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 چکيده 

است. در بالغت قدیم،  اصطالحی جدید است که در پرتو بالغت جدید به وجود آمده بلکه تصویر، در بالغت قدیم وجود ندارد
تصویرپردازی از نگاه بالغت  کهآناند؛ حال ویر بودهجاز و کنایه، ابزارهای آفرینش تصعناصر صور خیال مانند تشبیه، استعاره، م

صورت نیز ها، تقابل، گفتگو و ... بارات، موسیقی، حرکات، رنگها، عاز طریق انسجام موجود در واژه ،جدید افزون بر صور خیال
اساس عناصر  بیانی برخی از آیات را بر ۀشیو« تصویرپردازی هنری در قرآن»در کتاب ین بار نخستبرای سیّد قطب گیرد. می

البالغه های نهجی خطبهساساهای تصویرپردازی یکی از ویژگیه جا کاز آن است.مورد بررسی قرار داده تصویرپردازی هنری

و در قالب  تطبیق یکی از نظریات بالغت جدید در یکی از ارزشمندترین متون اسالمی، مقالۀ حاضر با هدف است

 1های وصیت و 17 و 11، 8، 7 هایخطبهرا در هاى بهشت تصویرپردازی هنری صحنهتحلیلی، عناصر  -روش توصیفی

حسی، تجسیم، ل ییتخ دهد کههای پژوهش نشان میو تحلیل کرده است. یافته البالغه استخراجدر کتاب تمام نهج 2 و

 های مورد مطالعه است.پرکاربرد در صحنه هماهنگی هنری، گفتگو، رنگ، حرکت، توصیف و موسیقی از عناصر
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 مقدمه. 1

دار بالغللت و تصللویر آن اسللت و مللتن ادبللی قللدرت تللاریر خللود را وامتللرین کللارکرد ادبیللات تاریرگلل اری اصلللی

وسلیلۀ  هلایی اسلت کله بله    تصلویرپردازی هنلری یکلی از روش    .(9: 1932)جلیلیلان و دیگلران،    هنری آن است

کلله جللاییاز آناز سللویی دیگللر هللای موجللود در یللا مللتن ادبللی دسللت یافللت.   تللوان بلله نسللبت آن مللی

متلون دینلی کله بلر محلور       کنلد، طبیعتلا   ینلد انتقلال معنلا ایفلا ملی     تصویرگری نقلش مهملی را در فرا  

کله   البالغله نهلج  .باشلند ملی ایلن جهلت بسلیار پربلار و غنلی       از، انلد هدایتگری و آموزش اسلتوار شلده  

توانللد بسلتری مناسللب  عنلوان یکللی از هملین متللون ملی   بلله ( اسلت )ععلللی املام مشلتمل بلر سللخنان   

عللی )ع( خالقیلت آن حتلرت    املام  هلای ممتلاز   ی از ویژگلی یکل  های ادبلی قلرار گیلرد.   برای پژوهش

 .گوناگون است و موضوعات هایدهپددقیق  یفدر توص
غیبلی دارد؛   )ع( توصلیفات دقیقلی از املور معنلوی و حلاحت روحلی و حقلایق       ، املام به عنوان نمونله     
د، حلاحت و  پلرداز یترسلیم سلیمای پلان آنلان مل      فرشلتگان و املام)ع( بله توصلیف     کله یهنگلام ، مثال 

نسللبت بلله  هللا راآنشللیفتگی  شللناخت و و صورتشللان اوصللاف آنللان، سللیرت و  و و اصللنافوظللایف 
بلا ایلن    ابلی الحدیلد چنلین حقلایقی     بلن ا هتوصیف کرده اسلت کله بله گفتل     و جامعخداوند چنان دقیق 

الحدیللد، )ابللی ه اسللتاز اصللحاب پیللامبر)ن( شللناخته نبللود  یللایچهللتوصللیفات دقیللق هرگللز نللزد  
1311: 1/521). 

های مرتبط به آن ماننلد بهشلت و جهلنم نیلز از املوری اسلت کله بله طلرز شلگفتی           قیامت و پدیده    
اسلاس مقالله حاضلر بله تحلیلل تصلاویر بهشلت،         یلن بلر ا به تصویر کشیده شلده اسلت.    البالغهنهجدر 

 است. یافتهاختصان)ع( علی های بهشتی از نگاه امامحاحت بهشتیان و برخی نعمت

 مسئله بيان  .1-1

بالغت قدیم )معانی، بیان، بدیع( است، وجود  ۀگانسههای اصطالح تصویر در علم بیان که یکی از شاخه
البته این  .(91: 1971، بستانیندارد، بلکه اصطالحی جدید است که بالغت جدید بدان پرداخته است )
الغت قدیم با استفاده از صور سخن به آن معنا نیست که در بالغت قدیم تصویرگری وجود نداشته، بلکه ب

تصویرهایی زیبا، بدیع و تخیلی ارائه  کنایه و استعاره، مرسل(،مجاز ) تمثیل، تشبیه، مانندخیال معروف 

صور خیال از طریق  ،این عالوه بر( یفنّالتصویر ال)تصویرپردازی هنری سیدقطب ۀنظریدر داده است، اما 

ها، موسیقی حاصل از انتخاب کلمات و ب عبارات، گزینش واژههنگی و انسجام خان موجود در ترکیاهم
تعجب،  ،های بیانی مانند استفهام، نداحروف، فواصل آیات، سجع آیات، ح ف و تقدیر، گفتگوها و اسلوب

سیاوشی، ؛ 171 :1371گیرد )البلوطی، کید و دیگر اسرار و لطایف بیانی، صورت میاامر و نهی، ادوات ت
1983: 113.) 
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اند؛ پردازی را در قرآن و ادب عربی مورد توجه قرار دادهعلمای بالغت در قدیم برخی از عناصر تصویر    

ا و تشبیهات قرآنی اهتمام هبه استعاره «فی إعجاز القرآنالنكت » ۀمانند أبو الحسن رمّانی که در رسال

و نیز  (1-17: 1395الرمانی، داند )پردازی محتوا میدر میزان تصویر و بالغت تشبیه و استعاره را ورزیده

عنوان و تمثیل را به استعارهتشبیه، « دالئل اإلعجاز»و  «أسرار البالغه»جرجانی که در کتاب عبد القاهر 

 و زیبایی هر یا را در کردهذکر ویژه در قرآن کریم عرب و بهدر کالم و تصویر وامل ایجاد بالغت ع
-519: 2005؛ الجرجانی، 27-23تا: )الجرجانی، بی نمایدن میعنواپردازی بصری محتوا میزان تصویر

511.) 

با نگاه « التصویر الفنی فی القرآن»است که در کتاب  اندیشمندان معاصرقطب یکی از  سیّد   

رین ابزار شیوۀ بیانی قرآن دهد و تصویرپردازی را بهتزبان قرآن را مورد بررسی قرار میای شناسانهزیبا
، حاحت مفاهیم ذهنی انگیز،هنری و خیال جهت که قرآن به کما تصویرسازیم بدانآن ه؛ شمردمیبر

 )قطب، نمایاندگوهای انسانی و طبایع بشری را میهای مورد نظر، الروحی، حوادث محسوس، صحنه
1913: 51 .) 

با قرآن  تباطاریبشباهت و که سخنان امام علی)ع( که خود پروردۀ دامان وحی است بیجاییاز آن    

البالغه نیز از ظرفیت باحیی برای پژوهش در زمینه تصاویر هنری رسد نهجکریم نیست، به نظر می

ویژه از حیث فصاحت و به هابسیاری جنبهپس از قرآن کریم از  البالغهنهج کهآنویژه بهبرخوردار است. 

 ن داده است. به خود اختصادینی  متوندر میان را ترین جایگاه عالی ،بالغت

 پيشينة پژوهش. 1-2

عبارتنلد   ،اندالبالغه پرداختهشناسی نهجقطب به تحلیل زیبایی سیّدپ یری از دیدگاه اررهایی که با پژوهش

 از:

انجملن   ۀ، مرتتی قائمی و مجیلد صلمدی، مجلل   «البالغههای نهجطبهختصویرپردازی زنده در »مقالۀ . 1

لفان در این مقاله به تحلیل پنج عنصر از ؤم .1930، بهار 18 ۀ، شمار7 ۀایرانی زبان و ادبیات عربی، دور
اند که عبارتنلد از: تشلبیه، اسلتعاره، رنلگ، موسلیقی و      پرداخته البالغهنهجهای عناصر تصویر در خطبه

 اند.  طور تصادفی ارائه شدهها بهنمونه ای نشده وناسازوای. در این مقاله به نظریۀ سیّد قطب اشاره

و  یعللوم اجتملاع   ۀمجلل ، (1981)، یجعفلر  یمحمدمهلد سلیّد  ، «البالغهتصویر آفرینی در نهج»مقالۀ . 2

البالغله ملورد بررسلی قلرار     های نهلج تمثیلهای متعددی از نمونهدر این مقاله  .دانشگاه شیراز یانسان

 .گرفته است

شمارۀ  ،خالد البرادعی، مجلۀ المنهاج، «جاًنموذ البالغهنهجالصورة الفنیة فی کالم اإلمام علی)ع(: »مقاله . 9

لف در سه صفحه از این مقاله به تحلیل چند نمونۀ تصادفی از تصاویر هنری در ؤ. م1971، 1
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بندی دقیق ارائه ای خان یا با عنوانکه این مطالب براساس نظریهبدون این ،البالغه پرداخته استنهج

 شود. 

. 1988، مریم حاجی قاضی استرآبادی، «البالغهتصویرآفرینی در نهجهایی از هنر جلوه»نامۀ پایان. 5

وضوعات زیر را ذیل م البالغهنهجدانشکدۀ علوم حدیث. نگارنده در این رساله تصاویر موجود در 
 ،ها، دردها و درمانها، مکانابزار و وسایل زندگی ،طبیعت ،است: حیوانات استخراج و ارائه کرده

در این رساله  انسان. ،هاپوشیدنی ،هاها و نوشیدنیخوردنی، ابزار جنگی ،اقتصاد ،ماراه و راهن ،مشاغل
ای به نظریۀ سیّد قطب نشده اما عناصر تصویر براساس بالغت جدید مطرح شده که عبارتند هیچ اشاره

 از: تقابل، گفتگو، حرکت، توصیف، تشخیص.

. نویسنده در 1930، فرشته قدیمی، دانشگاه فردوسی، «البالغهنهجکارکرد تصویر هنری در »نامۀ پایان. 1

است. در این  را مورد بررسی قرار داده البالغهنهجخطبه از  115این رساله تصاویر هنری برجستۀ 
تشبیه، استعاره، کنایه( و هم بعتی از عناصر ) پژوهش هم برخی از عناصر تصویر در بالغت قدیم

که به بدون این گرفته استی، نمایش( مورد تحلیل قرار و، موسیقتصویر در بالغت جدید )تقابل، گفتگ

ش و تصادفی گزین طوربهها در این ارر، نمونه کهحزم به توضیح است  ای شود.نظریۀ سیّد قطب اشاره
 .شده استبدون تفکیا موضوعی ارائه 

انتشارات علمی و  ، حمید محمد قاسمی،«البالغههایی از هنر تصویرآفرینی در نهججلوه»کتاب . 1

هایی از تصویرپردازی در قطب، نمونه سیّدپ یری از دیدگاه اررلف در این کتاب با ؤ. م1930فرهنگی، 

طور تصادفی و گزینشی شرح داده ها در این کتاب بهالبالغه را مورد تحلیل قرار داده است. نمونهنهج

کتاب )دو  اینحجم بسیار اندکی از  ،ربوط به بهشت که موضوع مقاله حاضر استشده است. تصاویر م
 صفحه( را به خود اختصان داده است. 

. نگارنده در 2012، 1 ، عباس علی حسین الفحام. ط«التصویر الفنی فی خطب اإلمام علی)ع(»کتاب . 7

)تشبیه، استعاره و کنایه( و  البالغه را براساس بالغت قدیمهای نهجاین کتاب تصاویر هنری در خطبه

 ی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.موسیق

 پژوهش اهميت و ضرورت. 1-3

 تاکنونهای بهشت صحنهدر موضوع و نیز البالغه نهجکتاب تمام در  یهنر پردازییرتصو ۀیندر زمکه جاییاز آن

حت و البالغه در درن فصانهج ییو محتوا یلفظ یباشناسیز یربا توجه به تار و نیز صورت نگرفته است یپژوهش

 یرپردازیتصوآن از لحاظ  یهااز خطبه یبرخ ،یقو عم یقصورت دقآن، ضرورت دارد که به یواح یگاهبالغت و جا

-های خود را به توصیف صحنهعلی)ع( برخی از خطبهمؤمنان یرجا که اماز آن . همچنینیردقرار گ یمورد بررس یهنر

ل ا نماید؛ ف بهشت را در قرآن کریم تکمیل مینوعی توصی ها بهاند که البته همین خطبههشت اختصان دادههای ب

گردد تا از  یبررس یقصورت دقبه البالغهدر کتاب تمام نهج یهنر یرپردازیتصو ۀیوموضوع از جهت ش ینجا دارد ا
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های بهشت و ، ویژگیتوصیف بهشتکالم امام)ع( در موضوع  ۀو هنرمندان یبانهاد ۀجنبضمن تبیین  هگ رر ینا
 شود.  ترروشنآشکارتر و  ان برای خوانندگانبهشتی

 اهداف این پژوهش به شرح زیر است: چه بیان شد،براساس آن    

 .برگزیده هایهای بهشت در خطبهصحنه یشناختییبایزتبیین عناصر  واکاوی و -

 .از بهشت در تکمیل تصاویر بهشت و بهشتیان در قرآن کریم ترقیدقارائه تصویری  -

 .متون اسالمی نظریات بالغت جدید در یکی از ارزشمندترین تطبیق یکی از -

 .وهشبستری پربار برای انجام پژ عنوانبه البالغهنهجمعرفی کتاب تمام  -

 احت زیر است:ؤاین مقاله با توجه به اهداف موردنظر در پی پاسخگویی به س    

 امند؟های برگزیده کدقطب در خطبه سیّدازی هنری از نگاه عناصر تصویرپرد -

 چگونه است؟و دامنه آن های برگزیده اربرد عناصر تصویرپردازی در صحنهکنحوۀ  -

 

 البالغهنهجمعرفی کتاب تمام . 2

بلیش از شصلت    ۀسال و با مطالعل  18صلادق ملوسوی در طول  سیّد به کوشش البالغهنهجتمام  کتاب»
کله در  مؤلف در توضیح کلاری   .(12: 1981، پرستزدانی) «آوری و نوشته شده استهزار جلد کتاب، جمع

کلاری کلله مللا انللجام دادیلم، ایلن بلود کله جلای فرمایشلات           »گویلد:  این ارر انجلام داده اسلت ملی   
هلا در حلد یلا    )ع( را در میان عبارات کلار مرحوم شریف رضی ذکر کردیم. گاهی افتلادگی نیرالمؤمنیام

ی ملح وفات مللرحوم شلریف رضلی چنلدین     است که باید در جای خود قرار بگیرد و گلاه کوچا ۀکلم

 هلای نامله  که متون فرمایشلات یلا  شود که در جای خود قرار دادنشان بلسیار دشلوار است. اینصفحه مى

اند، ولی کاری کله ملا کللردیم، ایلن   حترت را پیدا کنیم، کار سختی است که بزرگواران آن را انجام داده

بلللندی را کلله شللریف     یلا کوتاه  پاراگراف گرفتیم و آن کلمه، جمله یا ظرن البالغه را دربود که تنها نهج

رضی ح ف کرده، در جای خودش قرار دادیم. حتی در خود ملتن هم تالش کردیم که حق شریف رضلی  

 ( و آنللچه را از متلون اصللی بلر آن    Bold) صللورت پررنللگ  بله  وی را ملتن  حفظ شود و عبارات کامال 

مطالب ایلن کتلاب بلا انلدکی     حزم به توضیح است  .(11-10: همان) «کمرنگ آوردیم صورتبهافزودیم، 

 ها، وصایایها، حکمتعناوین زیر ارائه شده است: خطبه البالغه شریف رضی در قالبتفاوت نسبت به نهج

 ها، وصایای کتبی.  ها، عهدنامهشفاهی، دعاها، نامه
 

 قطب سيّد ةتعریف تصویر و مفهوم آن بر اساس نظری .3

باید » کند:گونه تصویر را تعریف میخود اینو  داندبرگزیده در اسلوب قرآن می یابزار قطب تصویر را سیّد
سازی هنری در قرآن را درن کنیم. تصویر در قرآن با رنگ، ر را گسترده سازیم تا آفاق تصویرمعنای تصوی

و، آهنلگ کلملات، آوای عبلارات و    و در بسلیاری ملوارد توصلیف، گفتگل     گیردمیحرکت و آهنگ صورت 
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کننلد. تصلویر در قلرآن، تصلویری زنلده و      مشارکت ملی  با و سیاق در نمایان ساختن تصویرموسیقی س
 .(10 :1983، قطب) «جانهایی خالی و خطوطی بیبرگرفته از دنیای زندگان است، نه رنگ

 :گویدمىتصویرپردازی  ۀقطب دربار سیّددر ادامه     

که با تصویر حسی و خیالی؛ معنایی ذهنی، حلالتی  طوریی در روش قرآن ابزار برتر است. بهسازتصویر    

. سلسس  کنلد ملى ای دیدنی، آرمانی انسانی یلا طبیعتلی بشلری را بیلان     روانی، رخدادی محسوس، صحنه
ن ترتیب . به ایدهدمىو به آن حیات رابت یا حرکت تکرارپ یر  دهدمى، ارتقا کندمىتصویری را که ترسیم 

. آرمان انسانی، شودمىای تبدیل . حالت روانی، به تابلو یا صحنهکندمىمعنای ذهنی، شکل یا حرکت پیدا 

کله، رخلدادها و   علالوه ایلن  ه. بشودمىگردد، طبیعت بشری نیز، مجسم و مرئی شخصیت یافته و زنده می

که در آن زنلدگی و حرکلت حتلور    طوریهسازد. بها و مناظر را نیز، نمایان و حاضر میها و داستانصحنه

با  13: 1983، قطب) شودمىدر آن کامل ل ییتخعناصر  ۀگفتگو را نیز به آن بیفزایید، همدارد و اگر عنصر 
 .(تصرف

 قطب سيّدهنری از نگاه  عناصر تصویرپردازی .3-1

 ل حسیييتخ. 3-1-1

کیلد بلر   اماحت، وهلم، اشلکال و علدم ت   اصطالح در ریشه لغویش به معنای گمان، تشبیه، تعدد احت این»
 .(95: 2005)شوّا، « قت و یقین استدرستی چیزی با دّ

ای است که موجلب شلود تصلویری کله در ذهلن      ل، هر عنصر یا ویژگیییقطب از تخ سیّداما مقصود     
 :گویدمى بارهنیدرا، پویا و زنده به نظر برسد. وی حرنمت، گیردمیشکل 

، آن هلم بله خلاطر یلا هلدف      شودمىصورت صامت و ساکن ارائه یرهای قرآن بهتعداد کمی از تصو    

، نهفته یلا آشلکار، وجلود دارد    (رکتح)اما در اغلب تصویرها ؛ هنری که اقتتای آن سکوت و سکون است
. البته این حرکت شودمىآن بیشتر  ۀو حرارت زندگی به وسیل شودمىحرکتی که نبض زندگی با آن تندتر 

قیاملت، نله بله تصلویرهای نعلیم و       هلاى صحنهها و حوادث، منحصر است و نه داستان هاىنهصحنه به 
هلا را  بینی که انتظلار نلداری آن  بر عکس آن را در جاهایی از قرآن می ؛ع اب، یا تصاویر استدحل و جدل

اهری و ای است که نلبض زنلدگی ظل   ببینی. باید از نوع این حرکت اطالع یابیم. این حرکت، حرکت زنده
 نلامیم ل حسلی( ملی  ییل تسد. این حرکتی است کله ملا آن را )تخ  عیان یا زندگی نهفته در وجدان با آن می

 .(119: 1983، قطب)
 تجسيم. 3-1-2

صلورت اجسلام یلا    معنویلات مجلرد و انتزاعلی و نشلان دادن آنهلا بله      یعنی جسم بخشلیدن بله   تجسیم 

 است: تجسیم خود بر دو گونه قطب سیّداز نگاه  .محسوسات
تشبیه امر معنوی مجرد به امری محسوس و مجسم  که عبارت است از تجسيم تمثيلی و تشبيهی الف(

 بر وجه تشبیه و تمثیل.  
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   .صورت تغییر و تبدیلتجسیم امور معنوی به که عبارت است ازتجسيم تصييری تحویلی  ب(

 تشخيص. 3-1-3

 طبیعیهای جان و پدیدهبخشیدن به اشیای بیقطب، عبارت است از حیات سیّد، بنا به تعریف «تشخیص»
ها نیروی حیات ای که حیات و جلوۀ بشر به خود بگیرند و باعث شوند که انسانگونهبه ؛و احساسات درونی

 .(79: 2002)قطب،  را در آنها درن کنند
 هماهنگی هنری. 3-1-4

بنیلادی در تعبیلر قلرآن     ۀی قاعلد تصویرساز گوییموقتی می» :گویدمىهماهنگی هنری  ۀقطب دربار سیّد
هلای  ، چنین نیست کله بله اوج بیلان ویژگلی    اندم دو نمود بارز در این تصویرسازییل و تجسیاست و تخّ

ایلم. چلون در   هدسیقرآنی نیز نرهای تصویرسازی ه باشیم. حتی به بیان ویژگیدسیر صورت عام،قرآنی، به

و به این صورت ارزیابی صحیح قلرآن   رسدمىآنی به آن ورای این دو، آفاق دیگری وجود دارد که نسق قر
 .(191: 1983، قطب) «گیردمیهنری شکل  ۀاز لحاظ ارائ

عنصلری در تصلویرپردازی هنلری     آن را گویلد ملى قطب از هماهنگی هنلری سلخن    سیّدالبته وقتی     
که عبارت  کندمىا بیان مواردی از این تناسب و هماهنگی هنری ر «التصویر الفنی» . وی در کتابداندمى

 است از:
 هماهنگی عبارت با تصویر  -الف

ها میان تعبیر و حالتی که تصویرگری آن مدنظر است، تناسب و هملاهنگی وجلود دارد   در برخی از بخش»
: 2002، الف(قطب )« )کندمىهای تصویر حسی یا معنوی کما در نتیجه، این هماهنگی به تکمیل نشانه

ها جزئی از هم مشارکت دارند و هر یا از واژهچندین واژه در ترسیم تصویر هنری با  در این صورت ،(30
 .(179 :1383تصویر هستند )الخالدی، 

 هماهنگی واژه با تصویر  -ب

و  کنلد ملى تصویری بارز را ترسلیم   عنوان یا عنصر مستقلبه -و نه یا عبارت کامل -گاهی یا واژه 

، گلاهی بلا   کنلد ملى است. یا واژه خود به تنهایی یا تصویر رسلم  دیگر در هماهنگی هنری  این گامی
قطلب  ) هلا با هلر دوی ایلن ویژگلی   گسترد و گاهی ای که در خیال میموسیقی و آهنگش، گاهی با سایه

د خود به تنهایی نقلش تصلویرپردازی را   توانمى گفت که واژه به سه شکل توانمىل ا  ؛(31: 2002، الف()
نگی سلایه و موسلیقی واژه   هماه، هماهنگی موسیقی واژه با محتوا، واژه با محتوا ۀایهماهنگی س :ایفا کند
 .با محتوا

 تقابل -ج

یلا  در تعریف مقابلله  حسین جمعه  .(2/1113: 1331 ،التهانوی) تقابل است یکی از انواع هماهنگی هنری،

ترتیب معانی آورده شود سسس به: مقابله نزد علما بدیع این است که دو یا چند معنای موافق گویدمىتقابل 

 .(31: 1931 جمعه،) نامندمىآنرا تقابل نیز که مقابل آنها آورده شود 
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در  ریدو تصلو  انیل تقابل م: شودمىقطب بیان کرده است، به دو دسته تقسیم  سیّدتقابل براساس آنچه     
   .الدر زمان ح یگریدر زمان گ شته و د یکی ریدو تصو انیتقابل مو زمان حال 

 ییقايموس تمیر یهماهنگ -د

 گردد: های مختلف در صحنه نمایان میهماهنگی ریتم موسیقایی به صورت
ریتم موسیقایی با تصویر: زبان عربی زبانی موسیقایی و هنری است و موسیقی آن در اختالف هماهنگی  -

ایی در کلملات و  تناسلب موسلیق   ،بع آنتبه و  شودمىمخارج حروف و صفات و حرکات حروف، آشکار 
 یابد. عبارات نیز نمود می

. شلود ملى کوتاه  های کوتاه غالبا های آیات: فواصل در سورهریتم موسیقایی با فواصل و قافیههماهنگی  -
. در مورد حرف قافیه شباهت میان شودمىهای متوسط و بلند، فواصل متوسط یا بلند همچنین در سوره

 یابد.های بلند این شباهت و یگانگی کاهش میدر سوره ا و غالب شودمى های کوتاه بیشترها در سورهآن
تناسب ریتم موسیقایی با جو عمومی سوره: هماهنگی موسیقایی با فتای عملومی سلوره هملاهنگی و     -

 حسلب تنلوع فتلاهای سلوره و تعلدد آن      کند و بله این موسیقی در یا سوره تغییر می تناسب دارد و
 .(131-180: 1381)الخالدی، 

 عبارت با محتوا و موضوع صحنه یو بلند یکوتاه ماهنگیه -ه

آن گلام   ،حزم اسلت  گ اری صحنه و کامل شدن آن از نظر هنری، گام مهمیارربرای هماهنگی، تناسب، 
مهم، زمان تعیین شده برای بقای صحنه نمایش داده شده در مقابل دیلدگان و در خیلال اسلت. برخلی از     

بینلد و خیلال از آن   را نملی دلیلل سلرعتش گلویی چشلم آن    که بهطوریگ رد بهمی ها بسیار سریعصحنه

که هرگز به پایلان   کندمىیابد که انسان گاهی گمان ها تا جایی ادامه می. برخی دیگر از صحنهماندیبازم
ای هلا بلر  طوحنی پر از حرکت است و بعتی پیوسته رابت و تملام ایلن   هاىصحنه. برخی از این رسدمىن

 (128: 2002، قطب) گیردمیتحقق هدفی خان در صحنه انجام 
 تکميلی عناصر -و

« ف ی الق رآن   همشاهد القیام  »و « التصویر الفنی فی القرآن»هایی که در کتاب قطب در خالل تحلیل سیّد

ده اره نملو ... اش عناصر م کور به برخی عناصر دیگر همچون رنگ، گفتگو، توصیف و عالوه برارائه کرده، 

دلیلل  اما بله  ؛گرچه وی به تفصیل به شرح این عناصر نسرداخته است ،(97: 2002، )الف( ن. قطبراست )

عنصری همچون توصیف در تصویرپردازی هنلری دارد، در  پررنگی که ها بر مخاطب و نمود گ اری آنارر

 .  گیردىممورد بررسی قرار صورت مستقل بهپژوهش حاضر 

 

 های بهشت دازی در صحنهر تصویرپرعناصتحليل . 4
البالغه که تصویرگر بهشلت  نهج از کتاب تمام برگزیدهصحنۀ  7شرح عناصر تصویرپردازی قسمت در این 

از  ییهاصحنههای بهشتی و از نعمت ىیهاصحنهبهشت شامل  هاىصحنهترین باشد، خواهد آمد. مهممی
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پلردازد کله در ایلن    ی از نعمات بهشتی میها تنها به توصیف یکحاحت اهل بهشت است. برخی از صحنه
است. همچنین نعملات بهشلتی کله توصلیف      تربیشمشابه آن  هاىصحنهصورت طول عبارات نسبت به 

که در ادامه در شرح عناصر هلر   شودمىنعمات حسی و نعمات معنوی تقسیم  ۀها آمده است به دو دستآن
 صحنه، بدان اشاره خواهد شد:

 بهشتی هاینعمت از هاییصحنه و بهشت بهود پيش از ور صحنة. 4-1

 17 خطبلۀ  از فلرازی  صحنه این اند.شده یدهکش یرتصو به بهشت به ورود زپیش ا بهشتیان صحنه این در

 کهطوریبه ،گیردبرمی در را بهشتی نعمات و بهشتیان حاحت از مختلفی تصاویر کهاست  البالغهنهج تمام

 :شده است صیفتو اینمونه نعمتی هر از گویی

تَ ات.  لَ ا   مَنَازِلُ مُتَفَاوِهَا دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَمُخْضَرَّةً لِلنَّاظِرینَ، فی( 30/)الشعراء ﴾أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ﴿ مَّثُ»

هَا  قَ د  أَسُ سَاکِنُبلَا یَالِدُهَا وَلَا یَهْرَمُ خَوَ لَا یَظْعَنُ مُقیمُهَایَبِیدُ نَعیمُهَا وال یضمحلّ حبورها وال ینقطع سرورها وَ

ارٌ مِنْ مَاء. غَیْ رِ آسِ ن    فِیهَا أَنْهَ﴿ الكرامةالفَوتَ، فَصَفَا لَهُمْ العیش ودامت لهم النعمة ویَخافُونَ أَمِنُوا الْمَوْتَ فال

عل    ( 11/)محملد  ﴾أَنْهَارٌ مِنْ عَسَ ل  مُصَ ف    ارِبِینَ وَمْر  لَذَّة  لِلشَّأَنْهَارٌ مِنْ خَن  لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَوَ

کَ أَنَّهُنَّ الْیَ اقُوتُ   ﴿( و 53/صلافات ) ﴾کَ أَنَّهُنَّ بَ یْ ٌ مَكْنُ ون    ﴿ حُ ور  ع ین   مَعَ أَزْوَاج  مُطَهَّ رَة  وَ  فُرُش  مُنَضَّدَة 

 فَاکِهَ ة  وَ﴿ آنِیَة  مِنْ فِضَّة  وَ لِبَاسِ السُّ نْدُسِ اََخْضَ رِ،  وَ یْهِمْ وِلْدَان  بِحِلْیَة یَطُوفُ عَلَوَ( 18/)الرحمن ﴾الْمَرْجَانُوَ

* سَالَمٌ عَلَ یْكُمْ   الْمَالَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بَاب وَ﴿(، 99، 92/واقعۀ) ﴾الَ مَمْنُوعَة کَثِیرَة  * الَ مَقْطُوعَة  وَ

قَعَ دُوا ف ی دَارِ ِ   نَ وَفَدُوا إِل  خَالِقِهِمْ وَفَلَا تَزَالُ الْكَرَامَةُ لَهُمْ حی( 25، 29رعد/) ﴾بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ  الدَّارِ

 .(222: 17 طبهخ، 1971شیرازی، )موسوی  («18، )یس ﴾سَالَمٌ قَوْالً مِنْ رَبٍّ رَحِیم ﴿ وَنَالَهُمْ

 شرح عناصر تصویرپردازی 

در  و انلد از ورود به بهشت تصویر شلده پیش در ابتدا بهشتیان صحنه از چند بخش تشکیل شده است: این 
انلواع نعملات    ،بخش دیگر حاحت روحی بهشتیان وصف شده است. همچنین در بخشی دیگلر از صلحنه  

بهشتی ترسیم شده است و در آخر درود و سالم فرشلتگان و خداونلد بلا اسلتفاده از عنصلر گفتگلو نملود        
 یابد:یم

: فع ل  مُخْضَرَّةً لِلنَّاظِرینَ، فیهَا دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَمَنَازِلُ مُتَفَاوِتَات. (30/شعراء) ﴾نَّةُ لِلْمُتَّقِینَأُزْلِفَتِ الْجَ﴿رمّ -

سلازد و  تصویری از زنده بودن بهشت و نزدیا شدن آن به متقین را در خیال مجسم می حرکتی )أُزْلِفَتِ(

( عنصر رنگ را بله تصلویر اضلافه کلرده اسلت. از      ةمخضرّ) ۀدر آن عنصر حرکت وجود دارد. همچنین واژ

( صفتی است که به صورت جمع آمده است، در نتیجه نوعی حرکت و زنده بلودن و  اضالتفمتطرفی واژۀ )
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در  ،فروشلند های بهشتی به یکدیگر فخر می. گویی درجات و جایگاهکندمىترسیم را در خیال  تشخيص

 آید.غیر عاقل به صورت مفرد مونث میحالی که معموح  صفت برای جمع 

أَسُ ب  لَا یَبِیدُ نَعیمُهَا وال یضمحلّ حبورها وال ینقطع سرورها وَلَا یَظْعَنُ مُقیمُهَ ا وَلَ ا یَهْ رَمُ خَالِ دُهَا وَلَ ا یَ     » -

صلحنه،   : ایلن «الكرام ة سَاکِنُهَا  قَد أَمِنُوا الْمَوْتَ فالیَخافُونَ الفَوتَ، فَصَفَا لَهُمْ العیش ودامت له م النعم ة و  

هلا،  هلا و شلادی  . احساس امنیت از همیشگی بلودن نعملت  استحاحت روحی متقین در بهشت  تصویرگر
های انسان در دنیا بوده اسلت در  که همگی از نگرانیبختی و بیچارگی بدرهایی از رنج سفر و رنج پیری و 

یک نوع تقابل نامحسوس است آن همم  ای در اینجا صحنه داردر واقع یابد. آخرت برای همیشه پایان می

لَ ا یَبِی دُ نَعیمُهَ ا وال    »: های آخلرت های دنیا و ویژگی نعمتویژگی نعمتمیان  تقابلميان گذشته و حال؛ 

ی د  یبال » در واقع: «أَسُ سَاکِنُهَابیضمحلّ حبورها وال ینقطع سرورها وَلَا یَظْعَنُ مُقیمُهَا وَلَا یَهْرَمُ خَالِدُهَا وَلَا یَ

های دنیلا  یعنی زوال نعمت «نعیمها یبید»بهشت است در مقابل  یهانعمتزوال که تصویرگر عدم «نعیمها

زوال شلادمانی و سلرور در   دهنلدۀ علدم  که نشلان  «ال ینقطع سرورهاال یضمحلّ حبورها وو» .گیردرار میق

 در دنیلا در تقابلل اسلت   انی و سلرور  یعنی زوال شادم« یضمحلّ حبورها و ینقطع سرورها»بهشت است با 

قلرار  « یظع ن مقیمه ا  »بهشت است در تقابل بلا   ساکنانکنندۀ رخت نبستن که ترسیم« ال یظعن مقیمهاو»

ال یب أس  » ها در دنیا در تتلاد اسلت و  کامال  با پیری و عدم جاودانگی انسان «وَلَا یَهْرَمُ خَالِدُهَا»گیرد، می

در تقابلل بلا حاللت     ،بهشلت اسلت  سلاکنین  تی و بیچلارگی  نگرانلی از بلدبخ   گر عدمترسیمکه « ساکنها

بلا   )ع(. سلسس حتلرت  انلد از ابتالی به بلدبختی و بیچلارگی نگلران    هایی است که در دنیا همواره انسان

عملت و کراملت آنلان را بله تصلویر      تفصیل بیشتری آرامش روحی بهشلتیان و گلوارایی زنلدگی و دوام ن   

که به نوعی بلا   «یَخافُونَ الفَوتَ، فَصَفَا لَهُمْ العیش ودامت لهم النعمة والكرامةقَد أَمِنُوا الْمَوْتَ فال» د:کشمی

شلان در  های آن در زندگی و عدم دوام نعمت و کرامت دنیلوی کامیدنیا و تلخ ها از مرگ درنگرانی انسان
 تقابل است.

هلای  ، توالی صحنه«ساکنها ال یبأسو    ال یبید نعیمها »صحنه شایان ذکر است که در بخش اول این     

سسس در  ،گ راندهای بهشتیان را از جلوی چشمان میبینیم که به سرعت، انواع نعمتبسیار کوتاهی را می

صلحنۀ  « قَد أَمِنُوا الْمَوْتَ فالیَخافُونَ الفَوتَ، فَصَفَا لَهُمْ الع یش ودام ت له م النعم ة والكرام ة     »بخش دوم 

در . ی بهشتیان و زندگی با صفا و با کرامت آنان اختصان یافتله اسلت  تری به ترسیم آرامش روحطوحنی

هلا بلا   محتوا و سسس هماهنگی بلندی صلحنه ها با هماهنگی کوتاهی صحنهتوان گفت در ابتدا نتیجه می

 گ ارد.به نمایش می نجایای هنری را در عنصر هماهنگ یخوببهمحتوا 
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و  جنماس ححم   ترتیب و به سجع متوازی( الفوت -الموت )( و سرورها -حبورها ) هاىواژهاز طرفی     

صورت اسلوب نفی بیان شلده اسلت، در نتیجله موجلب     دارند. همچنین عبارات با سیاقی مشابه به مضارع

 شده است. هماهنگی موسيقایی

أَنْهَارٌ مِنْ عَسَل  مْر  لَذَّة  لِلشَّارِبِینَ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَوَ ن  لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُأَنْهَارٌ مِنْ لَبَارٌ مِنْ مَاء. غَیْرِ آسِن  وَفِیهَا أَنْهَ﴿-

( و 53/صافات) ﴾کَأَنَّهُنَّ بَیْ ٌ مَكْنُون ﴿ حور عینل  فرش منضّدة مع أزواج مطهّرة وع( 11/)محمد ﴾مُصَف  

لب اس الس ندس   وآنیة م ن فضّ ة و   ویطوف علیهم ولدان بحلیة(. 18/)الرحمن ﴾الْمَرْجَانُکَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَ﴿

 (:99، 92ه/واقع) ﴾الَ مَمْنُوعَة کَثِیرَة  * الَ مَقْطُوعَة  وَ وَ فَاکِهَة ﴿اَخضر

ها به تصلویر کشلیده شلد، در    که در صحنۀ قبل از میان رفتن تمامی عوامل نگرانی و غصهپس از این    
سران و حوریان بهشتی و خادمان آراسلته  ها، همهایی از بهشت شامل نوشیدنینعمت ،این بخش از صحنه

 ای به کرامت و احترام متقین در بهشت است. که تصویری از نعمات مادی و اشاره شودمىوصف 

( الس ندس اَخض ر   -فضّة -الْمَرْجَانُ الْیَاقُوتُ وَ -یْ ٌ مَكْنُون بَ -حور عین -عَسَل  -خَمْر  -لَبَن های )واژه    

هلای  ای بلا رنلگ  که صلحنه طوریکنند، بهخاصی را تداعی می رنگ میرمستقیغطور مستقیم یا همگی به

حرکلت خلدامان    یطوف: -: حرکت رودها أَنْهَارٌ) هاىواژه. همچنین وجود گیردىممختلف در خیال شکل 

  افزاید. را به این بخش می حرکتبهشتی در اطراف بهشتیان( عنصر 

ف ال   (25، 29/رعلد ) ﴾* سَالَمٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ  الدَّارِ هِمْ مِنْ کُلِّ بَاب الْمَالَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْوَ﴿-

 : (18/یس) ﴾سَالَمٌ قَوْالً مِنْ رَبٍّ رَحِیم ﴿ قعدوا فی دار  ونالهمرامة لهم حین وفدوا إل  خالقهم وتزال الك

( قعدوا -وفدوا -یَدْخُلُونَدر افعال ) عنصر حرکتاست، در این بخش از صحنه که آیاتی از قرآن کریم     

کید دارد. او بر زنده بودن صحنه ت کندمىنمود دارد در نتیجه حرکت فرشتگان و متقین را در خیال تصویر 

گلویی صلدای فرشلتگان    ، شلود ملى مشاهده  ﴾سَالَمٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴿ در عبارت گفتگو همچنین عنصر

 فرستند.  که به متقین سالم می ودشمىشنیده 

در پایان صحنه و پلس از بیلان تملامی احتلرام و     ( ﴾سَالَمٌ قَوْالً مِنْ رَبٍّ رَحِیم ﴿ نالهمهمچنین عبارت )    

ترین و بلاحترین کراملت و سلرور معنلویش ایشلان بله       کرامتی که تا اینجا برای متقین ترسیم شده، بزرگ
[ که گفتارى از پروردگلارى مهربلان اسلت و    بخشآور و سالمت]امنیتبا سالمى  ،کشدتصویر کشیده می

 رضایت الهی است. ۀنشان
 هایی از حاحت اهل بهشتصحنه. 4-2

قیامت، بهشلت   ،متوالی از مرگ ىیهاصحنهآمده در بسیاری از موارد،  مورد بحث که در کتاب ىیهاصحنه
اسلت. در ایلن صلحنه نیلز     آن کتاب  11از خطبۀ آید برگرفته و جهنم است. صحنۀ کوتاهی که در پی می

 اند:ورود به بهشت به تصویر کشیده شدهپیش از بهشتیان  ،پیش ۀمانند صحن
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مُ نْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعِتَابُ وَفُتِّحَ تْ لَهُ   اقَدْ أَمِنُوا الْعَذَابَ وَ (،79/زمر) ﴾سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَ  الْجَنَّةِ زُمَراً وَ﴿»

 طبله خ، 1971شلیرازی،  )موسلوی   «الْقَرَارَوا الْمَثْوى وَرَضُاََبْوَابُ وَزُحْزِحُوا عَنِ النَّارِ وَاطْمَأَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ وَ

11 :219). 

 شرح عناصر تصویرپردازی

. کلل صلحنه   شلود ملى ن به بهشلت دارنلد، مشلاهده    سیّداز رپیش  پرهیزکاراندر این صحنه حاحتی که 
عل اب و رضلایت را شلامل     سلرزنش، گر حالت درونی متقین است که احساس ایمنلی و رهلایی از   تصویر

های بهشت ن به درسیّددور شدن از جهنم تا ر است، حرکتی از حرکت. همچنین کل صحنه دارای شودمى
که به سرعت در حال باز شدن است و در نهایت ساکن شدن در آن. از سوی دیگر تملام اینهلا تصلویرگر    

 اند.مصادیق رضای الهی

کله   شلود ملى ی از قلرآن آغلاز   اه(: این صحنه بلا آیل  79/زمر) ﴾سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَ  الْجَنَّةِ زُمَراًوَ﴿-

سلوی بهشلت   د این است که ایشان گروه گروه بله از ورود به بهشت است. مقصو پیش تصویرگر بهشتیان

اما صحنه تصویرگر  ؛ایشان خود شوق به بهشت دارند شوند. زیبایی صحنه در این است که مطمئنا برده می
شوند که گویی میلی بله آن ندارنلد. سلرعت    این است که ایشان با چنان سرعتی به سوی بهشت برده می

ن ایشان بیشتر از شدت شوقی است که در وجودشان است. همچنین برده شدن ایشلان تصلویرگر   برده شد
 شلود ملى دیگر مشاهده  هاىصحنه چرا که در برخی ؛شودمىاحترام و کرامتی است که شامل حال ایشان 

( بله صلحنه   سِ یقَ فعل حرکتلی ) شایان ذکر است که هایی تدارن دیده شده است. که برای ایشان مرکب

 .کشدقیان را به سوی بهشت به تصویر میبه نوعی راندن آرام مت افزوده ورا  حرکتنصر ع

 .: )از ع اب ایمن شدند و سلرزنش از ایشلان قطلع و جلدا شلد(     «انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْعِتَابُوا الْعَذَابَ، وَقَدْ أَمِنُ»-

بسته شده بود املا اکنلون قطلع    سرزنش مانند ریسمان یا چیزی مشابه آن تصویر شده است که به ایشان 
وجود  حسیل ييتخو  تجسيم تمثيلی تشبيهیشده است و دیگر قابل وصل شدن نیست. در نتیجه در آن 

چلرا کله هلر لحظله      ؛دارد. ایشان در زندگی دنیایی پیوسته و مستمر در معرض سرزنش الهی قرار داشتند

و  وجلود دارد  سمجع ( الْعِتَ ابُ  -الْعَ ذَابَ  ) هاىواژهامکان لغزش برای ایشان وجود داشت. همچنین میان 

 آورده است.همین امر یا نوع هماهنگی موسیقایی و در نتیجه عنصر هماهنگی هنری را فراهم 

فعلل   ت و به سرعت )با توجه بله : سسس درهای بهشت به شدّ«زُحْزِحُوا عَنِ النَّارِتِّحَتْ لَهُمُ اََبْوَابُ، وَفُ» -

وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُ مْ إِلَ     ﴿، در واقع این تصویر، از ادامۀ آیۀ: شودمىایشان گشوده  ( برایفُتِّحَتْحرکتی

همچنین با استفاده از یا تصویر  .است شده برگرفته ﴾إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ٰ  حَتَّ : یعنی ،الْجَنَّةِ زُمَراً

تصلویرگر بشلارتی بلزرگ بلرای     هر دو صحنه  که شدههنم ترسیم قرآنی دیگر دورگرانیدن آنان از آتش ج
 ایشان است.
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أُدْخِ لَ الْجَنَّ ةَ فَقَ دْ    مَ نْ زُحْ زِ َ عَ نِ النَّ ارِ وَ    فَ﴿قطب در ملورد تصلویرگری واژۀ زحلزح در آیلات:      سیّد    

( خلودش  هزحزح: واژۀ )گویدمى( 31/هبقر) ﴾نَ الْعَذابِ أَنْ یُعَمَّرَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِوَ﴿( و181عمران/)آل﴾فازَ

کشد. این حرکت برای خیلال و در مقابلل دیلدگان، جایگلاهی بلر کنلاره       موردنظر را به تصویر می حرکت
 .(71: 2002 ،الف(قطب )) نمایدترسیم می پرتگاه جهنم را

تصویرگر جای گلرفتن بهشلتیان در    : این بخش از صحنه«رَضُوا الْمَثْوى وَالْقَرَارَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ، وَاطْمَأَوَ» -

وجود  تشخيصو  تجسيم «اطْمَأَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ»است. در عبارت  جایگاه از اینایشان  رضایتمندیبهشت و 

ای بلر  ، در معنای مطملئن شلدن اشلاره   شودمىدارد. چرا که این بهشت است که به وجود ایشان مطمئن 
 همیشگی بودن زندگی ایشان در بهشت است.

سلو،  ، از یلا (العذاب، العتاب و اَبواب)شایان ذکر است که در این قسمت هماهنگی موسیقایی میان     

باعث شلده اسلت کله عنصلر هملاهنگی هنلری در        (النار، الدار و القرار)ونیز هماهنگی موسیقایی میان 

 ترسیم صحنه نقش خود را به خوبی ایفا کند.

 از پاداش اهل طاعت ییهاصحنه. 4-3

 ؛کنلد ملى های معنوی و روحی اهل بهشلت را ترسلیم   ، نعمتشودمىاویری که در صحنۀ زیر مشاهده تص
 7های حسی شکل گرفته است. این صحنه بخشی از خطبۀ گرچه این تصویرگری از خالل برخی از نعمت

ایلن  ری گیل باشد. همچنین باید اشاره کرد، عنصر تقابل نقش اصلی را در شلکل می البالغهنهجتمام کتاب 

 :کندمىصحنه ایفا 

 وَ مُجَ اوَرَةُ رَبٍّ کَ ریم ،  فی دَار  ِ، فَعَ یْشٌ رَغَ دٌ وخُلُ ودٌ أب دٌ وَ     خَلَّدَهُمْفَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِ ِ، وَ فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ»    

لَ ا   لَ ا تَنُ وبُهُمُ اََفْ زَاعُ وَ   تَتَغَیَّرُ بِهِمُ الْحَالُ وَ لَازَّالُ وَیْثُ لَا یَظْعَنُ النُسَلَّمَ، حَصَلَّ  اهلل عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ مُرَافَقَةُ مُحَمَّد.

شلیرازی،  موسلوی  ) «لَ ا تُشْخِصُ هُمُ اََسْ فَارُ   تَعْرِضُ لَهُمُ اََخْطَ ارُ، وَ لَا تَنَالُهُمُ اََسْقَامُ وال تَمُسُّهُم اَحزان وَ

 .(119: 7 بهطخ، 1971

 شرح عناصر تصویرپردازی

: خداوند اهل طاعت را در جوار خویش پلاداش داده  «مَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِ ِ، وَخَلَّدَهُمْ فی دَار  ِفَأَ» -

در نظر گرفتن کمال مطلق براى آنهاست و مراد از خلود » و در منزل خویش سکونت داده است و این امور
هلا بلاقى و مخلّلد خواهنلد بلود و فنلا و       در این نعمت در سراى امن او، این است که دستۀ م کور همیشه

در نتیجه صحنه تصلویرگر کرامتلی اسلت کله      ؛(9/113: 1970)محمدی مقدم، « نها نیستنابودى براى آ
 ایشان از آن برخوردارند.

ایلن بخلش از    :«عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَ لَّمَ مُرَافَقَةُ مُحَمَّد. صَلَّ  اهلل  وَ فَعَیْشٌ رَغَدٌ وخُلُودٌ أبدٌ وَمُجَاوَرَةُ رَبٍّ کَریم ،» -

ایشلان   .می است که بهشتیان از آن برخوردارندیصحنه تصویرگر برخورداری از نعمات روحی و معنوی عظ
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نیلز  )ن( پروردگلاری کلریم و همراهلی پیلامبر     ، از مجلاورت ابلدی  در کنار زنلدگانی مرفله و جلاودانگی   

های معنوی اهلل  نعمتجا در قالب چهار صحنۀ کوتاه، توالی یندر ا )ع(توان گفت که امام میبرخوردارند. 

فلراهم   نجلا یارا بلا محتلوا در    هلا ین امر عنصر هماهنگی کوتاهی صلحنه و هم نمایدمی را ترسیم طاعت

( وزن همرافق   -  مجاور) هاىواژهوجود دارد و  سجع متوازی (أبد - رَغَد) ۀمیان دو واژآورد. در ضمن می

 . شودمىهنری در عبارات موجب تناسب و هماهنگی  آهنگو  موسيقیر نتیجه مشابهی دارند د

و  کننلد کلو  نملى   آنجلا نانش هرگز از جایى که ساکهمان: »«حَیْثُ لَا یَظْعَنُ النُزَّالُ وَلَا تَتَغَیَّرُ بِهِمُ الْحَالُ» -

تقابلل  ؛ گیلرد ىمل ی شلکل  جا تقلابل در این .(9/111: 1970)محمدی مقدم،  «شودمىاحوال آنها دگرگون ن
دنیا ذکلر نشلده    هاىصحنهالبته  .شودمىاز بهشت مشاهده  ىیهاصحنهآشنایی از دنیا با  هاىصحنهمیان 

کو  کلردن  »چرا که تصویر  ؛بهشتی قرار گرفته است هاىصحنهاما به سبب سیاق عبارات گویی در بطن 
تصاویری است که ذهن مخاطب بلا آن عجلین   « تغییر احوال دنیایی»و تصویر « )و یا مردن( ساکنان دنیا

 «ال یظع ن الن زّال  »بر ایلن عبلارت    افزون با آن ذکر شده است. تقابلدر  ىیهاصحنهشده سسس در اینجا 

هلا  وجود دارد، چرا که از مردن انسان حسیل يتخيها باشد در نتیجه در آن د تصویرگر مردن انسانتوانمى

 به کو  کردن تعبیر شده است.

تُشْخِصُ هُمُ  وَلَا تَنُوبُهُمُ اََفْزَاعُ وَ لَا تَنَالُهُمُ اََسْقَامُ وال تَمُسُّهُم اَح زان وَلَ ا تَعْ رِضُ لَهُ مُ اََخْطَ ارُ، وَلَ ا       » -

کوتاه و سلریع، دسترسلی   های در قالب صحنه امام)ع(شود، که مالحظه می طورهماندر این جا : «اََسْفَارُ

 کنلد. را به بهشلتیان ترسلیم ملی   و رنج سفرها و انواع خطرها  هاو اندوهها و غم یها و بیمارنداشتن ترس

 ابمل تقطور نامحسوسی بلا حاللت آدمیلان در دنیلا در     بهتا تصاویر جا نیز تادر این کهشایان ذکر است 

 ؛ینلد بهلا و رنلج سلفر نملی    هلا، غصله  ها، بیملاری گاه خود را رها از ترسهیچدر دنیا چرا که انسان  ؛است

 .یندها رهااز تمامی این سختی یانبهشت کهدرحالی

شود و بیم و هراس به آنهلا  کنند و احوال آنها دگرگون نمىکو  نمى آنجافرموده است، آنها از  کهنیا»    
بلراى ایلن    ،بلرد آورد و سفر، آنها را از جایى به جایى نملى دهد و بیمارى و خطر به آنها رو نمىدست نمى
ین احوال از لوازم تن و زندگى در دنیاست و چون زندگى دنیا از آنان زایل گشته، عوارض و لوازم است که ا

 .(120-113: )همان «آن نیز از میان رفته است

ند دیسرها میها( مانند افرادی هستند که در دنیا به انسانها و بیماری: ترساَسقامو  اَفزاعهمچنین )    

وَلَ ا تَعْ رِضُ   »های رفته است و از طرف دیگر در عبارتشکل گ حرکتو  خيصتشدر نتیجه در آن عنصر 

کرد و سفرها ایشان ها )در دنیا( همچون انسانی ایشان را لمس میغم «لَهُمُ اََخْطَارُ، وَلَا تُشْخِصُهُمُ اََسْفَارُ

 جود دارد.و حرکتو  تشخيصدر این دو تصویر نیز عنصر  این؛ بنابرکردرا از خانه خارج می
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اَس قام، اَح زان، اَخط ار،    ، اَفزاع های این بخش یعنی:هماهنگی موسیقایی در فواصل جمله در ضمن

 به نحو بارزی متجلی کرده است. نجایاعنصر هماهنگی هنری را در  ،اَسفارو

 های معنوی بهشتيانهایی از کرامتصحنه. 4-4

تملام   17هشتیان است. این صلحنه بخشلی از خطبلۀ    زیر تصویرگر بخشی دیگر از نعمات معنوی ب ۀصحن

 البالغه است:نهج

أَکْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ عَ نْ أَنْ  رُسُلَهُ وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ وَ فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جیرَانِ اهللِ فی دَارِ ِ، رَافَقَ بِهِمْ»

اهللُ ذُو الْفَضْلِ اهللِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَذلِك فَضْلُ ﴿نَصَباً،ادَهُمْ أَنْ تَلْق  لُغُوباً وَجْسَصَانَ أَسْمَعَ حَسیسَ نَار  أَبَداً وَتَ

 .(225: 17 طبهخ، 1971شیرازی،  )موسوی« (5/هجمع) ﴾الْعَظِیمِ

 شرح عناصر تصویرپردازی

مقصلود از  وردارنلد.  از آن برخصحنۀ فوق تصویرگر احترام بسیاری است که سلاکنان جلوار رحملت الهلی     

گونه که همسایه مورد لطف همسلایه  لطف خداوند قرار دارند، همان ۀکه در سای اند( اهل کرامتجیران اهللِ)

 نلد امت بله همسلایگان خداونلد تشلبیه شلده     اهل کرا هکچراوجود دارد  حسیل يتخياین عبارت است. در 

( تنهلا بله ذکلر    رافق   أزار    أکرم    ص ان    عال )توجه به افبا همچنین  .(115: تا)الحسینی الشیرازی، بی

 ها را بدیشان داده است.کید شده که خداوند این نعمتاهای بهشتی اکتفا نشده بلکه تنعمت

این  متعال این است که خداوند «رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ»های از طرف دیگر مقصود از عبارت    

ی اکرام ایشان به زیارتشلان  را همنشین پیامبرانش قرار داده و به مالئکه امر کرده است که برا همسایگان

أزاره م  رود )کید بیشتر گفتله شلده، مالئکله بله دیلدار ایشلان ملی       اهمچنین برای ت .(111: )همان بروند

 ایشان به دیدار مالئکه بروند.   کهنیا( و نه مالئكته

دارد گرامی ملی هاى آنان را گوشهمیشه  خدا :«اعَهُمْ عَنْ أَنْ تَسْمَعَ حَسیسَ نَار  أَبَداًوَأَکْرَمَ أَسْمَ»عبارت     

هُ مْ فِ ی   سْمَعُونَ حَسِیسَهَا وَالَ یَ﴿از تصویر قرآنی در حقیقت این صحنه که  آتش را بشنوندصدای  کهینااز 

تکلرار حلرف   . واژه )حسیس: صدای آهسته( بلا  شده استبرگرفته( 102/أنبیاء) ﴾مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ

هملاهنگی و  یعنلی صلدای آهسلتۀ آتلش      موردنظر یمعنا باو مهموس است کامال  صفیری سین که نرم 
همچنین تکلرار   وجود دارد. هماهنگی موسيقی واژه با محتواتوان گفت عنصر می نجایا؛ ل ا در تناسب دارد

 دیل تاکآن موجب ایجاد حرکت و  (حسیس وتسمع  ،أسماعهمهای )هواژ قیاز طراین عبارت حرف سین در 

رنلج و  بلا  و پیکرهایشلان را از ایلن کله     :«وَصَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْق  لُغُوباً وَنَصَ باً »است. همچنین عبارت 

قَامَةِ مِنْ فَضْ لِهِ الَ  الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُ﴿ آیۀکه البته این صحنه نیز از  ه داشتانگ ،سختی خاصی مواجه شوند
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حالت  )ع(شایان ذکر است که اماماست.  گرفته شدهبر( 91/)فاطر ﴾یَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَ الَ یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ

 د.کشبه تصویر مینشاط جسمانی بهشتیان را 

 هاصحنهدر این تأمل ثير أهایی از درختان بهشتی و تصحنه. 4-5

هلای بهشلتی اختصلان دارد. بخلش     بهشت تنها به تصویرگری یا نعمت از نعمت هاىصحنهبرخی از 
هلای آن  است، تصویرگر درختان بهشتی و زیبلایی  البالغهنهجتمام  8زیر که فرازی از خطبۀ  ۀاصلی صحن

کله اوج فصلاحت و بالغلت را نشلان     مؤمنان)ع(  های بارز سخنان امیریکی از ویژگی»جا که است. از آن

ومی، س)ح« تعاره و سایر صور بالغی استکارگیری تشبیه و اسلوها و تصاویر زیبا بدون به، خلق تابددهمى

. وصلفی دقیلق و بلدیع کله     است توصيف تصویرپردازیترین عنصری در این صحنه نیز مهم .(19: 1931
 انگیز شدن صحنه شده است:موجب خیال

الدُّنْیَا مِنْ شَ هَوَاتِهَا  یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَ  فَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا »

عَل  سَوَاحِلِ  زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِی اصْطِفَاقِ أَشْجَار  غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فی کُثبَانِ الْمِسْكِوَلَذَّاتِهَا وَ

طُلُ وعِ تِلْ كَ الثِّمَ ارِ مُخْتَلِفَ ةً ف ی غُلَ فِ       ؤِ الرَّطْبِ فی عَسَالیجِهَا وَأَفْنَانِهَ ا وَ فی تَعْلیقِ کَبَائِسِ اللُّؤْلُارِهَا وَأَنْهَ

بِاََعْسَ الِ  صُ ورِهَا  یُطَافُ عَل  نُزَّالِهَ ا ف ی أَفْنِیَ ةِ قُ   تی عَل  مُنْیَةِ مُجْتَنیهَا وَأَکْمَامِهَا، تُجْن  مِنْ غَیْرِ تَكَلُّف. فَتَأْ

كَ الْمَنَ اظِرِ  الْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ  فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ، أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ، بِالْوُصُولِ إِل  مَا یَهْجُمُ عَلَیْكَ مِنْ تِلْالْمُصَفَّقَةِ وَ

 «َمجْلِس ی ه ذَا ِإل   ُمَج اوَرَةِ َأْه لِ اْلقُُب ورِ اْس ِتْعَجاًلا ِبَه ا         لَتَحَمَّلْتَ مِنْنَفْسُكَ شَوْقاً إِلَیْهَا، وَ الْمُونِقَةِ، لَزَهَقَتْ

 .(121: 8 طبهخ، 1971شیرازی، )موسوی 

 شرح عناصر تصویرپردازی

های ریر توجه به نعمتات ۀت: بخش اول صحنه بیانی کلی درباراز چهار بخش تشکیل شده اسفوق  ۀصحن
قرار است توصیف شود آماده سازد. در بخش دوم تصلویری   بهشتی است تا مخاطب را برای ورود به آنچه

بله تصلویر کشلیده    را های بهشلتی  بخش سوم برخی دیگر از نعمت .از درختان بهشتی شکل گرفته است
های بهشتی است. اکنون بله شلرح بخلش اول    فکر در نعمت ریتارکیدی دوباره بر ااست و بخش چهارم ت

 :  شودمىپرداخته 

رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَ  ال دُّنْیَا  فَلَوْ » بخش اول:

 «مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّاتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا

( 2/35 :تلا مل کردی )عبده، بلی ادیشه و تانسانی آگاه و بیدار ان : یعنی همچون«فَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ» -

 وجود دارد. ل حسیييتخدر این عبارت  همین دلیل؛ به همچون انداختن تیر است گویی نگاه کردن
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عَل   سَ وَاحِلِ أَنْهَارِهَ ا     لَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِی اصْطِفَاقِ أَشْجَار  غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فی کُثبَانِ الْمِسْكِوَ» بخش دوم:

طُلُوعِ تِلْكَ الثِّمَارِ مُخْتَلِفَةً فی غُلَفِ أَکْمَامِهَا، تُجْن  عَسَالیجِهَا وَأَفْنَانِهَا وَفی تَعْلیقِ کَبَائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ فی وَ

 .«مِنْ غَیْرِ تَكَلُّف. فَتَأْتی عَل  مُنْیَةِ مُجْتَنیهَا

در : فکلر تلو   «ر  غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فی کُثبَانِ الْمِسْكِ عَل  سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَاوَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِی اصْطِفَاقِ أَشْجَا» -

 مانلد متحیر ملی  ،سارها فرو رفته استهچشم ۀکران شا برمهای های آنها در تسهدرختانی که ریشه جنبش
م که گویی از حرکتی آرام و نر؛ هستند حرکتدرختان در حال جنبش و  ،(532: 11 طبه، خ1930 )جعفری،

تصلویر   علالوه بلر  کله   شلود موجب ملی در این صحنه . همچنین وجود مشا شودمىوزیدن نسیم ایجاد 
 ذهن مخاطب ترسیم گردد.حس بویایی در تصویر دیگری از راه ، بصری

هلای مرواریلد بلا    ه)در آویختله شلدن خوشل    :«وَفی تَعْلیقِ کَبَائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ فی عَسَالیجِهَا وَأَفْنَانِهَا» -

آنها( در این بخش )اللؤلؤ الرطب: سفیدی مرواریدها و روشنی آنهلا(   و کوچاهای بزرگ طراوت در شاخه
ای سلحرانگیز از حرکلت و انعکلاس نلور ایلن      با )المسا: سیاهی مشا( تقابلل دارد و در خیلال صلحنه   

 .آوردمىای تیره، به وجود مرواریدها در زمینه

ظهلور آن   : )وار مختلفة فی غلف أکمامها تجن  من غیر تكلّف فتأتی عل  منیة مجتنیهاطلوع تلك الثمو -

شوند. در تمامی بدون مشقت چیده می هاهای آنها، آن میوهها و پوشش غنچههای گوناگون در غالفمیوه

شلدن  این بخش از صحنه عنصر وصف نمود بارزی دارد. از طرف دیگر واژه )طلوع( اگر به معنلای ظلاهر   

هلا  : بر طبق آرزوی چیننلده «فَتَأْتی عَل  مُنْیَةِ مُجْتَنیهَا»باشد دارای عنصر حرکت است. همچنین در عبارت 

 .شودمىمشاهده  حرکتو  تشخيص( عنصر رندیگیمدر دسترس قرار 

 «الْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِیُطَافُ عَل  نُزَّالِهَا فی أَفْنِیَةِ قُصُورِهَا بِاََعْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ وَوَ» بخش سوم:

ای از ، صلحنه شلود ملى نعمات دیگری به نمایش گ اشلته   رهگ ر تخییل حسی، از در این بخش از صحنه
ساکنان  اطرافو تصفیه شده که های زحل بادههای صاف و های بهشتی همچون عسلبرخی از نوشیدنی

( به تنهایی تصویرگر ظلرف بله ظلرف    صفّقةم. در این بخش واژۀ )شودمىبهشت، پیرامون قصرها گردانده 

( کله  ف اء . وجود حرف )شودمىگویی صدای ریخته شدن مکرر آنها در ظروف شنیده  ،ستا هاکردن عسل

همچنین یطاف که جزء افعال حرکتلی انتقلالی   . کندمىاین حالت را در خیال تصویر  ،صورت مشدد آمدهبه

در نتیجه  د،کشبه تصویر میاب را به دور بهشتیان های عسل و شرحرکت چرخشی ظرف که دورانی است
 وجود دارد. حرکتو  ل حسیييتخدر این بخش 

ةِ، فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ، أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ، بِالْوُصُولِ إِل  مَا یَهْجُمُ عَلَیْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَ  »: بخش چهارم

 .«لَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسی هذَا إِل  مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَالَیْهَا، وَنَفْسُكَ شَوْقاً إِ لَزَهَقَتْ
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دل خود را به وصلول بله آن منلاظر زیبلا و      اگرای شنونده، فرماید: می)ع( امامدر این بخش از صحنه     

بله جهلت اشلتیاق بله      کنلد مىفارقت انگیز که روبه تو خواهند آورد مشغول بداری، جانت از بدن مشگفت

های برخیزی و به جهت شتاب به آن بهشت، بله همسلایگی   از این مجلس که نشست ،بهشت و مناظرش
 .(532 :11 طبهخ، 1930)جعفری،  آوریاهل گورستان روی می

)الوسلیط(، گلویی    ن(به سبب وجود واژۀ )هجم: ناگهان یورش برد :«مَا یَهْجُمُ عَلَیْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ» -

و  گمگ عنصلر  این عبارت در  همین دلیل، بهآوردمىها همچون افرادی هستند که به انسان هجوم منظره
 وجود دارد. تشخيص

رود، در نتیجه بر زیبایی صلحنه  کار می)تحمّل( در معنای کوچیدن به ۀواژ: «وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسی هذَا» -

 ه چشم پوشیدن از دنیا است.ای بافزاید و اشارهمی

 ،أَنْهَارِهَ ا  ،عُرُوقُهَ ا  ،مَنَاظِرِهَ ا  ،لَ ذَّاتِهَا  ،شَ هَوَاتِهَا  ،مِنْهَ ا » هلای شایان ذکر است که در این صلحنه واژه     

ل جملالت، موجلب شلده    عنوان فواصل به« بِهَا و إِلَیْهَا ،قُصُورِهَا ،نُزَّالِهَا ،مُجْتَنیهَا ،أَفْنَانِهَا أَکْمَامِهَا ،عَسَالیجِهَا

ضلمن کلاربرد    است که از رهگ ر حرف روی و ماقبل آن یعنی: )ها( هماهنگی موسیقایی ایجلاد شلود، در  

 های بهشتی تناسب دارد.تمعنوان حرف روی کامال  با امتداد و گستردگی نعالف مدی به

 بهشتيان ميزبانی برای بهشت اشتياق. 4-6

اسلت. در ایلن    البالغله نهلج کتلاب تملام    در دوماز وصیت  یبخش آیدصحنۀ بسیار کوتاهی که در پی می
 صحنه، بهشت به صورت موجودی زنده به تصویر کشیده شده است:

وا ال نِّعَمَ  إنَّ الجَنَّةَ لَتَشتَاقُ إلَ  مَن سَعَ  لِأَخِیهِ الُمؤمِنِ فِی قَضَاءِ حَوائِجِهِ لِیُص لََِ شَ أنَهُ عَلَ   یَدَی هِ فَاس تَبِقُ     »

 .(157: 2 توصی :1971 شیرازی،)موسوی « كَبِذَلِ

 شرح عناصر تصویرپردازی

کله در رفلع   ی است که به کسی اشتیاق دارد این صحنه که بسیار کوتاه و موجز بیان شده، تصویرگر بهشت

 تشمخيص زهای برادر مؤمن خود بکوشد تا احوال و اوضاعش را به دست خود نیکو گرداند؛ ل ا عنصر انی

فعل سعى در این جا بله   همچنین پردازی هنری حتور دارد.عنوان یکی از عناصر تصویردر این صحنه به 
عنصر حرکت در ترسیم صحنه  شودیم(، باعث 230 -231 :2002 داود،سریع )عنوان فعل حرکتی انتقالی 

 ایفا کند.را  ایویژهنقش 

 بهشت و دنيا نزدیکی. 4-7

 -ای است که ارتباط نزدیا دنیا را با بهشتصحنه  -نمو جه -کوتاه در مورد بهشت  هاىصحنهاز دیگر 
 :است البالغهنهجکتاب تمام  در 2شمارۀ  وصیتکشد. این صحنه بخشی از به تصویر می -و جهنم
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هِ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّ ارُ:  مَنِ اسْتَجَارَ بِأَعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَ  وَ مَنْ سَأَلَ اهللَ الْجَنَّةَ سَمِعَتِ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ: یَا رَبِّ،وَ»

مَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعینَ سَمِعَتِ الْحُورُ الْعینُ فَقُلْنَ: اللَّهُمَّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَا مِمَّا اسْتَجَارَكَ مِنْهُ  وَ یَا رَبِّ، أَجِرْ عَبْدَكَ

 .(232: 2 توصی :1971 شیرازی،)موسوی  «سَأَلَ

 شرح عناصر تصویرپردازی

سلخن   -9سخن گفلتن جهلنم و    -2 ،سخن گفتن بهشت -1صحنه از سه بخش تشکیل شده است: ن ای
 .نیحورالعگفتن 

در این بخش از صحنه بهشت موجودی زنده است که دعلای  «: وَمَنْ سَأَلَ اهللَ الْجَنَّةَ سَمِعَتِ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ»-

در  کله  دهدمىالعمل نشان شنود و عکس، میکندمىن به بهشت را سیّدکسی را که از خداوند درخواست ر

 وجود دارد. گفتگوو  تشخيصآن عنصر 

جهنم نیز حیلات دارد و دعلای کسلی را کله از آن بله خلدا پنلاه        : «وَمَنِ اسْتَجَارَ بِهِ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ»-

خواه به تصویر کشیده رجا جهنم همچون موجودی خیدر این .دهدمىالعمل نشان شنود و عکسبرد، میمی

عنصمر  در ایلن بخلش نیلز    شایان ذکر اسلت کله   . اش را پناه دهدبنده خواهدیمکه از خداوند  شده است

 وجود دارد. گفتگوو  تشخيص

شنوند یمن را مؤاز طرفی حور عین نیز سخنان فرد م «:وَمَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعینَ سَمِعَتِ الْحُورُ الْعینُ فَقُلْنَ» -

حتلور   هنری تصویرپردازی عناصر از یکی عنوانبه گفتگو عنصر نیز فراز این درکنند. یحق او دعا م و در
 .دارد

 

 گيریيجهنت
تلوان بله نتلایج زیلر دسلت      ت بیان شد میهای بهشدر تحلیل عناصر تصویرپردازی صحنهبراساس آنچه 

 یافت:
مربلوط بله    هلاى صلحنه  -اللف : شلود مىکلی تقسیم  ۀبهشت از نظر موضوعی به دو دست هاىصحنه. 1

 .از حاحت اهل بهشت ىیهاصحنه -فتای بهشت و نعمات آن، ب
 .شودمىمعنوی تقسیم  هایتحسی و نعم هایتنعم ۀها خود به دو دستنعمات بهشت در این صحنه. 2

ه هملاهنگی واژ  ل حسی، تجسیم، تشخیص،ییتخعناصر پردازی نیز معلوم شد که عناصر تصویراز جهت . 9

و  حرکلت ، رنلگ، گفتگلو  ، عبارات بلا محتلوای صلحنه    طولتناسب  ،با محتوا، تقابل، هماهنگی موسلیقایی 
 .ت به کار رفته استی مربوط به بهشهاتوصیف در بیان صحنه

 رنگی دارد.های بهشتی حتور پرتوصیف صحنه رد سیّح لییتخ .5

 جایی داشته است.کارکرد بسیار به های الهی در بهشت برین،در تبیین دامنۀ نعمت عنصر تجسیم .1
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موجودی زنده اسلت کله درن و   از نگاه امام)ع( در مورد خود بهشت نمود دارد و بهشت  عنصر تشخیص .1
)صلحنۀ   شلنود هلا را ملی  صدای انسان اکنونهم( و 1)صحنۀ شمارۀ  منین استؤحیات دارد و مشتاق م

 (.7شمارۀ 

 عنوان عنصر هماهنگی هنلری به برگزیدههای حتوا در صحنهها با مصحنهو بلندی هماهنگی کوتاهی . 7

 کند.به خوبی ایفای نقش می

بله   -صلورت نامحسلوس  صورت محسوس و چله بله  چه به -بهشت  هاىصحنهترسیم در  عنصر تقابل .8

ها در ذهن مخاطب حتلور دارد و در  تقابل در این صحنهاز بخشی ؛ است کار رفتهتوجهی بهشکل قابل

 ای به آن نشده است.  اشاره خود صحنه
یکی از عناصر هماهنگی هنلری در   عنوانبهدر فواصل،  ویژه هماهنگی موسیقاییبه هماهنگی موسیقایی .3

طور خلان مربلوط بله توصلیف     وقتی صحنه به بنابراین رنگی دارد.های بهشت، نقش پرترسیم صحنه

وحنی و دقیق است )صحنۀ شلمارۀ  یار طکه عبارات بس شودمىبهشتی است مشاهده  هایتیکی از نعم

تلر و در عبلاراتی   تلاه بیان نعمات مختلفی از صحنه است این توصیفات کو ،وقتی هدف از صحنه اما (2

 .(5صحنۀ شمارۀ مانند یابد )کمتر نمود می
های بهشتی گ به دو صورت در صحنه، نمود بسیاری دارد. حتور رنبهشت هاىصحنهدر  عنصر رنگ .10

های منتخلب بیلان شلده اسلت.     تقیم: برای مثال رنگ سبز در صحنهصورت مسبه -شود: أمی مشاهده
عسلل،   ماننلد  ،در آن بارز اسلت  رنگ: یعنی به اشیائی اشاره شده که حتور میرمستقیغبه صورت  -ب
 و زنده را در خیال شکل داده است. نگینر ایصحنهکه یر، یاقوت، مشا، مروارید و ... ش
بهشلت و   یلا  ،هانمود دارد. در این صحنه طرفهای بهشت تنها به صورت هاىصحنهدر  گوعنصر گفت .11

( و یا مالئکه و خداونلد بله بهشلتیان درود    7)صحنۀ شمارۀ  کنندریان بهشتی از خداوند تقاضایی میحو
 (.5)صحنۀ شمارۀ  فرستندمی

قالی به خلوبی شلور و نشلاط را در    از رهگ ر انواع افعال حرکتی انتهاى بهشت در صحنه حرکت عنصر .12
 کشد.فتای بهشت به تصویر می

 ها مشهود است.در تمامی صحنه توصیف عنصر. 19
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