوَّل تَ َغَولَّْوا»

نیز  معاصر  در عربیاز چیز  یا کسی است.     ردانیرو ولّی در قدیم به معنی  است. آمدن 

به موارد زیر   توانمیمعنایی این فع     ها  داللت  ازجمله اما   رودمیبا همین م هوم به کار    

شاره کرد:  شت کردن در مقاب  چیز ، فرار کردن،   ا   . ()داللت معنو پایان و انتها  ماجراپ

قال و رفتن اســـت     داللی  ها  شـــاخص  ترینمهماز  ع  حرکت، انت  ،م2442 )داود،این ف

 .(749-744صص

ــدمیبه نظر  ــی  آیه، در این رس ــد حرکت حس ــت کردن مدنظر باش  .فع  و معنا  پش

 الهی ســعی در هدایت قوم  مراه خود داشــت و ها پاداتو  هاوعدهحضــرت هود با ذکر 

که ماالمال از پویایی و حیات و حرکت هستند   ی هاینعمتاین میان به دستور خداوند از   در

نه  و  بردمینام   ــح بادانی و خرمی برا  قوم خ    ا صـ نده از آ یال و    ک ود آک هابق ام ه م

شد    شان با سیم   ،آرزوهای شا  کندمیتر ست  هاپاداتبه امید این  ا لحظهبرا   دیتا  کبار و از ا

عراض  ا بینیپیشدلی   بهو حضرت هود به فرمان خداوند   در ادامه .سرکشی دست بردارند    

شدت تکبر و غرور آنها را       ردانیرو و  ست اده کرده تا  قوم خود از فع  حرکتی انتقالی ا

رورد ار پ ها نعمتحرکت م بت و  در مقاب آنها  وشــزد کند که  و بهبه نمایش بگذارد 

 .است پاسخ ندهید  ردانیرو به سمت شما آنان را با حرکتی من ی که همان 

ش هم ست.    «مترمین»کلمه  ینین شاهد  دیگر بر این تحلی   اخالقی آنان ا صویر  ت نیز 

ده  ش  ملمو  خوبیبهآیه  در اینمقاب  فرار و رویگردانی آنان  در الهی و ها نعمتخیزت 

داستان    ر اینددر یک نگاه کلی افعال حرکتی به کار رفته و  ویا  شدت تکبر آنان است.   

 :است ته شدهدر جدول زیر به نمایش  ذاش

 

 نوع فعل حرکتی تعداد افعال

 انتقالی افقی مرتبه1=7تاب-2رس -2جا -2ولّی

 انتقالی مهلق مرتبه2تبع=

 انتقالی قدرتی مرتبه7فهر=

 انتقالی مستقر مرتبه7بلغ=

 انتقالی سرعتی مرتبه7نتی=



ها)دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی  الم اهلل علی  144   04، پیاپی51سال، (س

 

 موضعی قدرتی مرتبه7عر =

 2جدول 

 . داستان قوم حضرت صالح)ع(4-5

سوره هود   سومین   ستان در  ست    ،دا ستان قوم ثمود ا صالح)ع(    .دا ضرت  که برا   ح

شده بود همواره با لتاجت و عناد آنان رو به رو     سرکش مبعو   ا  ت شد میهدایت این قوم 

  در مقاب  حضــرت صــالح از  هابتدلی  عدم ســخن راندن  جایی که در مقام احتتاج و به

شتر  قرمز رنگ و باردار   ستار خداوند  شیت        .شدند  را خوا صالح نیز به اذن و م ضرت  ح

ــته الهی  ــتر و فرزندت        و به  آنان را اجابت فرمود     خواسـ ــتور داد تا آزار  به شـ آنان دسـ

عهد و پیمان را در دید انشان نقض کرد و شتر را از پا     ،شیهان  ها وسوسه  نرسانند ولی  

ــقت بار    مقدمهتحقق عذاب الهی با  از آنپس  .درآوردند ــه روز مش نتاتی را  فرصــت س

شـان سـ ید و در روز دوم سـر  و در روز     هایصـورت در روز اول  .برایشـان به ارمغان آورد 

ایمان نیاورد با صیحه   آسمانی سخت و سنگین به       روزشمار  در اینسوم سیاه شد و هرکه    

 ،7ج ،7444 )قمی،وره هود بیانگر این داســـتان هســـتندســـ 81 تا 87هالکت رســـید.آیات 

 .(792ص

 قوم حضرت صالح)ع( در سرگذشتحرکت  بررسی .4-6

ستان  شده که     9از  قوم ثمود نیز در دا ست اده    میان با حرکت در ایننوع فع  حرکتی ا

تعداد  ه ک کنیممیبرخورد   و عضــوســرعتی و موضــعی احتکاکی   ،قدرتی ،انتقالی افقی

  ،همسو بوده    داستان نیز با محتواامر  و اینر سایر افعال دیگر مقدم شده است    انتقالی افقی ب

ه شتر  که معتز . یردمیعذاب قوم ثمود از لمس کردن و آزار و اذیت شتر نشأت  چراکه

شی تعداد  از افراد مورد آزار      و خداوندلهی بوده ا سرک از نزدیکی به آن نهی کرده بود با 

ــیان    یردمیقرار  ــوزناک که        ،و درنتیته این عصـ را با خاک    چیزهمه خداوند طوفانی سـ

غیانگر  نیز از اعمال پلید آن قوم طکه این عقوبت الهی  فرستد میفرو  بر آنان کردمییکسان  

شی   صادفی به   صورت بهنیز  در ادامه .شود مینا شه ت تا   خواهیم پرداخت« مسّ» فع  یابیری

 این داستان دریابیم. تصویرپرداز   از ترعمیقظرافت 
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وَها بِ َويَا قَ ْوِم َهِذِه نَاَقُة » ُْ ِفن أَْرِض اللَِّه َوَّل ََتَس               وَم فَ َيْأُخذَُکْم اللَِّه َلُکْم آيًَة َفَذُروَها تَْأُک س             ُ
شما    ؛ (84 هود:)«َعَذاٌب َقرِيبٌ  شتر خداوند که برا   شانه ا  قوم من این  ست   ا ن رها   او راا

ما  ی نزدیک شــعذاب چراکهآزار  به او نرســانید   ونههیچتا در زمین خدا چرا کند و کنید 

 را فرا خواهد  رفت.

 .زو افعال حرکتی موضعی احتکاکی استاست ج «سَّمَ» این فع  که از ریشه :«ََتَس وَها»

 .م هوم تتاوز نکرده  از اینبه معنی لمس کردن آرام و ظریف آمده و امروزه نیز    در قدیم 

  ندر میا .رودمیســیاق جمالت دال بر معنا  حســی و متاز  نیز به کار  بر اســا این فع  

تالت در   (2، رســیدن و حصــول امر و حالتی (7 :معنی حائز اهمیت اســت 2داللت متاز  

موضعیت، تما  خ یف،    ،داللی این فع : حرکت ها شاخص  ترینمهمتتاوز و دشمنی.  

 .(472م، ص2442)داود، باشدمیمودت و محبت  ،آرامشضعف و 

آیه هم داللت حســـی و هم داللت متاز  فع  مدنظر باشـــد  در این رســـدمیبه نظر 

به  « خدا غذا بخورد   در زمینرها کنید تا     او را» فرماید  میدر جمله قب     چراکه    چیهیعنی 

شته باشید     ترینکوچکاو  و باوجه این ناقه را لمس نکنید  سو  »ید ق از سویی  .تماسی ندا «  ب

ــتر اســت  دم تتاوز ودالّ بر معنا  متاز  این فع  و ع ــمنی با این ش درواقع حضــرت   .دش

ن معنا  فع  برا  ای و بهترینزار و اذیت رساندن به ناقه بوده صالح خواستار نشان دادن عدم آ

ست که این م هوم را به مخاطب القا   و م هوم کتی  فع  حر و این کندمیفع  حرکتی مسّ ا

سیم کرده که          صالح تر ضرت  شتر ح صویر  از  شدار از عقوبت ال  با انذار و نوعیبهت هی  ه

ــده و حتت  ــت.  را برهمراه ش ــانده اس در ادامه جدول زیر افعال   مخاطب خود به اتمام رس

 :دهدمیحرکتی به کار رفته در داستان را نمایش 

 نوع افعال حرکتی تعداد افعال

 انتقالی افقی مرتبه8=7جا -2اخذ-7ذر -7اتی-7تاب

 انتقالی قدرتی مرتبه9=7عقر-7نصر-7نشا

 انتقالی سرعتی مرتبه7نتی

 موضعی احتکاکی مرتبه7مسّ=

 موضعی عضو  مرتبه7اک =

 3جدول 
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 قوم حضرت لوط)ع( داستان. 4-7

س    ضرت لوط هدایت قوم لوط در  شت ح و  در زمان  .رزمین مؤت کات را برعهده دا

ناهان  . قوم حضرت لوط با   کردمیو دین آن پیغمبر را تبلیغ  زیست می )ع(حضرت ابراهیم 

آنان   بســتهزنگار  ها قلبو ارشــادها  پیغمبر بر  چون لواط مأنو  شــده بودند ا کبیره

ه  مالئک ســود  نداشــت تا جایی که عذاب الهی با مالئکه آســمانی رهســپار آن قوم شــدند.

سافرانی  صورت به شدند   خانه مهمان ،م سر پیامبر  قی  س حضرت لوط که زن نادان و فا  و هم

ساند       ،بود ضور مهمانان را ر شهر خبر ح شهر     و مردمانبه اهالی  سق  خود را به   سرعت بهفا

ه همراه  به فرمان مالئک )ع(حضرت لوط  .دند و درب خانه پیامبر را شکستند  خانه پیامبر رسان 

بارانی از   صـــورتبهعذاب الهی را  ،فرزندت مخ یانه از خانه خارج شـــد و ســـپس مالئکه

ــنگ بر ــاندند. و آنانازل فرمودند آنها ن س این   تصــویر ر 19تا  11آیات  را به هالکت رس

 .(998ص ،7ج ،ق7444 داستان هستند)قمی،

 حرکت در سرگذشت قوم حضرت لوط)ع( بررسی .4-8

ستان  ست اده شده که   نوع فع  حرکتی  3)ع( نیز از قوم لوط در دا   میان نیز فع در اینا

ل حرکتی  وجود تنوع افعا. خوردمیحرکت انتقالی افقی بیش از سایر افعال حرکتی به چشم 

سایر     در این ستان بیش از  ستان دا سا    هادا شب   چراکه شود میاح   و بعد از و قب در آن 

ــحنهنزول عذاب با  ــویممیزیاد و متنوعی روبه رو  ها ص ــی با چندین پرده . ویی نمش ایش

ــت درحال  ــهراب            .اجراسـ پرده اول با ورود مالئکه در قالب مهمان به خانه لوط نبی و اضـ

را  ب پرده دوم که با حرکت سریع قوم سرکش به خانه لوط)ع(   ،آیدمیپیامبر به نمایش در 

به پایان  دار آبروو پرده ســوم همراه با   تگو  پیامبر برا   یابدمیو  ناه ادامه  آبروییبی

  ،شود میبشارت نیکو به پیامبر همراه   و باآغاز  هامهمانارم با کشف راز  صحنه چه  ،رسد می

سریع لوط)ع(     شبانه و  شهر      صحنه پنتم حرکت  صالح خود و دور  از آن  همراه خانواده 

سر بیاندازد ادامه    بدون اینکه  شت  اهد نزول ش  پایان و آخرین پرده، و در یابدمینگاهی به پ

 آن شهر عصیانگر هستیم. بر مردمانعذاب الهی و بارانی از سنگ 
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ی پویای ،سرنوشت آن قوم   تصویرساز   نوع فع  حرکتی در  3صحنه با   8 در حقیقت

«   تل»و « هرع» دو فع  یابیریشهبه واکاو  و  در ادامهو اعتاز آن را به نمایش  ذاشته که 

 زیم.ااین داستان بپرد تصویر ر از  تر ظریف ها جلوهخواهیم پرداخت تا به کشف 

َيَ اِا قَاَل يَا قَ ْوِم هَ » الف( ُُ َکانُوا يَ ْعَمُلوَن الس           َّ ْن قَ ْب ََُه قَ ْوُُِه يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِِ ا َِ ُُؤَّلَِ بَ َناِتن َو
ْنُکْم رَ  ْيِفن أَلَْيَس ِِ يدٌ ُِ ُهنَّ َأْطَهُر َلُکْم فَات َُّقوا اللََّه َوَّل ُُتُْموِنن ِفن ض       َ و قوم او ؛ (11 هود:« )ٌُ َرِ       ِ

ا      ت: دادندمیکارها  زشــتی انتام  ترهاقب به ســمتش آمدند در حالی که  ســرعتبه

را تقوا  خدا را پیشــه کنید و م .ترندپاکیزهقوم من اینان دختران من هســتند آنان برا  شــما 

 وجود ندارد؟. و آ اهشما یک مرد فهمیده  در میانآیا  .نسازید آبروبیدر مهمانانم 

لحاظ لغو  به هدایت و حرکت همراه با  ( است ازهرع) این فع  که از ریشه :«ُعونَ يُ ْهرَ »

ــدت  ــودمیمعنا  و تر ش ــ هانی،ش جزو افعال حرکتی  « هرع» (.981ص ،2441 )راغب اص

سوب     سریع مح سیاق جمالت معانی مختل ی برا  آن در نظر   با توجهو  شود میانتقالی  به 

رداشتن    ام بزیر اشاره کرد: ام برداشتن سریع،     به موارد توانمیکه از آن جمله   یرندمی

داللی این فع  ،حرکت، ســرعت،   ها شــاخص ترینمهم ســریع همراه با تر  و نگرانی.

 .(949، ص2442)داود، باشدمینگرانی و تر  

ــدمیبه نظر  ــریع همراه با حرص و نگرانی قوم لوط  در این رسـ ــتن سـ آیه  ام برداشـ

شد   ست دادن   چراکهمدنظر با شتن برمیشتابان  ام   ،هاطعمهآنها به دلی  تر  از د و به   ددا

صیت خدا حرکت     صویر وقیحانه آنان بود.  و این فع  حرک کردندمیسمت مع تی  ویا  ت

دید شــ ها نگرانیرا که ماالمال از م اهیم مضــهرب و  و شــراین آیه تقاب  خیر  طورکلیبه

   نگران نابود ،خود و قهب باط  آبروییبیقهب حق، مضهرب از   .سازد میاست متسم    

صیت  شی  حیات ،به آیهقاب  م اهیم و کاربرد فع  حرکتی این ت . ناه و مع صویر    دبخ ه و ت

شاید بتوان ادعا کرد در زند ی امروز  ما نیز   .ده در اختیار خواننده  ذاشته است  پویا و زن

اه معصــیت در تکاپو هســتند که  ســمت  ابان بهدر مصــادیقی دیگر برخی آدمیان چنان شــت

ــان رقابتی تنگاتنگ ر   خداوند نیز این صــحنه را در قرآن با چنان ظرافتی به   .دهدمیمیانش

 باشد. انگیزعبرتبشر م مر ثمر و  ها نس تصویر کشیده که برا  تمامی 
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ُلوا ِإلَْيَک » ب( ُُ َرَبَک َلْن َيم   ِ ِر بَِأْهِلَک بِ قَاُلوا يَا ُلوُط ِإنَّا ُرس   ُ ُِ َوَّل يَ ْلَغِفْت َفَأس   ْ َن اللَّْي ِقْطعم ِِ
ْبُا ِبَقرِ  ْبُا أَلَْيَس الم      َِْوِعَدُهُم الم      ابَ ُهْم ِإنَّ  َِا َأص    َ يُبَها  ُِم    ِ َرأََتَک ِإنَُّه  ِْ ْنُکْم َأَِحٌد ِإَّل ا  هود:) «يبم ِِ

ــتگان   تند  (17 ــتاد ان پرورد ار توییم.آنها       ؛ فرشـ ــت   وهر ز به ت : ا  لوط ما فرسـ دسـ

از شما پشت سرت را نگاه      یکهیچرا حرکت ده و  اتخانوادهدر دل شب   .نخواهند یافت

و د  رفتار خواهد شــ شــوندمیمگر همســرت که او هم به همان بالیی که آنها  رفتار نکند 

 آیا صبح نزدیک نیست. .آنها صبح است موعد

ل حرکت  افعا و ازجملهاســت   ردانیرو ر و دال ب «تَ فَ لَ »این فع  از ریشــه  :«يَ ْلَغِفتْ »

   ردانیرو که همواره حرف جر همراه آن جهت  رودمیانتقالی موضعی عضو  به شمار    

لت حســی   این فع  بر دو داللت حســی و متاز  اشــاره دارد. در دال .دهدمیســر را نشــان 

ــت  ــر اس ــاز آ اهو در داللت متاز  بیانگر  بیانگر جهت حرکت س ــدار،  ،س ــرح و هش ش

موضعیت و حرکت سر به شمار      حرکت،اساسی آن نیز    ها شاخص  جمله از توضیح است.  

 .(438ص ،2442 )داود،رودمی

ْنُکْم َأَِحدٌ »  جمله ضه جمله  ،«َوَّل يَ ْلَغِفْت ِِ ست که بین   ا معتر ست نی ا ست نی منه    م و م

رها شده دال بر  به سمت وطن اتخانوادههود و   ردانیرو فرمان به عدم  .ذکر شده است

یعنی تمامی تعلقات خاطر خود نسبت به شهرشان را      مکان است،  ترک جسمی و روحی آن 

به   درنتیته (.792ص ،72ج، تابی )ابن عاشور،ببرند و حتی به پشت سرشان نگاه نکنند نیاز ب

سمی    آیدمینظر  سی یعنی )ج شد چراکه مالئکه    (در اینتا داللت ح و روحی فع  مدنظر با

  د و در دل شــب از شــهرخود را شــبانه رها کنن  کاشــانهتا خانه و  دهندمیبه پیامبر دســتور 

سر نیافکنند تا    خود بگریزند و درحال  ریز نیز  شت  ستگی وکام   طوربهنگاهی به پ    شان اب

 .از شهر و دیار خود از بین ببرند را

مو  دال بر یک امر مل« قهع اللی »و « اسر» ع  با کلماتی چوناین ف نشینیهم چنینهم

ست     سی ا سوب     و همینو ح سی بودن داللت این فع  مح   .شود میامر  واهی دیگر بر ح

ه در  ک یابدمیرا در مقاب  خود  اتخانوادهمخاطب با خواندن این آیه تصــویر  از پیامبر و 

   .حال کوچ شبانه هستند
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غا     در این ی   به دل ند ی، خود را در        وفلگیر  حین  ماد ی بر ترک مح  ز عدم آ

  .رایط پیش آمده ساز ار  نکرده است  هنوز، با ش  هایشان دلو  یابندمیمقاب  امر  سخت  

ــدن از خانه بدین دلی  در حی ــله  رفتن و دور ش ــر خود نگاه   احتماالً ،ن فاص ــت س  وبه پش

گو  که به اه  و عیالت ب دهندمیبدین دلی  مالئکه دستور  .کنندمیخاطرات را مرور  تمامی

 ونیندازند تا قهع به یقین دل از شهر  که ماالمال از فسق  نگاهینیمتا به پشت سرخود حتی 

از طرفی جدایی یکی از اعضــا  مهم   و با خاطر  آســوده  ام بردارند.اســت برهند  فتور

ــ در اینخانه یعنی مادر  ــ ر و ماندن آن  در ش هر برا  اعضــا  خانواده حضــرت لوط بار   س

مسیر   ر ایندصبر   و برا که متبور بودند آن را تحم  کنند  شد میروحی سنگینی را سبب   

در جدول زیر تعداد افعال حرکتی به کار رفته در این داســتان   متعال توک  کنند. بر خداوند

 ذکر شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4جدول 

 شعیب)ع( حضرت. داستان قوم 4-9

روستا  مدین که در   سو  بهرا  )ع(حضرت شعیب   ،)ع(پس از حضرت لوط  خداوند

شده بود      شام واقع  سیر  شی کم.آن قوم  رفتار ، مبعو  کردم شرک و  ناهان دیگ  فرو ر و 

ستان و  و انذارآنان را با تبشیر   )ع( هموارهحضرت شعیب   .بودند ت  اقوام پیشین هدای  ها دا

ی  و        فرمودمی ید و ک به توح نان را  نه دعوت    و آ عادال یامبر را      ،کردمیوزن  نان پ ولی آ

 نوع افعال حرکتی تعداد افعال

 انتقالی افقی مرتبه4=7او -9جا 

 انتقالی سرعتی مرتبه7هرع =

 انتقلی مستقر مرتبه2=7جع -7وص 

 انتقالی مهلق مرتبه2=7عم -7سر 

 انتقالی مختص مایعات مرتبه7مهر=

 موضعی عضو  مرتبه7ل ت=

 موضعی قدرتی مرتبه7صاب=

 موضعی مهلق مرتبه7ضاق
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سار     او راو  انگاشتند میضعیف   آنان آزار و اذیت را به حد    .کردندمیتهدید به سنگ 

ساندند که حتی مانع ایمان آوردن مردمان دیگر   صبر اله ، لیکن شدند میر    یپس از حلم و 

ــد و صــیحه  ــمانی آنان را از پا   عذاب بر آنان نازل ش ،  ویی که هر ز حیاتی  درآوردآس

 ،7ج ،7444 )قمی،ره بیانگر این سرنوشت هولناک است   سو  در این 39تا  14آیات  .نداشتند 

 .(949ص

 قوم حضرت شعیب)ع( در سرگذشتبررسی حرکت  .4-11

ستان  شعیب  در دا شده که     8)ع( از قوم  ست اده    فع  حرکت انتقالینوع فع  حرکتی ا

ست.    شتاز ا صویرپرداز  که در  طورهمان افقی بار دیگر پی ش       ت شته  اهد  سرنوشت اقوام  ذ

ستیم    داستان نیز شاهد تنوع افعال حرکتی ه   در اینتنوع و تعدد افعال حرکتی بسیار  بودیم  

  روشــیفکم چراکهرایج در میان آن قوم باشــد  فروشــیکمکه شــاید این امر دال بر بیمار  

 و اعمال و آمدهمچون  ناهان اقوام  ذشــته همچون کشــتن ناقه و تمســخر پیامبر و رفت   

 وقیر ف ا عده، فروشـــیکمدر نتیته  چراکهم ســـده نیز از تحرک باالیی برخوردار اســـت 

ضاد طبقاتی   شوند میدیگر غنی   اعده سیار  در جامعه خواهد     ربنایزو همین ت  ناهان ب

 .بود

ر  ناهی  به نظ فروشیکمشاید  .شوندمیبا حرکت و تکاپو مقرون   ناهانی که همواره

شت. خداوند نیز     سیار زیاد  را به دنبال خواهد دا    تهینتدرپنهانی آید ولی آثار و تبعات ب

فان و بارانی  طو ی چون ســی ،هایعذابهمچون اقوام  ذشــته م  مخ ی و پنهان آنان این ع

ستاد،     سنگ فرو ن ر سمانی همه را به هال    و بابلکه به یک آن از  س صیحه ا  آ اند و کت ر

ــبت به    .آنان را غافلگیر کرد ــاهد عذابی با کمترین تحول و تحرک نسـ پس در این میان شـ

شین هستیم   ها عذاب شه نیز به  در ادامه .اقوام پی شتر  ()فع  یابیری تصویر    برا  جال دادن بی

 سرنوشت این قوم سرکش خواهیم پرداخت. 

وَ قَاُلوا يَا » ِْ َُ ِفن َأ َُنَا أَْو َأْن نَ ْفَع َِا يَ ْعُبُد آبَا ََُْک  ُِرَُک َأْن نَ  َلُتَک تَْأ َعْيُب َأص      َ اَُ ِ      ُ َِا َنش      َ الَِنا 
يدُ  شعیب آیا نمازت به تو فرمان داده که آنچه   ؛   تند (11 هود:« )ِإنََّک ألْنَت اْْلَِليُم الرَِّ    ِ ا  
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  در اموالمان انتام ندهیم؟    خواهیممیرا که   آنچه یا  ترک کنیم  ،کردند میپدرانمان عبادت    

 .هستی؟ ا فهمیدهکه مرد بردبار و  تو

« َُ ــمار        :«نَ ْفَع ــاخصو از  رودمیاین فع  جزو افعال انتقالی مهلق به شـ   ی چونهای شـ

شرکین          حرکت، ست. زمانی که م شده ا شکی   سانی ت ستار   آیه خو در اینانتقال و انتام ر ا

ــان    ــخنان پیامبر را مورد توجه قرار ن     ،اند بودهبرخورد آزادانه با اموالشـ  و اند دادهدر واقع سـ

 ناز آکه این اموال ، طور  که ادعا دارند از آنتایی آورندمیخود دلیلی  فروشــیکمبرا  

  این دراز آنها را به ما آموزت دهد و  بردار بهرهچگونگی  ،دتوانمیماســـت پس کســـی ن

 صادر کند. ینه و امرباره 

. دراندنمیکالم خود  بر چر استهزا  و سخره را  در واقع آنان در ابتدا و انتها  سخن،

ــخره به نحو  که در آغاز،  به   و راتکه نمازت  کنندمیو عنوان   یرندمینماز پیامبر را به س

سوق   ستش خدایان پدران خود  این اوامر و نواهی    نوعیبهرا ترک و از اموالمان داده که پر

و پیامبر   کوبندیم حرمتیبینیز با یک جمله تهکمی دیگر بر طب   در انتها  دیگر بهره ببریم.

   .خوانندمی ناآ اهفرد   تلویحاًرا 

َُ ) آیدمیبه نظر  َِا يَ ْعُبدُ  به (َأْن نَ ْفَع   نندهک( عهف شــده اســت  و جمله دوم کام   )

ست و خواننده در      جمله اول به جهت دعوت  شانه رفته ا ست که همواره حرکت را ن پیامبر ا

   کنند یمعبادت   ،دلخواه و عقاید خرافی پدران خود    بنا بر که   بیند میمقاب  خود افراد  را   

ن تیرکمان  حی در اینو عدالت و قانونی نیستند   ونههیچاز اموالشان تابع  بردار بهرهو برا  

فته   . در جدول زیر انواع افعال حرکتی به کار راند رفتهاستهزا  خود را به سمت پیامبر نشانه 

 داستان عنوان شده است: در این

 

 نوع فعل حرکتی تعداد افعال

 انتقالی افقی مرتبه8تاب=-ناب-ترک-ع ی-جا -اتی

 انتقالی مهلق مرتبه2عم =-فع 

 سرعتیانتقالی  مرتبه7نتی=

 انتقالی مکانی مرتبه7بعد=

 انتقالی قدرتی =مرتبه7رجم



ها)دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی  الم اهلل علی  411   04، پیاپی51سال، (س

 

 موضعی قدرتی مرتبه7صاب=

 5جدول 

 گیرینتیجه

شده در   در میان( 7 ساز    افعال حرکتی به کار  رفته  صویر ستان  ت سوره هادا هود،     

 8 ،مرتبه از انتقالی جهت محور    1 ،مهلقمرتبه از انتقالی    3 مرتبه از فع  انتقالی افقی،    94

ــرعتی،   8 مرتبه از انتقالی مکانی،    مرتبه از    7 مرتبه از انتقالی قدرتی،    9 مرتبه از انتقالی سـ

ست    انتقالی مخ شده ا ست اده  موضعی    ،مرتبه 9افعال موضعی قدرتی   چنینهم .تص مایعات ا

تبه و موضــعی  مر 7، موضــعی مختص مایعات مرتبه 9 موضــعی عضــو  ،مرتبه 2 احتکاکی

 .دهدیمکه این موارد غلبه افعال انتقالی افقی را بر داستان نشان  اندشدهمرتبه نمایان  7مهلق 

ستان ( علت غلبه افعال حرکت انتقالی در 2 سوره را   ها دا آن  با محتوا  توانمیاین 

ــتانهماهنگ و همســو دانســت چراکه   ونا ون الهی مأنو    ها عذابســوره با  ها داس

ــده بود ــت از عقو .ش که ماالمال از تحرک و د ر ونی عظیم و  هامتازاتو  هابتاین دس

ــت طاقت ــا اس جز با افعال حرکت انتقالی که خود دال بر حرکت بزر  و جابه جایی   ،فرس

ــر  ــتند میسـ ــودنمیهسـ افعال حرکت انتقالی جبهه افعال انتقالی افقی   در میانحال آنکه  .شـ

سایر   ترنگپرر شم   هاحرکتاز  ش  حکمت آن را در توانمیکه  خوردمیبه چ ت  بیان باز 

سی نمود.    سان به خود برر ساز    خداوند نیز در  اعمال ان صویر شده  ت   ،نپیامبرا اقوام هالک 

شان         سته که ن شان دان شت و قبیح خود تمامی   دهدمیهمواره عام  نابود  آنان را اعمال ز

شان نتیته و بازتاب     زند انی آنها بر یک محور افقی در حال حرکت بوده که عذاب امروز

سند   شته همان اعمال ناپ ست و برا  بیان و انتقال این م هوم از افعال حرکت    شان  ذ بوده ا

 انتقالی افقی بهره  رفته تا تصاویر  پرمعنا و ملمو  در اختیار آیند ان بگذارد. 

طب  انتقال م اهیم قرآنی به مخا رسان ککم هاداستان ( افعال حرکتی به کار رفته در 9

هم مسیر   نیز هاقصه که با محتوا   اندکردهاین افعال زمانی خود را بیشتر عرضه    بوده است. 

محوریت   .اندبوده تأثیر ذارو بر مخاطب  اندداشــتهو پویایی تصــاویر را به دنبال  اندشــده

و ت افعال انتقالی مهلق نیز شــد .شــودمینمایان   پذیر در عبرتافقی اصــلی افعال انتقالی 

موجب شده     هاداستان  در اینحرکت  .دهندمیمختلف را نشان   ها عذابپیدایش  قدرت
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  ،آنها آ اه باشــد از ســرانتامهمچون دانا  ک  تمام ات اقات را رصــد کند و  که مخاطب

  یخوببهحرکت  . قرآن با ابزار  چونبیندمیحاضــر و ناظر  هاصــحنهخود را در آن  چراکه

سته به   ساز    توان صویر ا در  ند و پیام خود ربز دست  هاسر ذشت    در اینعمیق و ملمو   ت

 . ذاردبرا  جهانیان به نمایش  و انذارقالب تبشیر 
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