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 .مقدمه1
ی دارد و اابعاد زیبااررناختی جایگا  وی  حیث فصرراحت و ب غت و  الب غه  س از ققآن کقیج ازکتاب ن ج

بقرسررری  الب غه فقاوان تحلیل وهای ب غی با رویکقد ب غت قدیج، ن جلحاظ جنبهالبته به همین دلیل از
سررت؛ لذا اگقفتههای هنقی و زیبااررناختی آن با رویکقد ب غت جدید کمتق اورد توجه ققار، ااا جنبهاررد 

اررود تا این کتاب ارزاررمند با تکیه بق تصررویق قدازی هنقی تحلیل و بقرسرری های هنقیجا دارد که جنبه
 .گقدداندان آاکاراناختی آن بیش از  یش بقای ت قههای زیباارزش

تصویق  قدازی »قلب یکی از نویسندگان اعاصقی است که بقای اولین بار تحت تنوان سید ذکق اسرت کهارایان    
های ب شررت و ج نج را بق اسرراس تناصررق  صررحنۀصررویقهای بقخی از آیام اقبو  به ها و تصررحنۀ«  هنقی در ققآن

اسرراس ارریو  سررید قلب، ولی داریج که بقاین داد  اسررت؛ اا نیز در این   وهش قصررد بق اذکور اورد بقرسرری ققار
ماییج، یعنی از نبقرسرریالب غه را با اوضررو  نکوهش دنیا تحلیل و از ن ج ۀخلبتق یک تق و تمیقصررورم گسررتقد به

، تشرررخیا، تجسررریج، هماهنگی هنقی تناصرررق اصرررلی تصرررویق قدازی هنقی: تخییل حسررری طقیق
 ها با احتوا، تلابل  در کنار تناصرررق تکمیلیصرررحنۀ)هماهنگی اوسررریلایی، هماهنگی کوتاهی و بلندی 

ا ابعاد نماییج تایرا بقرسررری ۀخلبر اینهنقی یعنی: توصررریف، حقکرت، رنرگ و گهتگو،  تصرررویق قدازی
 گقدد.  تقزیبااناسانه ادبیام اایق اؤانان در این اوضو  خاص آاکارتق و روان

تصرررویق قدازی هنقی  دربررارۀطور خرراص هررا و آثرراری کرره بررهاین انظور از کترراببقای رسررریرردن برره       
وی   الب غه بهاررقود اختلف ن جتحلیلی و با اسررتهاد  از  -بقدیج و به روش توصرریهیاند، ب ق اررد نوارته

و « دالحدیابیاقد ابن»، «تباس اوسویارقد سید»، «ای ج بحقانیارقد ابن» چ ار ارقد تمد  یعنی
 نماییج.ایبقرسی 119 ۀخلب قدازی هنقی را در ، تناصق تصویق«اقد اکار  ایقازی»

 بیان مسئله -1-1

 ۀخلبد از بع ۀخلباست. این ای که صربحی صالح تنظیج کقد ، تحت تنوان ذ  دنیا آاد در ن ج الب غه 113خلبۀ 
ای اسرت که در چ ار بخش یا چ ار صرحنۀ کلی به اوضو  نکوهش دنیا ای  قدازد  ۀخلبتقین طوالنی 114و 111

 از:که تبارتند 
 توصیف ااهیت دنیا و نکوهش آن -1 
 د  به ادای واجبام ال ی و توجه به اق دتوم اق  -2 
 بیان حال زاهدان در دنیا -3 
 ن یب زدن به اقداان دنیا طلب و غافل از آخقم. -4 
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تصررویق قدازی هنقی سررید قلب، ابعاد زیبااررناختی  یۀنظق در این جسررتار اسرروله این اسررت که بق اسرراس 
ااورد واکاوی ققار گیقد.  113اوضو  نکوهش دنیا در خلبۀ   های ا ج این   وهش از این ققار است:سؤال اا 

به صورم 119 قدازی هنقی اهاهیج خلبۀ کداایک از تناصق هماهنگی هنقی، در تصویق -1
 داردنتقی حضور رنگ ق
 نمایدنها نلش خود را ایها ایصحنۀچگونه تنصق تخییل حسی در تقسیج  -1
 قدازی هنقی یعنی: توصرریف، حقکت، رنگ و گهتگو تا چه انداز  در تقسرریج تناصررق تکمیلی تصررویق -3

 دخیل هستندن ۀخلبهای این صحنۀهنقی 

 . پیشینه پژوهش7 -1

گقفته که نااه و الاله صرررورمهایی در قالب کتاب،  ایانالب غه   وهشدر ابحث تصرررویق قدازی هنقی در ن ج
 است:از ققار ذیل

 ها:الف( کتاب

چاپ رسید به 1111سرال در نوارته تباس الهحا  که  کتاب التصرویق الهنی فی خلب اإلاا  تلی -
الب غه های ن ج ۀخلببقرسری تصرویق قدازی هنقی  در اسرت، کتابی اسرت که بق اسرراس ب غت قدیج به

 و  است: در فصل اول اه قدازد. در این کتاب نگارند  الالب خود را در قالب سه فصل تنظیج نمود  ای
تصررویق قدازی و ابزارهای آن یعنی تصررویق قدازی با فعل، اسررج و حقر و اسررتعار  و کنایه را اورد بقرسرری 

دهد و در فصرل سررو  به الب غه را ارائه ایجدهد و در فصرل دو  انابع ال ا  بخش تصررویقهای ن ایققار
الب غه های ن جۀخلبهای اوسررریلایی تصرررویق قدازی )تکقار، اوازنه، سرررجع و وزن ارررعقی  در روش
  قدازد. ای
الب غه نواررتۀ حمید احمدقاسرمی، اثق دیگقی اسررت که آفقینی در ن جهایی از هنق تصرویقکتاب جلو   -

 اسررت با اسررتهاد  از ب غت قدیج واررد  اسررت. در این نواررتار، ت شق درآاد  راررتۀ تحقیدر این زاینه به
ارررکو  و را در خلق تصرررراویقی زنررد  و بررا آفقینی ااررا هررایی از هنق تصرررویقجلو ب غررت جرردیررد، 

 گقدد.صورم کوتا  و اختصق القدبخشیدن اهاهیج، بهتجسج
ئز، احمد ادیبی ا ق  و  تلی نظقی که فنون اختلف ب غت را الب غه نوارته قاسج فاکتاب تلو  ب غت در ن ج   -

 است.داد ها و کلمام قصار اورد بقرسی ققارها، نااهۀخلبهایی از در نمونه

 ها:ب( پایان نامه
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است که توسط اینااهتنوان  ایان الب غه از دید نلد ادبی اعاصرق،بقرسری کارکقد تصرویق هنقی در ن ج -
، در اررکیبابقاهیج دیباجی و احمود راهنمایی غ اعباس رضررایی واشرراور  سرریدوش، بهحسررین چقاغی

دنبال . این رساله بهاستاد  دفا 1333گقو  زبان و ادبیام تقبی دانشگا  ت قان در اللع دکتقا در سال 
های ادبی هنقی، جلو  بحث تصرررویق  ب غت سرررنتی بهنگا اسرررت کره برا نگراهی جردید و اتهاوم ازآن

الب غه ارتبا  ایان ایو  تصویقگقی حضقم در ن ج ۀنحو کند وهنقی کشفالب غه را از زاویه تصویقن ج
بقرسیباارد، اوردگقفته از طبله اجتماتی ایشران ایبینی خاص وی که بقرا با سراختار ایدئولوژی و ج ان

 دهد.ققار
های صررحنۀقلب، با تأکید بق بق اسرراس دیدگا  سررید« تما  ن ج الب غه» قدازی هنقی در کتاب تصررویق -

 ور و راهنمایی زینه تقفت، بهسرررینا  قوانهاسرررت که توسرررط اینااهتنوان  ایان ،اق  و ج ران  س از آن
  وهشگا  تلو  انسانی و الالعام فقهنگی ، در گقو  زبان و ادبیام تقبی قزوینیاعصواه نعمتیاشراور  

اساس روش بق . در این رسالهاستاد  دفا  1334اراد در سالدر اللع کاراناسی   وهشکد  ادبیام -
و ج رران  س از آن، در کترراب  هررای اق صرررحنررۀقلررب تنرراصرررق تصرررویق قدازی هنقی در سررریررد

  د.گیق ایبقرسی ققاراورد« الب غهن جتما »

  ج( مقاالت:

ی قائمی، دکتق اقتضای است که توسط الاله «الب غههای ن جۀخلببقرسری تصرویق استعاری دنیا در » -
راته به 13دو فصرلنااه تحلیلام تلو  ققآن و حدیث ارمار   م در حسرین بیادکتق سریدا دی اسربوپ، 

 م ای از جماسررت. در این الاله بق اسرراس ب غت قدیج، تصررویق اسررتعاری دنیا در گزید  آاد تحقیق در
 است که البته با این   وهش تهاوم تمد  دارد؛ زیقا از یک سوی اساسگقفتهالب غه اورد بقرسی ققارن ج

کاال که اوضررروتش نکوهش  ۀخلبسرررید قلب اسرررت و از سررروی دیگق یک  یۀنظق آن ب غت جدید و 
 اوند.  قدازی هنقی تحلیل و بقرسی ایدنیاست، تما  تناصق تصویق

نااه زبان و وی  در ، یجعهق  یا د احمدای اسرت که توسرط سیدالاله« الب غهآفقینی در ن جتصرویق» -
در این  .استاد  چاپ  9، 1) یا ی  1911ایقاز، دور  ههدهج، امار  دو ، ب ار ادبیام فارسری دانشگا  

قرسررری الب غه تحلیل و بهایی از تصرررویقآفقینی در ن جالراله بق اسررراس تلج اعانی و بیان و بدیع، نمونه
 اند.اد 

 در اجلهاحمد قاسرررمی ای اسرررت که توسرررط حمیدتنوان الاله« الب غهآفقینی در ن جهنق تصرررویق» -
اسررت. در این الاله، ضررمن تعقیف اه و  رسررید  چاپبه 1916در سررال   تحلیلام تلو  ققآن و حدیث

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/900656
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/900656
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/537093
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/537093
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/225633
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2708&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2708&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=2708&q=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&qd=6
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ارررود و الب غه  قداخته ایاین اوضرررو  از انظق ن جاعانی، بهبخشررریدن بهتصرررویق و نلش آن در حیام
ها ننغز آن حضقم را که در آهایی از سخنان اود و نمونهالب غه ااار  ایاقسرا  تصرویقآفقینی در ن جبه

 اود.است، ارائه داد  ای اد از این ایو  استهاد 
ای اسرررت که توسرررط احمد خاقانی و الب غه الالههنقی در نااۀسررری و یکج ن جهای تصرررویقاؤلهره -

چاپبه 1931  وهی، سررال سررو ، اررمار   نجج، ب ار و تابسررتان حمیدتباس زاد  در دوفصررلنااه حدیث
قی در های تصویق هنهاسرت. در این نوارتار، با بازخوانی اه و  تصرویق نزد قداا و اعاصرقان، اؤلهرسرید  

های تصررویقهای این مبقخی تهاوو به  اررد بقرسرری سررنااا  ح به ناندرزنااۀ جاودانۀ اایقالمؤانی
نظقان نلد و ب غت صاحبهای چنین در  قتو دیدگا است. هجگقدید  اندرزنااه با تصرویقهای اعقی ااار 

اسرررت تا تمایزهای تصرررویقگقی   اررردها در اندرزنااه اذکور تحلیلهایی از اصرررادیق این اؤلههجدید،  ار 
 .اودالب غه با دیگق آثار، ب تق بازاناساند ن ج

صرروری االسررتعاری العلوی فی ن ج الب غه تلی أسرراس » - سررق الت  نیا فی الن  لج الدالله ت یۀنظق ااهیه الد 
، تابسررتان 1، اررمار  11ای اسررت که اقتضرری قائمی در اجله اللغه العقبیه وآداب ا، سررال الاله« المعقفی
 یۀنظق اسررراس الب غره بقاسرررت. در این الرالره اسرررتعرارام اه وای دنیرا را در ن جکقد  انتشرررق 1193

 است.داد  ققاربقرسیاناسی اناختی اورداعنا

 ت پژوهشضرورت و اهمی -4-1

سید قلب و در  یۀنظق الب غه، بق اساس طلبان در ن ج قدازی هنقی نکوهش دنیا و دنیاکه در زاینه تصویقجاییاز آن
کاال تاکنون   وهش کاالی صورم نگقفته است و نیز با توجه به تأثیق زیبااناسی لهظی و احتوایی  ۀخلبسیاپ یک 

صرررورم دقیق و تمیق، یکی از جرایگا  واالی آن، ضرررقورم دارد که بهالب غره در درک فصررراحرت و ب غرت و ن ج
الب غه در باب نکوهش دنیا  از لحاظ تصرررویق قدازی هنقی اورد بقرسررری ققار گیقد تا از این رهگذر هرای ن جۀخلبر

 ان بقایدنیا و دنیاطلب ۀدر اوضررو  نکوهش دنیا، ابعاد نکوهید ضررمن تبیین جنبه ادیبانه و هنقاندانه ک   ااا 
 گقدد.اخاطبان روان

 تعریف تصویر و مفهوم آن بر اساس نظریۀ سید قطل -2
باید »ند: کگونه تصویق را تعقیف ایداند و خود اینسرید قلب تصرویق را ابزاری بقگزید  در اسلوب ققآن ای

اعنای تصرویق را گسرتقد  سرازیج تا آفاپ تصویقسازی هنقی در ققآن را درک کنیج. تصویق در ققآن با رنگ، 
گیقد و در بسررریاری اوارد توصررریف، گهتگو، آهنگ کلمام، آوای تبارام و حقکرت و آهنرگ صرررورم ای
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ن، تصررویقی زند  و کنند. تصررویق در ققآاوسرریلی سرربک و سرریاپ در نمایان سرراختن تصررویق اشررارکت ای
  .61: 1913)قلب، « جانهایی خالی و خلوطی بیبقگقفته از دنیای زندگان است، نه رنگ

 گوید:در ادااه سید قلب دربارۀ تصویق قدازی ای    
که با تصویق حسی و خیالی؛ اعنایی ذهنی، حالتی طوریتصرویقسرازی در روش ققآن ابزار بقتق اسرت. به    

س کند. سررپای دیدنی، آراانی انسررانی یا طبیعتی بشررقی را بیان ایصررحنۀسرروس، روانی، رخدادی اح
ه این تقتیب دهد. بدهد و به آن حیام ثابت یا حقکت تکقار ذیق ایکند، ارتلا ایتصررویقی را که تقسرریج ای

ارررود. آراان ای تبدیل ایصرررحنۀکند. حالت روانی، به تابلو یا اعنرای ذهنی، ارررکرل یرا حقکت  یدا ای
که، این ت و اررود. بهگقدد، طبیعت بشررقی نیز، اجسررج و اقئی اینسررانی، اررخصرریت یافته و زند  ایا

که در آن زندگی و طوریسرررازد. بهها و اناظق را نیز، نمایان و حاضرررق ایها و داسرررتانصرررحنۀرخدادها و 
اررود. آن کاال ایتناصررق تخییل در ۀ حقکت حضررور دارد و اگق تنصررق گهتگو را نیز به آن بیهزایید، هم

  .33: 1913)همان: 

 عناصر تصویرپردازی هنری از نگاه سید قطل -3

 تخییل حسی -1-4

گویررد: تخییررل، در تعقیف تخییرل ای دربررارۀسرررینرا گقفتن از دیرردگرا  ابن  بررا تررأثیق33ققطراجنی )ال.م: 
ل للسررااع ان لهم الشرراتق المخیل أو اعانیه أو أسررلوبه ونظااه، وتلوُ  فی خیاله صررور  » والتخییُل أن تتم  

ُر ارررِن آخق ب ا انهعاال  ان غیق ِرها، أو تصرررو  یه ْلی ج ه ان االنبسررراِ  أو أو صرررور  ینهعل لتخیِل ا وتصرررو  رو 
انگیز اررراتق یرا اهراهیج یرا سررربک یا چینش ک   وی، در خیال ق لهم خیرالطقی، یعنی: از«االنلبراِ  

تصویقها، یق اینطق ها یا تصور چیز دیگقی ازآنبندد که تخیل و تصور هایی نلشارنوند  تصرویق یا تصرویق
 د.کندهند و حالت انبسا  یا انلبا  در نهس او ایجادادم تحت تأثیق خود ققاردرنگ او را بهبی
ا الصررود سررید قلب از تخییل، هق تنصررق یا وی گیا     ای اسررت که اوجب اررود تصررویقی که در ذهن ا 

تعقیهی جااع واانع در اورد اصرررل د تخییل و گیقد، اتحقک،  ویا و زند  به نظق بقسرررد و البته ایارررکل
صق طور اختبهکند اصل د ندارد، بلکه سعی ایسابله اینای بهدهد و حتی ااار نمیتخییل حسری ارائه

امقد که تبارتند از  تخییل ایو در ادااه انوا  تخییل حسی را بقکند تناصرق تخییل را بقای اخاطب بیان
ارام،  آاد  از تبرا  تشررخیا، تخییل حسرری از را  تصررویقهای اتحقک و  ویا، تخییل حسرری بق حسرری از

 دادن به ااررریای سررراکن.از را  حقکت آاد  آاد   از حقکام  ی در  ی و تخییل حسررری بقتخییل حسررری بق
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  گهتنی اسرررت کره تمرا  انوا  تخییررل حسررری در تصرررویق قدازی هنقی 11 -11: 1111)رک:  قلرب، 
 کنند.الب غه نلش خود را ایها ایهای ن جۀخلبهای صحنۀ

 تجسیم -1-2

یا  صرررورم اجسرررا بخشررریردن به اعنویام اجقد و انتزاتی و نشررران دادن آن ا بهتجسررریج یعنی جسرررج
 احسوسام. از نگا  سید قلب تجسیج خود بق دو گونه است:

 تشبیه ااق اعنوی اجقد به ااقی احسوس وتجسریج تم یلی و تشربی ی که تبارم است از الف  
 اجسج بق وجه تشبیه و تم یل. 

 صورم تغییق و تبدیل.تجسیج ااور اعنوی به ب  تجسیج تصییقی تحویلی که تبارم است از
ال اایق اؤانان تنوان ا الب غه اغلب در قالب تجسریج تصرییقی تشبی ی است، بهالبته تجسریج در ن ج  

 فقااید:در توصیف تلوا ای 16 ۀخلبالب غه در در ن ج
ُ اْج »  هْْتُ د  ْور 

 
أ ا ف  ه  ت  م   ُ

 
ْعُموا أ

ُ
أ ا و  ْ ُله 

 
ا أ ل  ه  ایا ُذُ ٌ  مُْح    ع 

م  ی م  ْقو  إ    ا ت   و 
ال 
 
هأ ی   «ن 

 نماید.اش را وارد ب شت ایکند که سوار و با این تعبیق، تلوا را در قالب اقکب را  و راهواری تقسیج ای 

 هماهنگی هنری -1-1

گوییج تصررویقسررازی قاتدۀ بنیادی در تعبیق ققآن وقتی ای»گوید: سررید قلب دربارۀ هماهنگی هنقی ای
های اند، چنین نیسررت که به اوج بیان وی گیصررویقسررازیاسررت و تخییل و تجسرریج دو نمود بارز در این ت

ج؛ چون در ایهای تصرویقسازی ققآنی نیز نقسید بااریج، حتی به بیان وی گیصرورم تا ، رسرید ققآنی، به
رسد و به این صورم ارزیابی صحیح ققآن از دارد که نسرق ققآنی به آن ایورای این دو، آفاپ دیگقی وجود

  .193: 1913)قلب، « گیقداکل ایلحاظ ارائۀ هنقی 
گوید آن را تنصرررقی در تصرررویق قدازی هنقی البتره وقتی سرررید قلب از هماهنگی هنقی سرررخن ای   

ه کند کاواردی از این تنراسرررب و همراهنگی هنقی را بیان ای« التصرررویق الهنی»دانرد. وی در کتراب ای
 تبارم است از:

 هماهنگی عبارت با تصویر   -3-3-1
  قدازیهای ققآن، ایان چینش تبارام و حالتی که در تصرررویقصرررحنۀاز نظق سررریرد قلرب، در بقخی از 

ادن ابعاد آن تصویق حسی یا اعنوی اوضرو  آن ا اِد  نظق اسرت، چنان تناسربی وجود دارد که باتث کاال
اهنگی های هما الارود که البته با توجه به ارتبا  انللی ایان تبارام در ک   اایق اؤانان، ااهد ای
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ست الب غه اهای ن جها یکی از حکمتالب غه قابل احصاء نیست، از جمله آندر چینش تبارام در ن ج
 ها:ورزی در وجود انساندر باب تبیین دو نو  حقص

 «ِنه وِ ن  سیبة ن: ط لب َِلو وط لب دني » 

دنیا در را  رسررریدن به هدر، ورزی طالب تلج و طالب بق اسررراس اررربراهرت ایان حقص کره اارا   
 «ان واان ال یشررربعان»هایش را با نظج و هماهنگی خاصررری چید  اسرررت تا ابتدا از رهگذر تبارم تبارم

ابتدا توجه اخاطب را به ک   خود جلب نماید و از سوی دیگق دو گقو  انسانی را که در ظاهق وجه اشتقکی 
ود ها را در طلب الصود خادم حقص ورزی هق یک از آن ندارند، گقد هج بیاورد تا تصرویق بسیار دقیلی از

  116: 1111بازگو نماید. )رک: الحمیداوی، 

                                                              با فضای تصویرۀ هماهنگی واژ  -3-3-2
 ای را تقسرریجزند از نظق سررید قلب، گاهی اوقام تن ا یک لهم واحد ررررر نه یک تبارم کاال ررررر تصررویق 

کند. وی اعتلد اسررت که این تاال، درالایسرره با اورد قبلی، در ایجاد هماهنگی و تناسررب آیام نلش ای
ا وسریلۀ سایۀ خود، و گاهی نیز ب، یا ازطقیق آهنگ و یا بهۀتقی دارد؛ چقاکه در این حالت، یک واژجسرتهبق

  در این جا  بقای هقیک، 31: 1111د. )قلب، تواند تصرررویقی را ایجاد کنتن ایی ایآهنرگ و سرررایره به
 :دهیجطور جداگانه دربارۀ آن ا توضیح کوتاهی ارائه ایکنیج و بهالب غه ذکق ایهایی از ن جااهد ا ال

 با فضای تصویر ۀهماهنگی آهنگ واژ -3-3-2-1

ل تأثیق خود را بق د ، بنا به حقوفی که دارد، دارای آهنگ و ریتج خاصی است کهۀواضرح اسرت که هق واژ ق
آن ذکق  قدازی در قق تنوان یکی از تناصرق تصویقگذارد. سرید قلب نیز همین ااق را بهجای ایارنوند  به

خورد، ج ایچشصورم  قرنگی بهبا فضرای تصویق نیز بهۀ کند. در ن ج الب غه نیز هماهنگی آهنگ واژای
 فقااید:د ایدر نکوهش یاران خو 93 ۀخلببه تنوان ا ال حضقم در 

ْضو  ا 
اُق   ا یِّ ث  ْلُُتْ ت  اق  ث  و و  ت  رِّ    ااْلس 

م  ة  اْجن  ر  ْرب  ْ ب 
ُ
ْرَت ْرب  ن 

اال ُكْم ف  ْخو  ر  إ 
ْ َل  ْن  ْوُتُكْم إ  ع  ر  اْل د 

  ْد  
اررما را به یاری بقادرانتان دتوم نمود ، ااا اررما همانند اررتقی که از درد سررینه بنالد، آ  و ناله 

 اتقالغق و اجقود به زاین چسبیدید.  سق دادید و اانند
خوبی بررا اررردم و تکقار تمررل جقجقتمو جقجق  بررا آوای اکقر جیج و راء برره ۀبینیج واژهمران طور کرره ای

با آهنگ سرنگینی که دارد کاا   با سستی کقدن یاران بقای « ت اقل»و « ت اقلتج» ۀکقدن یاران، و واژغقغق
 .ج اد در را  خدا تناسب دارد
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 با فضای تصویر ۀهماهنگی سایۀ واژ-3-3-2-2

کنند، ای که در قوۀ خیال اللا ایاز نظق سررید قلب، بقخی واژگان، تصررویق یک اوضررو  را ازطقیق سررایه
های خاصری دارند که به واسررله احساس هوایار ها، سرایهکنند؛ چقاکه الهاظ نیز اانند تبارمتقسریج ای

الب غه بقای این اورد ذکق کنیج،  آن جایی توانیج از ن جایی که ایهاسررت.  یکی از ارراهد ا الدرکقابل
 فقااید:الشلیه ای ۀخلباست که اایق اؤانان در 

ن  »   اْ ُقْممل  م 
ح ُ ه ا ح  ْیه  ی م 

ه
ح ل 
  ه ح 
 
ُ أ ُه    ْعَل  ال ه ا ا ن أیب قحافه و  إ  ه  ص  م ه

ق  ْد ت  ق  ا و  اَّلل ه     ی أما واَّلل أم  ح   ، ..«ا ر ه
گذارد، این اعنا را تداتی ای که از خود در ذهن به جای ایتلما به اعنای  یقاهن  وارررید با سرررایه ۀواژ
 .استکند که ابو بکق خ فت را به زور تصاحب و همنون لباسی بق تن کقد ای

  با فضای تصویر ۀهماهنگی آهنگ و سایۀ واژ  -3-3-2-3

، در یک لهم واحد، تصررویق خاصرری را تشررکیل «سررایه»و « آهنگ»از نگا  سررید قلب، گاهی دو تنصررق 
َباَر   در بخشررری از 33: 1111دهند)رک: قلب، ای ن ج الب غه که  11 ۀخلب ؛ اانند: واژۀ َحَماَر   و صرررَ

 فقااید: اایقاؤانان در آن ای
ه » ار ه ه  مْحک   ر :  ک   ر ه ُقْلُُتْ

یکام  اجح 
 
ی  یف  أ

ی  إ   
ا سکک ه ْرُتُكْم  ک  م 

 
ا أ ذ  إ 
و و  فک  ا اجح ُره یک ه ُع ع  ب ه ا يرکک  ْلیک  ْْم 

 
 ظ  أ
ْرُتُكْم ا ق  م 

 
ا أ ذ  إ 

ُد  ْ ا ا ْب  ی ه ْع ع  ل  ا یْیس 
ْلی  ْْم 
 
و أ ه ا ُقر ه ار ه ب 

ه  ص  ر :     اء  ُقْلُُتْ ت 
ه
 یف  ا ش 

ْ
ی 
ی  إ   
ا س ه   ..،» 

که حقر رای تکقیقی )لقزاری  و حاء سایشی در حمار  و کاربقد رای تکقیقی و صاد صهیقی)داشی  در  
وجه کند، و آننه در اینجا قابل تواسرلۀ دو تنصق آهنگ و سایه تقسیج ایخوبی ادلول خود را بهصربار  به

ق  گقاا به خوبی در اسررت، همان ارردم گقاا و سررقااسررت که در حمار  از رهگذر آوای حاء و ایج و راء ه
ارررود و نیز از طقیق سرررایه ای که از خود به جای ای گذارد بق قدرم این گقاا در سرررقخ ذهن تداتی ای

صرربار  قابل ا حظه اسررت؛ زیقا  ۀها داللت دارد و البته همین آهنگ و سررایه در واژکقدن  وسررت انسرران
سختی  ۀگ اسرت و در ضرمن همین واژآهنگ آوای صراد و راء کاا   با فضرای  ق از سروز و سرقاا هماهن

 .کندتحمل این سقاا را در ذهن اخاطب اللا ای

                                                                                      هماهنگی از راه تقابل میان دو تصویر  -3-3-3
است که  «تلابل»کند، تنصق ذکق ایسواین تنصقی که سید قلب بقای ایجاد هماهنگی هنقی در ققآن 

 ااید بتوان گهت که وی گی تلابل یکی از تناصقی»اود.  قدازی احسوب ایهای تصویقدرواقع از ایو 
است که بیشتقین کاربقد را در گهتمان ادبی دارد که یک نو  آن تلابل واژگانی است که آفقینند  اثق در 

های گوناگون را در های تلابلقا فقهنگ لغت زاینهکواد؛ زیدادن آن در دل سیاپ سخن ایجای
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نش بااد نه در گزیآوری دااتهها نوبست و چینش آندهد که در کارایگا  به او اجاز ن د، آناختیارش ای
ا نو  دو  تلابل سیاقی است که خالق اثق آن را از واژگان زبان انتزا  ایآن با  کند و ایان دو طقر ارتها. اا 
  البته در 1 -3: 1333المللب، )تبد« گیقد.ایکارصورم تلابلی بهنماید، سپس دو طقر را بهار ایقق بق

 .هابااد هج در چینش آناین تلابل خالق اثق باید هج در گزینش واژگان نوآوری دااته
های ه تبارمکهای دقیلی در ایان تصویقهایی تلابل»گوید: بارۀ وی گی تلابل در ققآن ایسید قلب در    

است و   قدازیهای تصرویقسازی و نغمهکنند، وجود دارد، و این تلابل، خود یکی از روشققآنی تقسریج ای
یاد از این کند، بسیار ز نحو دقیلی تقسیج ایها بهۀهای خود که ازطقیِق واژصحنۀتعابیق ققآن، بقای ایجاد 

  36: 1111قلب، «)کند.ایو  استهاد  ای
بار  911که قاکند؛ چایها نلش ایهاصحنۀرنگی در تقسریج صرورم  قالب غه نیز تنصرق تلابل بهدر ن ج    
  البته این ااق جای هیچ اگهتی ندارد؛ 111: 1111رفته اسرت)حمیداوی، کارهای اختلف بهصرحنۀدر 
)تبد  «دهد. واررش ایطور خاص طور تا  و گهتمان اررعقی را بهزیقا تلابل فضررای گهتمان ادبی را به»

  3: 1333المللب، 
 ا حظه کقد: 111ۀخلبتوان در ابتدای های تلابل واژگانی در ن ج الب غه را اییکی از نمونه    

ُم » مًا و  ُحْحك  ًا و  اصککه خ  ًا و  امه ع  وخًا و  ْیسککُ م  خًا و  اًکک  ال     ًا و 
ک  ْدقًا و  صکک  ًَل و  ام  ًا و   

قه اس  ح 
ی ا  یک  یکد 

 
 یف  أ
ًا شکک  ت  إ    اهب 

ْْهًا  و  ْفًِا و  ح    .913ه: 1111صالح، «)و 
ه توان نا  بقد، تصررویقی اسرررت کالب غه ایدر ن ج صررحنۀهایی را که از تلابل ایان دو ااا یکی از نمونه 

 از فقد راستگو و فقد دروغگو دارند: 16 ۀخلبحضقم در 
ُب   اذ  اْ ك  ه و  ام  ك   اه و  ْنن  ا م  ف   ش 

ُق َع   اد  ها ص  اال  ْم   اه و  و  ْ ف  ْم  ر 
 ش 
 َع  

 .داردراستگو بق ساحل نجام و کقاات است و دروغگو بق لبه  قتگا  و خواری ققار 
ایی خیق تق و رویها را به تلابلی کلیۀخلبالب غه فضرررای های ن جۀخلبتلابل فقاوان در »واقع وجود در    

ای که در یک سوی آن، واژگان سهید و در سوی دیگق واژگان سیا ، یک سو است؛ جب هو ارق تبدیل کقد 
ارروند و در سرروی دارد و در الابل جب ه اررق، در یک ج ت اؤانین و  قهیزگاران دید  ای جب ه حق ققار

سرت و دوسررتداران او و در سروی دیگق ارریلان و  یقوان او، در دیگق انافلان و فاسرلان، در یک سررو خدا ا
نگقودی؛ بویه ل)آل«  قسررتان و در سرروی دیگق دنیای باقی و اایدواران به آن.یک طقر دنیای فانی و دنیا

  133نظقی: 
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که از اود، بلارایان ذکق اسرت که گاهی اوقام هماهنگی از تلابل ایان دو تصرویق حاضرق حاصرل نمی    
ایان یک تصررویقی که ا ن حاضررق اسررت و تصررویقی که در زاان گذاررته وجود دااررته، احلق تلابل 

توانرد ایان یک تصرررویق در زاان حال و یک  . البتره این تلرابرل ای113: 1313)رک: خرالردی، گقددای
 دهد:از بخیل در یکی از حکمت های خود ارائه ای تصویق از آیند  بااد، اانند تصویقی که ااا  تلی 

ْغی  اء  » 
اب  اْْل  س  ه ح  ر  مُل یف  اْْلخ 

و و  ح اس  اء  ر  اْل ا ع  ش  اْ ُفق    116)حکمت « یع  ُش یف  ا ُده
کنیج از را  تلرابل ایان یک تصرررویق از دنیا با یک تصرررویق از آخقم، زندگی طور کره ا حظره ایو همران

از  زندگی ثقوتمندان اسررت. در واقع حضررقمگیقد که در طقاز ای ققار ایفلیقانه بخیل در تلابل با احاسرربه
را  این تلررابلی کرره ایجرراد کقد  اسررررت، در ن ررایررت ظقافررت، ارررردم اررال انرردوزی را در فقد بخیررل برره 

 .گذارداینمایش

یتم موسیقیایی  -3-3-4  هماهنگی در ر
رام اتنصرق دیگق ایجاد هماهنگی هنقی در ققآن کقیج، هماهنگی اوجود در ریتج اوسیلایی واژگان و تب

  نظج حاکج بق کلمام و جم م ققآن و آهنگی 111 -111: 1111ققآنی است. از نگا  سید قلب )رک: 
ی نوتاررود، بهکه از کوتاهی و بلندی فواصررل، انسررجا  حقور در یک واژ  و انسررجا  فواصررل حاصررل ای

  .بخشدگذاری ایآیام ققآنی ریتج اوسیلایی دلنواز و تأثیقبه
ند بخشرری بقخوردار هسررتبقد که از اوسرریلی ال ا کار ایدر ن ج الب غه واژگانی را به نیز ااا  تلی     

وسیلایی بااد. البته این ریتج اکشند، هماهنگی و تناسب دااتهتصویق ایکه با اوضرو  و رخدادی  که به
ورم خاص صاررود و هج بهها دید  ایصرورم کلی در سرلح واژگان و تبارامهج به -اانند ققآن کقیج -

جا بق اسراس تلسریج بندی سید قلب آن ها کند؛ لذا در ایننمایی ایها در قالب سرجع خوددر  ایان جمله
  کنیج:را در ن ج الب غه بقرسی ای

 وزن وقافیهآاد  از فواصل هجنو  اول: ریتج اوسیلیایی بق    
ای فواصررل هج وزن و هج طقز هنقاندانههاایق اؤانان در ن ج الب غه اانند ققآن کقیج، در ک   خود ب    

در بیان فضرریلت تمل ریتج اوسرریلایی  191 ۀخلبدر  تنوان ا ال حضررقم گیقد، بهکار ایقافیه را به
 گیقد:کار ایرا در فواصل ک   خود چنین به

و  »  ُِ م  اُء ُيرککْ ا کُدعک  و و  ُِ ْیف  ُ  ت  ْو ک  ا ت  و و  ُِ ُ  ُیْرف  مک  اْ ع  لوا و  اْعم  ٌ . و    فک  ی  ار 
ُم ب  ااْلْقَل  ٌ و و  ئ  اد     ُُ ا اْجحک  ُروا و  اد 

ا  سًا 
ْوتًا خ  ْو م 

 
رًاو أ اَ 

ضًا ح  ر  ْو م 
 
سًاو أ اک  ُ  ُعُمرًا ال  ا ااْلْعم      .»... 

 ۀنو  دو : ریتج اوسیلایی بقآاد  از انتخاب اکل خاصی از واژ
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تدول  اکل خاصیبه ۀکل قیاسی واژگقدد که از ااین نو  هماهنگی از نظق سید قلب وقتی حاصل ای
سرورۀ اعقاء  11تا  13آیام ااق در  اینطور که که آهنگ اوسریلایی آیام احهوظ بماند، همانارود تا این

 قابل اشاهد  است:
ال     إ 

ُدول َلِّ ْ عک  ُ  َ إ 
و فک  ُمو   د  قکْ مُکُ اْْل  ُُ ا آ ک  الُُتْ و 

 
و أ ُدو   ْعبکُ ا ُکیُُتْ ت  ُیم مک 

 
أ ر  ف 
 
ُ  أ ا  ج  قک 

او  ب  اْ عک  ی   ر 
ق  ل  ی خ    

و ا  
و و     ْح ج 

ی ی  ُِنی  ُثُ    
ا   و و  ج  ُهو  يْشف 

ضکْ ُِ ف  ر 
ا م  ذ  إ  و و  ج  ق 

يرکْ ُمی  و   یْمع 
ی ُ و    

ا   و و  ین   ْید 
ُهو  ی ف    

ا  
ین  
ب  وْیم  ا دِّ

م  ئ 
ر  َل  خ    یْغف 

 
ُِ أ ْمم 

 
  13 -11)اعقاء/ أ

است این اجموته از آیام یای اتکلج در فعل )ی دین، یسرلین، یشرهین و یحیین  حذر اد واقع در در    
تنوان فواصرررل آیام با حقر قافیه )تعبدون، اوقداون، العالمین و کره حقر قرافیره افعال اذکور بهترا این

 .الدین  هماهنگ بااد
ای که اایق گ نبااد، نمونه آن را در ابتدای وصیت نااهالبته حضرور این تنصق در ن ج الب غه ااید  قرن   

 توانیج ا حظه کنیج: به جای ای گذارد، ای اؤانان از خود بقای ااا  حسن
ن  اْو ْو » اک  سکک  ن  م  اک  ُداْل ا ا سکک  َل   ل 

سککْ ت  ر  اْ ُعُمر  اْوُسککْ ا   اْوُْد  
م  ز  رِّ ل  ا   اْوُق 

د  اْ ف  ا ک  ن  اْ و  ا  و  ات  م  ْیه  ن  ع  اع 
 ِ  

   
مِّ  اْو ْوُ ود  اْوُؤ 

َل  دًا إ 
  . 931: 1111..)صالح، غ 

َااِن »واقع در تبارم در یلایی اد  تا هماهنگی اوسبه جای الهانی الهان استهاد « ِاَن اْلَواِلِد اْلَهاِن اْلُمِلقر ِللزَّ
 ایان فواصل ایجاد اود یعنی ایان الهان و الزاان.

 اوسیلایی بقآاد  از سیاپ تبارم نو  سو : ریتج
اگق در سریاپ تبارم ققآنی تلدیج و تأخیقی حاصل اود، اوسیلی نو  هماهنگی به ارکلی اسرت که این 

ریزد، و البته این نو  ریتج اوسررریلایی که نااررری از تلدیج و تأخیق اجزای ک   هج ایاوجود در تبارم به
بره واسرررله این اکانیز  زینت افزایی،  اایق اؤانران »قع وااسرررت، در ن ج الب غره نیز وجود دارد. در

بقد تا به جذب و کشررش  یا  بیانجااد. تلدیج جار و اجقور بق تاال درجه تشررخا و بقجسررتگی را باال ای
ارود، فاصرله هق دو تبارم ریتج اوسیلایی تأثیق گذار و اناسبی  یدا کند. فعلی در دو تبارم ذیل باتث ای

 ای فقااید: 191 ۀخلبقم در فقاز دو  تنوان ا ال حضبه
ْ ُقُبورا» ح  ِْ ُ ُ وهُْتُ ْ ف  أْصب  یا؟ ک  ث 

ُعو   ک  م  نْ ش  داو و    ْبُیو   م  ی  ع  داو و  ُمُلو     
ْ
أ ین  ی    

ُم ا   أْیُ ُعوا  وأما ر  ما َج   و 
و ال  ین  ر 

ْوم  آخ 
ْم   ق  هکُ وابکُ

ُْ أ و و  ج  ثک  وار 
ْ
ْم لک  ُ
واهلکُ ْت أمکْ صکککار  ه  ُاراو و  نکک  ْن سکک  ِّ یکُدو   و  ال م  ز 

ه  ی 
یک  سکک  یف  ح 

ُبو    ْعت  ْرت 
  :131: 1111صالح، «)ني 
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های فقاوان سررراختند و االهای اسرررتوار ایآیرا نردیردید آنان را که آرزوهای دور و دراز داارررتند و کاخ» 
رثان و از آن وا اان تبا  و  قاکند هایشران گورسرتان اد و ااوال جمع آوری اد اندوختند، چگونه خانهای

« کنند.توانند چیزی به حسرررنام بیهزایند و نه از گنا  توبهکقدند، نه ایگقدیرد و زنران آن ا با دیگقان ازدواج
  131: 1913)داتی، 

 فقااید: کنیج در  ایان توصیهی که حضقم از دنیا داران دارد، ایطور که ا حظه ایهمان
واُب  ُْ أ و و  ج  ث  وار 

ْ
ْم ل  ُبو أْمواهُلُ ْعت  ْرت 

ه  ي  ن  ْن س  ِّ یُدو   و  ال م  ز 
ه  ی 
ی  س  و ال یف  ح  ین  ر 

ْوم  آخ 
 ُهْم   ق 

َنه  »که تلدیج   َوه  »و تلدیج « َیِزیُدوَن »بق فعل « ِفی َحسرَ است که اد اتثب« َیْسَتْعِتُبوَن »بق فعل « ِاْن َسیر
بون برا هج تنراسرررب و هماهنگی فواصرررل چ رار جملره اتوالی یعنی: وارثین، آخقین، یزیردون و یسرررتعت

   .باانداوسیلایی دااته
 هاها و قافیهها با تنو  فاصلهۀخلبنو  چ ار : هماهنگی ریتج اوسیلایی 

ا نظا  فاصلهها تبعیت ایها و قافیهانوا  ریتج اوسریلایی در ققآن کقیج از تنو  فاصله ها ها و قافیهکند، اا 
ها غالبا  این فاصلهبنابق»ها اتغیق است؛ کوتا  و اتوسرط بودن سرور اسراس بلندی و های ققآن بقدر سرور 
ابله با ر بااد. و درهای بلند، بلند ایسور های اتوسرط، اتوسط و درسرور های کوتا ، کوتا  و دردر سرور 

 گرنهای بلند غالبا  کجسرررور گیقد و دراانندی و تشرررابه اررردم ایهای کوتا ، هجسرررور حقر قافیه در
  تمااسرررت، غالبا  در« واو»یا « یاء»قبلش هرای ققآن، قافیه نون و ایمی که ااتمرا  سرررور گقدد. و درای

  111: 1111)قلب، «خورد.ایچشجها بهقافیه
ارد و بنا به ها هماهنگی دها با ریتج اوسریلایی فواصل و قافیهۀخلبالب غه نیز ریتج اوسریلایی در ن ج    

به تنوان  اسررت،ا حظهها قابلها ایزان تنو  در ریتج اوسرریلایی فواصررل و قافیهۀخلببلندی و کوتاهی 
 فقااید: بودن خالق و تظمت اخلوقام ایدر باب ازلی 31 ۀخلبا ال حضقم در فقاز اول 

ُد َّلل  ه  » ْجح مکْ
اُت ا  اٌء ذ  ْذ ال  ذ   مکًاو إ  ائ 

مکًا د  ائ 
ُْ قک  ْ یز  ی ی    

یکهو ا  ک ه و  ی  ر 
ْن غ  ا  ق  م 

ْجخک  ا  یکه و  ُْ ی  ُر
ْن غ  ْو ْعُروف  م 

 ا 
بک   ْعو   ُذو ا 

ال  ف  ٌه اج  و 
نک  ٌ  ُذو ف  بک   ب 

ال  اج  و 
ْحٌر سکک   ْ ال   اج  و 

ال     کٌ  د  اج  و 
ْرتک  اُت إ 

مٌل ذ  ال  ُحنکُ اج  و 
ْ ر 
 
  واج  أ

ال  و 
ُهو  قکُ  ُ ا ر  ْلق  و 

ْجخ  ُه ا  إ  ک  ُه و 
ثکُ ار  و  ْلق  و 

ْجخ  ُا ا  د   ُمْبتک 
ا   ک 
و ذ  د 
 
 َ ْع ْلٌق ُذو ا 

ال  خ  اد  و  اُت ْمک  
ْرٌض ذ 

 
ْمُس أ ا  شکک ه و 

ع  د   ا   ُک  ه   
ر ه  
یق  ید  و  د  ه  بْیل  ا   ُک  ه ب  ات 

ْرض  ا   یف  م  ب  ائ 
ُر د  م  ْ ق  ا    111 -119: 1111صالح، .«)و 

ب ارد ، فواصل در قالاسرت در همین فقاز کوتا  با توجه به تنو  اخلوقام یادا حظهطور که قابلهمان  
 .اندکار رفته نج وزن و قافیه به
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 هاۀخلبها با فضای کلی ۀخلبگهتارهای هماهنگی ریتج اوسیلایی  ار نو   نجج: 
کند فضاهای حاکج بق سور ، از نظا  خاصی تبعیت ایکه تنو  آهنگ در آیام ققآنی، بنا به تنو  همننان

تبارم دیگق بق اساس فضای کلی هق اسرت، بهطورالب غه نیز همین ، در ن ج111: 1111)رک: قلب، 
ند کگهتار، ریتج اوسرریلایی خاصرری  یدا ایهق  ار  و همگا  با تغییق رویکقدهای اه وای ااا   ۀخلب

 کنیج که ااا ا حظه ای 191 ۀخلبنیز هماهنگی دارد، بقای ا ال، در  ۀخلبکره برا سررراختار کلی 
 کند:ایک   را چنین آغاز
ْنيا   ُ تا ْوبا التَّ ُعو وا ُل نْرفا اْلةا ما ُ وا وا ِْ ا و سممدَ دا اداِمُ فما  ةم د  ِا ذ  یا خم

و وا  ا لاد  ْيتم ُ  سمما ِم م  ی اهللَّ وا
َْ َا نَّ  إم
ُعو فما

ُعو ِ ُا سْم ا اللم  وا
همین فقاز  س از تقسریج فقا رسیدن ناگ انی اق ، تصویقی از تلسیج ار  اقد  ایان سه گقو  و در  ایان  

 دهد:را ارائه ای
ی  با ا   م

ْ   َما ْ ی ْ ا ِ  َلا ِم را َ 
آخا ْعو وا ْ مْینا ْحُ ون  َلا

َا نب   رم
قا ْعو وا ْ نْنيا   .خ صٍّ َلا

 ۀلبخهماهنگ اسررت؛ زیقا در ابتدای  ۀخلبگهتارها  فضررای حاکج بق ریتج اوسرریلایی در فواصررل  ار     
اقد  در باب اهمیت اؤانان بهدار دال که یک آوای انهجاری اسرررت، با نو  هشرررداری که اایقحقر واک
تمل حقر واک دار تین که آوای سرررایشررری ادااه در هنگا  دتوم بهدارد و دردهرد، تنراسررربتلوی ای

 گذارد، و ازنمایشند اعنای فخیج و احکمی را بهدارد تا بتوااررردیردی اسرررت، در  ایان فواصرررل حضرررور
 تملکقد وارثان  س از اق گهترارهرا بتوانرد اهمیرت اقدا  به تمل و نیز اهمیت توجه به رار رهگرذر ایناین

 .نمایدها را انعکسانسان
  نو  اشج: هماهنگی در تقسیج تصویق

 اهنگی در تقسیج تصاویق ققآنی، یا همانیکی دیگق از تناصرق ایجاد هماهنگی هنقی در تصویق ققآنی، هم
های کوتا  و اتوسرط ن ج الب غه نیز تا حد زیادی وحدم اوضوتی و وحدم اوضروتی اسرت.. در خلبه

های بلند گاهی این وحدم اوضررروتی کج ۀخلبارتبا  ایان فقازهای ک   قابل ا حظه اسرررت، ولی در 
قاء که غ ۀخلبها با هج ارتباطی ندارند، اانند ۀلبختوان گهت که فقازهای این ارررود، گقچه نمیرنرگ ای

حول احور  اهمیت رتایت تلوی و تواررره  ۀخلباوضررروتام فقازهای آن اتنو  اسرررت، ولی به نوتی کل 
 گقفتن بقای اعاد است.

 چوب تصویقنو  ههتج: هماهنگی در تقسیج چ ار
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نحوی اود؛ بهققآنی دید  ایهای صرحنۀچوب تصراویق و بنابق نظق سرید قلب هماهنگی در تقسریج چ ار
ا ها، هماهنگی  یدچنین ریتج اوسررریلایی آنچوب برا فضرررای کلی حاکج بق تصررراویق و هجکره این چ رار

 بااررد؛ زیقا اررب تاریک باای« والضممحی وال يل إ ا یمم ی»چوب آن کند، اانند سررور  ضررحی که چ ارای

دهی رواررنایی روز با تنایت و  اداشتناسررب دارد و ضررحی یا هنگا   گشررتگی  یغمبق جویتیمی و سررق
 .کندچوب آن تناسب  یدا ایهای سور  با چ ارتقتیب تصویقخداوند به ایشان هماهنگ است؛ و بدین

 ررار چوب تصررراویق وجود دارد کرره البترره این چهررای ن ج الب غرره نیز همرراهنگی در تقسررریج ۀخلبرردر    
هماهنگی  یدا  ۀخلبارررود که اهاهیمش با کل هماهنگی بیشرررتق از رهگذر یک حمد ال ی حاصرررل ای

که در باب توصریف ابدیت و ازلیت خالق و کیهیت خلق انسران اسرت و حضررقم  169 ۀخلبکند، اانند ای
 کقد  است:را با این حمد خاص آغاز  ۀخلببنا به چ ارچوب تصویق 

و  اد  ن 
ه
مل  ا ن  ص 

ُحخْ اد  و  ُمس     اْ و   
اد  و  ه  ح  اْو  اط 

س  اد  و  ب  ا  ق  اْ ع 
 اْجح ْمُد َّلل  ه  خ 

ها و بنردگران، و گسرررتقاننرد  زاین، و جاری کنند  سررری ب در در  ۀدنرحمرد خردا را کره آفقین 
 های اقتهع است. ها و اکانهای  ست، و سق سبز کنند  کو زاین

اود که خداوند خالق همه اوجودام است ایبا این حمد و ستایش این اعنا افاد  واقع حضقم در
 .هماهنگی دارد ۀخلبچوب تصاویق نوتی با چ ارکه به

                                                            ها با اوضو صحنۀنو  هشتج: هماهنگی کوتاهی یا بلندی 
کند، هماهنگی کوتاهی یا ی که سرررید قلب بقای ایجاد هماهنگی هنقی در ققآن ذکق ایآخقین تنصرررق 

  )111: 1111)رک: قلب،  ها با اوضو  است.صحنۀبلندی 
، رنگی به کار بقد  اسرررتهای خود به نحو بسررریار  قۀخلبالبته این نو  هماهنگی را اایق اؤانان در     

 .اساس اهمیت اوضو  اورد بحث اتغیق است ها بقصحنۀنحوی که طول و ااندگاری به
قدازی  تصررویق»گیقی از تنصرق ارود که اایق اؤانان در ک   خویش با ب ق چه ذکق ارد، روارن ایاز آن
ای که اهاهیج گونهدر بیران اهدار گوناگون خود ب ق  بقد  اسرررت، به« تصرررویقگقی اهراهیج»و « هنقی

گیقند و در قالب تصرراویقی زند  دربقابق ایی، همه و همه جانانتزاتی و اعنوی و اوضرروتام دینی و دنیای
  اوند.دیدگان اا اجسج ای

تنوان بقتقین ابزار بیان در ققآن اعقفی کقد  را به«  قدازیتصرررویق»طور که سرررید قلب، قاتدۀ همران    
 غه با الباز ن ج ۀخلبهایی از هنق تصررویقآفقینی را در د  اسررت، اا نیز بق همین اسرراس تا حد ااکان جلو 

 دهیج.اوضو  نکوهش دنیا اورد واکاوی ققار
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 111پردازی هنری در خطبه عناصر تصویر -4
ن اسرررت. ایای که صررربحی صرررالح تنظیج کقد ، تحت تنوان ذ  دنیا آاد الب غهنیز در ن ج 119 ۀخلب
توصرریف  -1از: کلی به اوضررو  نکوهش دنیا ای  قدازد که تبارتند ۀدر چ ار بخش یا چ ار صررحن ۀخلب

بیان حال زاهدان در  -9دتوم اقد  به ادای واجبام ال ی و توجه به اق   -1ااهیت دنیا و نکوهش آن 
ن یب زدن به اقداان دنیا طلب و غافل از آخقم که به تقتیب تناصرررق تصرررویق قدازی هنقی را در  -1دنیا 
 نماییج:ها بقرسی ایآن

 توصیف ماهیت دنیا و نکوهش آن صحنۀپردازی هنری عناصر تصویر -1-4

ز   ْت    ر 
غ  او و  ُغُرور       ِْ 

 ْ ز  ْد ت  ه. ق  ع  نْ
ُْ
ار  
د  هو و    سکک  ِْ    ُُ ُقْلع  ْیز 

ا م  هن   إ 
ُرمُکُ ا ُداْل ا ف  حک  ِّ

ُ
أ اال  ِْ ْ  و  ا    اُر   ا. د  ه  ت 

  َ ل  خ 
او ف  هبکِّ   ر 

اَل  َع   عک  ُ ت  ا اَّلل  هک  ف 
ُْ ا. ی  رِّ ک  ُ  ِ ا 

ُحْلو  ک  او و  ْوَک  
 
 ِ ا 
ح  کاَک   او و  رِّ ک  شکک   َ ا 

ی  ک  خ  او و  اْمک   ر 
ح   ْ ا 
هلک   َل   ح 

ا  ُمْلُكهک  ُدو و  ا یْیفک  ُعهک  ْ َج  ت  کٌد. و  ا ع  ُر ک 
شکک  ُ    کٌد و  ا  ُی ک  . خ  ه  ائک  د  عکْ

 
 أ
ا َع    هبک  

ن  ْ ی 
ی  و و  ه  ْو   کائک 

 
لک  ي ْل  مُلو رککْ

م  
ْیق  ق  ت  مکُ و و  اد  اء  ا ز 

یک  ا ف  ُعُمر  یْفی  ف  هک 
و و  اء  یک   اْ ب 

 َ ْق َُ ن  ار  ُتْیق 
ُی د  ا خ  مک  ُب. ف  ر  ا  خْ ُر ک  ام  عک  اا  و  مکک  ُِ اْنق 

ی  
  161 -161: 1111. )صالح، ا س 

قد  را از ا د   وگی اذاو  دنیا را بق امق دو وی  « تنصرق توصیف»با اسرتهاد  از  ۀخلبحضرقم در ابتدای    
 دارد:حذر ایدنیا بق

ه ع  نْ
ُْ
ار  
د   س  ِْ   

هو و    ُُ ُقْلع  ْیز 
ا م  هن   إ 
ُرمُکُ ا ُداْل ا ف  ح  ِّ

ُ
أ  و 
قلعه به ضج قار دار  که انزل کوچ اسرت نه سقای اقاات و ااندن. حذر ایارما را از دنیا بق    

  111/ 1: 1931و تلف )اغنیه،  جستجوی آبیعنی سهق، و نجعه یعنی: 
هو    ْلعرَ

ُ
ا َاْنِزُل ق نَّ رَ ارررود: اجلس قلعه، آن هج : یعنی انزلگا  دائمی نیسرررت و هج چنین گهته ایِْ

ی اررود: هج تلخیزد و نیز گهته ایزاانی صرراحب آن جایگا  نیاز دااررته بااررد که اقتب از جای خود بق
ای که این قلعه با سایه ؛ بنابق111/ 1: 1911الحدید، أبی )ابن سرهق هسرتند ها در آسرتانه قلعه: یعنی آن

اد یعنی که روزی از این سقا باید کند  کند،کقدن داللت ایادن و کوچجا کند خوبی بق اعنای ازدارد، به
 کقد.و کوچ

هحضرررقم در تبیین وی گی دیگق دنیرا تعبیق     َداِر ُنْجعرَ ْت برِ
با  ای چقاگا اعنبقد، نجعه بهکار ایرا بره َلیسرررَ

ارردن آرزوها کند، بق احل اتقاپ و جسررتجوی خورد و خوراک یا احل بقآورد ای که در ذهن اللا ایسررایه
که صورتیگیقند، درکار ایرا بقای توصیف دنیا به« دار»اسرت که حضرقم لهم ذکق کند. ارایانداللت ای
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نیا و اص   بقای توصیف دگقدد لهم دار در ققآن کقیج تن ا بقای تصرویق قدازی ج ان آخقم اسرتهاد  ای»
چون )رحیل، فناء و کننرد و لهم دار و اهراهیمی هجدقیلرا  بق تکس تمرل ای رود، و اارا کرار نمیبره

« اند.کقد های بسررریاری را از ققآن اقتباسبقند، و تصرررویقْغقاء  را بقای توصررریف دنیرا فقاوان بره کار ای
  111: 2111)الهحا ، 

ه چند تنصررق اررد  کتق ذکق اررد، باید گهت که حضررور قلعه و نجعه باتثلبی که  یشالبته بقاسرراس الا   
ابل با احتوا، یکی تنصررق تل ۀبااررد؛ یکی تنصررق هماهنگی سررایه واژتصررویق قدازی هنقی حضررور دااررته 

طقیق هج از رهگذر تلابل واژگانی ایان قلعه و نجعه و دیگقی تنصق هماهنگی اوسیلایی فواصل که ازآن
 ق قلعه و نجعه هج در وزن و هج در حقر آخق و اا قبل آن. تواف
 اید:نمایدر ادااه حضقم ههت وی گی اذاو  دنیا را با استهاد  از تنصق توصیف بقای اا تبیین    

ی   خ  او و  اْمک   ر 
ح   ْ ا 
هلک   َل  َ  ح  ل  خ 

او ف  هبکِّ   ر 
االک  ِْ َع   ا  ک  اُر ک  او د  هک  ت 

 ْ ز  ْت    ر 
غ  او و  ُغُرور  ک     ِْ 

ْک  ز  ْد ت  او قک  رِّ   شکک   َ ا 
  

ار :  رِّ   ُ  ِ ا 
ُحْلو    او و  ْوَ  

 
 ِ ا 
  َ ح  ا  و 

 فقاایند:در ابتدای این قسمت حضقم ای    
   ب نیته :قل ت نیِ بُرواج و و برا 

م بزینت ا از لحاظ طور که ایجا هماندر این بینیج رد العجز تلی الصررردر وجود دارد، یعنی جمله دو : غق 
اعناسرررت، )اررروارررتقی، ولی از ج ت اعنایی با آن هج لهظی تکس جمله اول: قد تزینت بغقورها اسرررت

بااد  اوسیلایی دلنشینی دااتهاسرت که این قسمت ریتج ارد    البته همین ااق باتث111/ 11: 1916
 های ققآنی اشرررابه، در قالب زنیبینیج در این جا این تصرررویق از دنیا به اانند تصرررویقطور که ایو همران
: )رک فقیبد.ارررد  کره برا غقور خویش، خود را زیور نمود  و برا زیور و زینرت خود، اهل دنیا را ایتقسررریج
  111: 1111الهحا ، 

  است:نماید که خداوند آن را خوار امقد  یا را سقایی توصیف ایدندر ادااه حضقم    
ا  ََ  اا
ا ِْ َعا اُاجا  جا نا  .دا

های ها و نلمتآایختگی نعمتهجهای کوتا  و سررقیع، نتیجه چنین ااقی را در سررپس در قالب تبارم    
 نماید:تنوان ایدنیا 

ا  ی    او و  خ  اْم   ر 
ح   ْ ا 
هل   َل  َ  ح  ل  خ 

اف  رِّ   ُ  ِ ا 
او و  ُحْلو    ْوَ  

 
 ِ ا 
  َ او و  ح  ا رِّ   ش   َ: 
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َها، َو َحیاَتَ ا ِبَمْوِتَ ا، َو ُحْلَوَها »را  چ ار تصرویق تلابلی یعنی: واقع ازدر  َفَخَلَط َحَ َلَ ا ِبَحَقاِاَ ا، َو َخیَقَها ِبَشقر
َها گقدد تا یها تقسیج اها ققین تلخی  و ایقینی، ح ل ققین حقا ، خیق ققین اق، زندگی ققین اق «ِبُمقر
 حنۀصررتبارم دیگق این اررود، بهخوبی در ذهن تداتیکه تصررویقی حاصررل از تلابل دو ااق اتضرراد بهاین
یختن انگهج از رهگذر تنصررق ب غت و با هدر بقدهد، آنحلیلت تناقض و تضرراد را در زندگی بازتاب ای»

   214: 2111الحمیداوی، «)خیال انوند .
جزیی به نمایش گذااته  صرحنۀاذاو  دنیا که در قالب ههت گانه های ههتاسرت که وی گی ذکققابل    

َها، َاْوِتَ ا و ارررد، از طقیق توافق در حقر  ایانی فواصرررل و اا قبل آن:  قر َ ا، َحَقاِاَ ا، ارررَ ُغُقوِرَها، ِزیَنِتَ ا. َربر
َها، تنصق   اند. و در نتیجه تنصق هماهنگی هنقی را فقاهج آورد « هماهنگی اوسیلایی»ُاقر

این  که سررقای آخقم بقجالب توجه این که تبارم های اذکور به صررورم غیق اسررتلیج داللت دارند بق این
آن دنیا تمااا  زاللی و  اکی و خیق است و این دنیا  آایخته و آلود  است و تیقگی »که ارد؛ چقادنیا ارجحیت د

  24۶/ ۶: 1911الحدید، ابی)ابن «و اق در آن بیش از زاللی و خیق است.
 اود:تصویقکشید  این ایت ایجاز دو وی گی اذاو  دیگق از دنیا بهسپس در    

ها اَّلله تعاَل ْل   :و  ائهو و ی ینه هبا َع أعدائهی ُف 
از رهگذرتلابل واژگانی ایان أولیاء و أتداء و « تنصررق تلابل»با اسررتهاد  از  بینیج ااا  طور که ایهمان

قای فقااید: خداوند دنیا را بنماید و ایهمزاان، دنیای دو گقو  اتضراد را توصیف ای صرحنۀنیز تلابل دو 
 دنیا بخل نورزید. اولیای خود گوارا نساخت و بقای دامنان خود نسبت به

یق زندگی اسسو : از یکاوددر ذهن تداتی ایجا با این ک   کوتا ، دو تصویق اتضاد حلیلت در ایندر    
رنج اولیا و  یاابقان ال ی از جمله ابقاهیج، اوسری، تیسری و احمد و .. ، و از سوی دیگق روزگار   ق از درد و

  111/ 1: 1916الموسوی، ها. )و اا ال این نمقودجمله فقتون و قارون و خوش دامنان خدا از
صرررق هماهنگی جرا نیز توافق فواصرررل در حقر آخق و دو حقر اراقبرل آخق )أولیرائره، أتدائه  تندر این    

 است.اوسیلایی را فقاهج آورد  
 اود:سپس دو وی گی اذاو  دیگق از دنیا توصیف ای    

ها تتید  :خیقها زهید، واق 
تدهدکه از آیه ﴿جا تصرررویقی از دنیا به اا ارائه ایاؤانان در ایندر حلیلت اایق«: خیقهرا زهیرد» ْ  م  اُا قکُ

ٌی  ه خ  ر  اْْلخ  ل  ٌ  و 
قیا ُداْل ا ق  ن  ات 

ت  ًَل  و  
ُمو   ف  ل  ِْ ال ُت لابلی حالت خیق و باارد، سپس به صورم تای ﴾ بقگقفتهو 

 ند.کاینماید و خیق را بسیار اندک و اق را حاضق و در دستقس اقد  توصیفایاق دنیا را تقسیج



 

93 

 

 

 

 

صو 
ت

ی
داز 

رپر
 ی

 یهنر 
ش دن

وه
نک

 ای
ایو دن

بان
طل

 
در 

هج
ن

غه
بال

ال
 

93 

ل آخق تنصرررق کوترا  توافق فواصرررل یعنی زهیرد و تتید در وزن و حقر آخق و اا قب صرررحنرۀدر این دو     
 هماهنگی اوسیلایی را به تنوان یکی از تناصق هماهنگی هنقی فقاهج آورد  است. 

 ذیقی آن به نمایش دیگق از دنیرا را در قرالب سررره جلو  از فنا ۀسررره وی گی نکوهیرد سرررپس اارا      
 گذارد: ای

ُب  ر  ا  خْ ُر   ام  ع  مُلو و 
ا يْرل  ُمْلُكه  ُدو و  ا یْیف  ُعه  ْ َج   : و 

تی چه در این دنیاسرررت رو به فنا و نیسرررکند که هق آن ذیقی را حضرررقم چنین تبیین ایاول این فنا ۀجلو 
َلُب »دو  آن  ۀَجْمُعَ ا یْنَهُد، جلودارد: َو   ۀوااا جل، اررودربود  ایبااررد یعنی  ادارراهی آن ای« َوُاْلُکَ ا یسررْ

ا یْخَقُب » سرررو  آن  اِاُقهرَ ، در این جملره فعل حقکتی گقددقان ایاش ویهرایاسرررت یعنی: آبرادانی« َوترَ
 کشد. ایتصویقخوبی بهافقااته را بههای بقفقویختن بنای« یخقب»

 نماید:ارزش توصیف ایگونه خوار و کججایگا  دنیا این سپس ااا     
اد  و   اء  ا ز 

ی  ا ف  ْفی  ف  ه 
 ُعُمر  ی 

اء  و  ی   اْ ب 
 َ ْق َُ ن  ار  ُتْیق 

ْیُ د  ا خ  م  ْی  ف 
اا  ا س  م  ُِ اْنق  م 

ْیق    ت 
 ُمَّد 

 ۀریزد و تمقی، که اانند توارررچه خیقی دارد سرررقایی که همنون بنای فقسرررود  فقو ای»    
م زندگی، که اانند  یمودن را  سهق به سقتت سپقی زودی  ایان ایاسرافق به  ذیقد، و این اد 

   119/ 1: 1916الموسوی، )«اود.ای
تصویق با اسرتهاد  از تنصق تجسیج زوال  ذیقی دنیا، تمق و ادم زاان بلا در دنیا را به جا ااا در این    
  از فعل و در قالب این تصویق با استهاد« فما خیق دار تنلض نلض البناء»فقااید: دنیا ای دربارۀکشرد: ای

پس گذارد. سرراینمایش خوبی بهاررود[ فقوریختن آجقهای سررقای دنیا را به]ویقان ای« تنلض»حقکتی 
نماید، و در این تصرویقی که از تمق بقای اا تقسیج ای« وتمق یهنی فی ا فناء الزاد»فقااید: تمق ای ۀبار در

فناء »یقی به کند و تشبیه این فنا ذ ذیقی استمق تمق داللت ایارود[ بق فنافنا ای]« یهنی»فعل حقکتی 
ارردن تمق توسررط اررب و روز را در ذهن تداتی  ذیقی توارره را [ به صررورم احسرروس خورد فنا]« الزاد
ین و در ا« واد  تنللع انللا  السررریق»فقارایرد اردم بلرا در دنیرا ای دربرارۀگرا  حضرررقم نمرایرد. آنای

گذااتن شرت سق [ بقای گذر زاان و تشربیه گذر زاان بهارود]بقید  ای« تنللع»تعبیقکاربقد فعل حقکتی 
یان ضرمن جناس ااتلاقی اکشرد. درتصرویق ایطور الموس  ایان یافتن این ادم زاان را بهرا  سرهق، به

ینی اد  ج اوسریلایی دلنشرباتث ایجاد ریت«  انللا »و « تنللع»و « فناء»و « یهنی»، «نلض»و« تنلض»
 است.
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خواند و سررره دسرررتور ا ج به آنان ایهمگران را بره ادای واجبرام ال ی فقا در بخش بعردی اارا      
 دهد:  ای

 دعوت مردم به ادای واجبات الهی و توجه به مرگ: صحنۀدر پردازی هنری عناصر تصویر -1-2 

ْن  ل  ُكْم م  ُ ع  ض  اَّلل    َ ا اْف ُلوا مک  ع  ه ابکْ ْعو  ُعوا د  ْذ 
 
أ   ُكْمو و 

 
أ ا سککک  ه  مک 

قکِّ اء  ح  د 
 
ْن أ ُ وُه م 

 
أ اسکککْ ُكْمو و  ب 

ل  م 
مُکْ  ی   

ْ  یْدع 
 
ْب   أ ُكْم ق  اال   اْو ْوت  آذ 

ش تمل به واجبام ال ی را از خواسرررت» های خویش ققار دهید، و از او بخواهید بقای ادای حل 
ز آن که به سوی اق  فقا خواند  اوید، دتوم که از ارما خواسته است یاریتان کند، ]و[  یش ا

  161 -169/ 9: 1913)بحقانی، « های خویش بقسانید.او را به گوش
کوتا  اقد  به ادای واجبام و اوااق ال ی و ادد  صرررحنۀبینیج در قالب سررره طور که ایجا هماندر این    

اررروند، به ندای اق  دتوم ای ها و توجهطلبیردن از خرداونرد بقای توفیق حراصرررل کقدن در انجرا  آن
اقد   خوانینکوهش دنیاسرت لذا حضقم در این قسمت فقا ۀخلبجا اوضرو  اصرلی تبارم دیگق از آنبه

ناسب ت»تقتیب دهد، و بدینهای کوتاهی ارائه ایصرحنۀدر قالب  ادای واجبام ال ی و توجه به اق را به 
ی نمایجا به خوبی خوددر این« هماهنگی هنقی»تنوان یکی از تناصرررق به« ها با احتواصرررحنۀکوتاهی 

 کند.  ای
اا »ای از زاان گذارررته یعنی صرررحنۀو « اسرررألو »ای از زاان حال یعنی صرررحنۀبه ت و  تلابل ایان     

َلُکْج »در جمله « سررألکج
َ
أ ِه َاا سررَ َداِء َحلر

َ
ُلوُ  ِاْن أ

َ
أ « دتو  الموم»در « تشررخیا»نصررق و همننین ت« َواسررْ

ْن یْدَتی ِبُکْج »
َ
ْبَل أ

َ
ِمُعوا َدْتَو  اْلَمْوِم آَذاَنُکْج ق سرررْ

َ
ارم تباسرررت. بهزیبایی خاصررری به این بخش افزود « َوأ

ه آدایان را نماید ککه در قالب یک تخییل حسری اق  را به انسرانی تشبیه ایضرمن ایندیگق حضرقم در
 گوش خود بقسانند. خواهد که ندای اق  را بهخود ای خواند، از اخاطبانایفقا
ِمُعوا َدْتَو  »ن ایت ایجاز و اختصررار با جمله اسررت که این دتوم از سرروی اایق اؤانان درذکقاررایان    سررْ

َ
َوأ

نماید که ایشان اقد  را به حضور در نوتی در ذهن چنین تداتی ای ذیقد که بهصرورم ای« اْلَمْوِم آَذاَنُکْج 
  .     119/ 1: 1916الموسوی، خواند )نک: ایالسی همانند اجالس  ند و اوتظه فقااج

َلُکْج و ِبُکْج  در حقر آخق و حقر اا طور که ایدر این بخش همان
َ
بینیج توافق فواصرل یعنی: )َطَلِبُکْج، َسأ

ُلو ُ »قبل آخق، و نیز جناس اارررتلاقی ایان 
َ
أ َلُکْج »و « اسرررْ

َ
أ تج ، ری«یْدَتی ِبُکْج »و « ْتَو دَ »و نیز ایان « سرررَ

 است تا به خوبی توجه اقد  به ادای واجبام ال ی و اق  جلب اود.اوسیلایی دلنشینی ایجاد اد 
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دهد، ب فاصرررله حالت زاهدان را در این دنیا تبیین  س از این دسرررتورهرایی کره حضرررقم به اقد  ای    
 نماید:ای

 در دنیا بیان حال زاهدان صحنۀپردازی هنری در عناصر تصویر -1-1

ُحواو و  یْكُ ُ م   ر 
ْ  ف   و  إ 

ْ ُ َُ ُد ُحْز ت  ُكواو و  يشککْ ح 
ْ  حکک   و  إ 

ْ ی ُقُلوُمُ ْبك  ین  یف  ا کُداْل ا ت  د  ا ک 
ْ ْق إ   ا ز  هُُتُ

ُقوا  ُ ا ُر
 
 ِ ُموا  ب 

 إ    اْغت 
ُهْم و  ْنُفس 

 
 أ
ها ارردید اسررت اگق چه حزن و اندو  آن گقید اگق چه بخندند، وهای  ارسررایان در دنیا ایدل»

ها ها بق نهس خویش بسرریار اسررت هق چند به سرربب آننه روزی آنفقحناك بااررند، و خشررج آن
  169/ 9: 1913)بحقانی، « اد  اورد راك و غبله بااند.

درونی زاهدان تبیین های حالت« توصررریف»بینیج با اسرررتهاد  از تنصرررق طور کره ایجرا همراندر این    
ای که های بیقونیاان با رفتار، تد  تلابق بقخی از احسراسرام درونی«تلابل»طقیق تنصرق گقدد و ازای

ُلوُبُ ْج »ارررود، در حلیلت  قدازی ایدهند، تصرررویقایاز خود نشررران
ُ
ِحُکوا»در تلابل با « َتْبِکی ق ْن ضرررَ ِْ» ،

دز ُحْزُنُ ْج » ترَ ْن َفِقُحوا»در تلرابرل برا « یشرررْ ُ ْج  یْکُ ُق »و « ِْ ْنُهسرررَ
َ
و »در تلابل با « َاْلُتُ ْج أ

ُ
ِن اْغَتَبُلوا ِبَما ُرِزق « اِْ

 گیقد.ایققار
تنوان یکی دیگق از تناصرررق نیز به« ها با احتواصرررحنرۀتنراسرررب کوتراهی »ضرررمن در این بخش، در    

ُلوُبُ ْج »توان گهت اسرررت؛ زیقا درواقع ایاشررراهد   قدازی قابلتصرررویق
ُ
بکی ت»اسرررت از ایجازی « َتْبِکی ق

ه وارروقا  ْلیه َتدز ُحْزُنُ ْج »و « قلوب ج خوفا  ان الل  یشررتد  حزن ج تلی اا یهوت ج ان »ایجازی اسررت از « یشررْ
ُ ْج »و « اللاتام ْنُهسررَ

َ
ه »از  ایجازی اسررت« یْکُ ُق َاْلُتُ ْج أ ُ ْج ون  ا اواار  بالسرروء المضررل  ْنُهسررَ

َ
یْکُ ُق َاْلُتُ ْج أ

  .111/ 1: 1916الموسوی، نک: «)یقل ج تن استلیج اللق 
وا» نیز توافق فواصل یعنی صحنۀت و  در این به    

ُ
اد  در حقر آخق باتث« َضِحُکوا، َفِقُحوا، اْغَتَبُلوا، ُرِزق

 بااد. دااتهحضور« هماهنگی اوسیلایی» قدازی هنقی یعنی است یکی از تناصق تصویق
هماهنگی چ ارچوب تصرررویق، به اوضرررو  دنیا طلبی باز  در ادااه حضرررقم در بخش بعدی با هدر حهم

 زند:گقدد و به اقد  دنیا طلب ن یب ایای

 نهیب زدن به مردمان دنیا طلب و غافل از آخرت: صحنۀپردازی هنری در عناصر تصویر -1-1

ن  اْْل   م 
مُکْ    
ْمل ا 
 
ت  ا ُداْل ا أ ار  ص 

و ف   ُ ا
ُب اْْلم  اذ  و 

ْتُكْم ک  ر  ض  ح  و و   ُ ا
ْكُ اْْلب   ذ 

مُکْ ْن ُقُلو  
اب  ع  ْد غ  هو ق  ر  خ 

ال   ُكْم إ 
ی  ق  ب  ر  ا ف  و مک  ین  اَّلل    د 

اٌ  َع   ْخو  اْلُُتْ إ 
 
ا أ إ  ک   هو و 

لک  ن  اْْلب   م 
مُکْ    
مل  ْذ ک 

 
ه أ لک  اب  اْ عک  ُ  و  و  ُخبکْ ر  ائ  ر   ا سکک 
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ُحو    ْفر  اُ ُكْم ت  ا    . م  اُدو   ال  ا   ُ و   و  اذ  ب  ال  ت  و و  ُحو    َ ا ی  ال  ت  ُرو   و   ُ ا َل  ا   . ف  ر  ائ  م 
وُء ا ض  سکُ ن     و  ی  م  اْ  س 

یْقل   ُه و 
ُموال  ه ُتْحر  ر  ن  اْْلخ  ُی م  ث 

ال   ْحُزاُلُكُم اْ ك  ُهو و  ُکوال  ن  ا ُداْل ا ی ا کُداْل ا ُتْدر  ُی م  ُفوُتُكْمو ُقُكُم اْ  سکک 
 
 
أ ک  مُکْو و  ام  اُر ُمق  ا د   

هن 
 
أ ْیُكْم ک  ا ع  ْیه  ی م  و 

ُُ ا  م  مُکْ ع  ْْب 
ه صکک  ل  ق  ُکْمو و   یف  ُوُبو  

  ا 
ج  ذ  ک  ب  یت  اق  ح  ا   

ه  اع  ت     م 
ل  ُكْم   :ع 

اند، اورد بسررتهاررد  و به آرزوهای دروغین دلاخاطبانی را که از یاد اق  غافل در این بخش، ااا     
 فقااید:دهد و در ابتدا چنین ایاینکوهش ققار

ِم   
ِا ُ  اْْل ا م وا

ْتُكْ  کا را ها حا و وا ِم  
ُ اْْل ا ِْ   م

ُمْ  ُقُ وبم
ِْ ِا ْلبا  ا   : قا

ُلوِبُکْج ِذْکُق اْ َجاِل با اسرررتهاد  از  در حلیلت ااا     
ُ
ْد َغاَب َتْن ق

َ
 به« تنصرررق تشرررخیا» در تبارم ق

آنان  هایآوری اق  از دلنماید که یادکه چنین تعبیق ایبخشید  چقاآوری اق [ جان]یاد« ذکق ا جال»
َقْتُکْج َکَواِذُب ا َْااِل »چنین در جمله اسررت، هجبسررتهرخت بق  به  «تشررخیا»اسررتهاد  از تنصررق با « َحضررَ

اِل » فقااید که آرزوهای دروغین به سرررقاغ ارررما بخشرررید  و ای]آرزوهرای دروغین[ جران« َکَواِذُب ا ْارَ
 است.آاد  

بینیج توافق فواصل یعنی: اْ َجاِل و ا َْااِل در وزن و حقر آخق و اا قبل که ایطورهمان صحنۀدر این     
 است.   وسیلایی اد آن باتث ایجاد هماهنگی ا

بستن به آرزوها غهلت از اق  و دل ۀاز غهلت اقد  از اق  دارند، نتیج ااا   کهبعد از این توصریهی     
 دارند:را بیان ای

ل ه ن  اْْلب   م 
مُکْ    
مل  ْذ  
 
ه أ ل  اب  اْ ع  هو و  ر  ن  اْْلخ   م 

مُکْ    
ْمل ا 
 
ت  ا ُداْل ا أ ار  ص 

 :  ف 
اول دنیا را در هیوت ارررخا  ۀاسرررت و در جملبه دنیا حالت انسرررانی بخشرررید   جرا نیز اارا در این

دو  با  ۀاسررت و در جملگقفته دسررتکشررد که بیشررتق از آخقم زاا  ااور آنان را بهتصررویق ایقدرتمندی به
 اررود که بیش از آخقم آنان را به سررمت قدازی ایگذر در قالب اررخصرری تصررویقتعبیق دیگقی دنیای زود

را بقد   یشانهادلدوستی آنان، دنیا گوید که به ج ت ادم دنیاای ۀخوئی در ارقد این جمل بقد.یخود ا
  11/ 1: 1931)الخوئی، بقد.گونه که اعشوپ دل تااق خود را ایهمان

اصله در تنوان فبه ۀنیز جناس ناقا ایان اْلَعاِجَله، اْ ِجَله از یک سو، و توافق این دو واژ صرحنۀدر این     
 است.آورد  وزن و حقر آخق و دو حقر اا قبل آن، تنصق هماهنگی اوسیلایی را به زیبایی فقاهج
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 ۀلت تهققت« تنصق توصیف»ب فاصرله به اخاطبان ن یب دیگقی ای زند و با اسرتهاد  از  سرپس ااا 
 نماید:   ایان را تبیین ای

 
اٌ  َع   ْخو  اْلُُتْ إ 

 
ا أ رر : و  إ     ائ  م  ُسوُء ا ض   ُخْبُ  ا سرائر و 

ال  ُكْم إ 
ی  ق  ب  ر  ا ف  ین  اَّلل   م   د 

ْخَو  بق وحردم اسرررلمرانران تأکید  از یرک تصرررویق ققآنی یعنی:در حلیلرت برا اقتبراس      ِْ ا اْلُمْؤِاُنوَن  مرَ نَّ ِْ
لقم واحد که همان کنند که همگی آنان بق یک ف  و یادآوری ای113/ 1: 1916الموسوی، نمایند، )ای

انرد و تن را چیزی کره آنران را از هج اتهقپ سررراختره همان نا اکی ن ادها و دین خرداسرررت آفقیرد  ارررد 
  111/ 1: 1916الحدید، ابیابنهاست. )اندیشیبد
َماِئق این دو واژ  در وزن و حقر آخق و دو  صررحنۀدر این      نیز توافق ایان فواصررل یعنی: السررقائق و الضررَّ

تنوان یکی از تناصق هماهنگی هنقی است که تنصق هماهنگی اوسیلایی بهاد حقر اا قبل آن، باتث
 حضور دااته بااد.

وزن به آهنگ و هجل هجن رادی را در ن رایرت ایجراز در قالب چ ار فعاین برد ۀنتیجر سرررپس اارا      
 فقااید:  کشاند و با لحن توبیا آایزی ایایتصویق

ر : اُدو   ال  ا   ُ و   و  اذ  ب  ال  ت  ُحو   و   َ ا ی  ال  ت  ُرو   و   ُ ا َل  ا    ف 
دیگق چیزی هجنمرراییررد، نرره بررهدیگق را نصررریحررت ایکنیررد، نرره هجدیگق کمررک اینرره برره هج

 ورزید. دیگق احبت ایهجبخشید و نه بهای
ت و اخ پ نیخبث باطن و سوء»کشد که تصویق ایکوتا  این حلیلت را به صرحنۀدر این  واقع ااا  در
ها مکشها و کشاانی و انوا  تزاحججااعه بشقی را کانونی از نا صحنۀدهد، بلکه تن ا آخقم را بق باد اینه

/ 1: 1331)اکار  ایقازی، « سازد که در آن خبقی از همدلی و احبت و همکاری و صمیمت نیست.ای
۶۷  

ُحوَن »، «َتَواَزُروَن »طور که کاا   واضررح و رواررن اسررت، در این قسررمت نیز فواصررل یعنی: همان  ،«َتَناصررَ
وَن »و « وَن َتَباَذلُ » هسرررتند و در حقر آخق و اا قبل آن توافق دارند، باتث « تهاتلون»که همه بق وزن  «َتَوادز

 است.  نتیجه هماهنگی هنقی اد  و در« هماهنگی اوسیلایی»ایجاد 
 فقااید:    زند و این یب دیگقی به اقداان اورد خلاب خود ای ادااه دوبار  ااا در    

اُ ُكْم ت   ا    ُهر : م  ُموال  ه ُتْحر  ر  ن  اْْلخ  ُی م  ث 
ُه و  ال   ْحُزاُلُكُم اْ ك  ُکوال  ن  ا ُداْل ا ُتْدر  ی  م  اْ  س     

ُحو    ْفر 
د  تصرررویق کشررریتلابلی حالت اقداان غافل از دنیا به صرررحنۀبینیج در یرک کره ایطورجرا همراندر این

اطق دیگق به خگقدند و از سویآورند خواحال ایدست ایسو از اندک چیزی که از دنیا بهارود؛ از یکای
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کاا   اتضرراد،  صررحنۀارروند. و این دو دهند، اندوهگین نمیچیزهای فقاوانی که از آخقم از دسررت ای
 گذارد. نمایش ایبان را در بقابق دنیا و آخقم به خوبی بهطلتملکقد غیق انللی دنیا

احض هآید که بایدرتصویقها بهن ایت ایجاز حالت بسریاری از انسانجا دراسرت که در این ذکقارایان     
آورند، ولی در الابل اگق بسررریاری از ایدریرابنرد، از ارررادی  قکره بره جرایگراهی یرا ثقوتی دسرررت ایاین

، الموسویاوند.)آزرد  نمیجواری با ابقار و  یغمبقان را از دست بدهند، دلهای اخقوی از جمله هج جایگا
1916 :1 /116  

که در حقر آخق و دو حقر اا قبل آن توافق « تحقاونه»و « تردرکونه»فواصرررل یعنی:  صرررحنرۀدر این     
 اند.  نتیجه هماهنگی هنقی اد و در« هماهنگی اوسیلایی»دارند، باتث ایجاد 

نیوی های ددادن بقخی از ب ق ها در بقابق از دستصربقی انسانآایزی بیسرپس در ادااه با لحن توبیا    
 :گقددتوصیف ای

ی م   و 
ُُ ا  مک  مُکْ ع  ْْب 

ه صکک  لک  ق  ُکْمو و   یف  ُوُبو  
ا   ک 
ج  ذ  ک  ب  یت  ن  ا کُداْل کا یُفوُتُكْم ح  ُی م  ُقُكُم اْ  سکک  یْقل  ا ْی و  ه 
ل  ُكْمر :   اق  ع  ا   

ه  اع  ت     م 
 
أ ک  مُکْ و  ام  اُر ُمق  ا د   

هن 
 
أ ْیُكْم ک   ع 

ان ان در اوقعیت اتلابل با اوقعیت قبلی در بقابق چشررمانطلبجا تصررویق دنیابینیج در اینطور که ایهمان
چار های دنیا چنان دبقخی از اتا ج ت تد  دسرررتیابی بههایی که بهآید؛ تصرررویق انسرررانحقکت در ایبه

هایشران و در کج صربقی و گله و اکایتشان کاا   آاکار گقدند که آثار آن در چ ق نگقانی و اضرلقاب ای
اتررا  آن بقایشررران   گویی دنیررا سرررقای اقررااررت آنرران اسرررت و 116/ 1: 1916الموسررروی، )اسرررت، 

فقااید: ای طلبان قدازی دنیا از انظق دنیاجا بقای تصویقاسرت که حضرقم در این. گهتنی ااندخواهدباقی
نَّ َاَتاَتَ ا َباپ  َتَلیُکْج  که به نوتی از تصرویق

َ
َ ا َداُر ُاَلاِاُکْج ، )َوَکأ نَّ

َ
است، به ارد  گقفتهقآنی ال ا های ق)َکأ

﴾ )سررور  ایکارکه  در ققآن بارها در توصرریف دنیا به«  اتا »وی   واژ   ِلیل 
َ
ْنیا ق ْل َاَتاُ  الُد 

ُ
رود؛ از جمله: ﴿ق

  .11نساء/ 
ْبقُِکْج، َتْنُکْج، ُاَلاِاُکْج و »نیز توافق فواصرررل یعنی:  صرررحنرۀضرررمن در این در     یُهوُتُکْج، ُوُجوِهُکْج، صرررَ

 است. در حقر آخق و اا قبل آن باتث ایجاد هماهنگی اوسیلایی اد «  َتَلیُکْج 
 امقد: ایبقخی از تیوب ا ج اخاطبان خود را بق« تنصق توصیف»با استهاد  از  در  ایان ااا     

ا ْی  مک  ْد     و  و ق  ه  ِ  ْثل  ُه 
ل  ْقب 
ت  ْ  يرککْ

 
ه أ اف  خ  ال  ح  و إ  ه   ب 

ْن ع  اُف م 
ا  خ    ِ اُه 

خ 
 
ْقبک    أ

ت  ْ  يرککْ
 
مُکْ أ د  حک 

 
ُِ أ َ  ی  ْف  ر 

اف  ُُتْ َع  
م   ْن ع   م 

ر    ْن ف  ِ  م  ی   و صکک  ه  اال     سکک 
ه َع   مُکْ ُ ْعقک  د  حک 

 
یُن أ ار  د  صکک  و و  ابک   

ملِّ اْ عک  حکُ  ر  اْْلبک    و 
 ُ ْحر 
 
أ ه  و  ا ل  ضکک 

 ق   
 س 
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ْن » ۀاول برا جمل ۀحضرررقم در وهلر    
َ
الَّ َاَخاَفه أ ِْ َخاُ  ِبَما یَخاُر ِاْن َتیِبِه، 

َ
َتْلِبَل أ ْن یسرررْ

َ
َحَدُکْج أ

َ
َوَاا یْمَنُع أ

َتْلِبَلُه ِبِمْ ِلِه  تیب ارررما  فقاایدکشرررد و ایهای انهی بارز ایان اقد  را به تصرررویق اییکی از وی گی« یسرررْ
جا تکقار ارررما اتذکق گقدد. در ایناررروید، ابادا که آنان نیز تیبتان را به بقادرانتران را بره آنان اتذکق نمی

َتْلِبَل » است. در باتث ایجاد هماهنگی اوسریلایی اد  « َاَخاَفه»و « یَخاُر »و جناس اارتلاقی ایان « یسرْ
 است.اخته تق ساین هماهنگی اوسیلایی را  قرنگ ضمن توافق فواصل یعنی: َتیِبِه و ِبِمْ ِلِه در حقر آخق

ْد َتَصاَفیُتْج َتَلی َرْفِض اْ ِجِل َوُحبر اْلَعاِجِل     
َ
ان وی گی انهی دیگقی را که در ایسرپس حضرقم با جمله ق

فقااید اررما بق انکار آخقم و حب دنیا اتهاپ نظق دارید، نماید و ایارود، توصرریف ایاقد  تمواا  دید  ای
وَن اْلعاِجَله َو یَذُروَن َوراَءُهْج یْواا  َثِلی﴿واقع حضرررقم با ال ا  گقفتن از آیه در نَّ هُؤالِء یِحبز سرررتی و دو﴾ دنیا ِْ

« ِل ُحبر اْلَعاِج »و « َرْفِض اْ ِجِل »با اسرررتهاد  از تلابل ایان  کند و قدازی ایگقیزی آنران را تصرررویقآخقم
 دهد. اتلابل دنیا و آخقم نشان ای ۀو الولبقابق درفتار اتضاد آنان را در

نیز توافق فواصل یعنی آجل و تاجل در وزن و در حقر آخق باتث حضور تنصق  صحنۀدر ضرمن در این     
 است. هماهنگی اوسیلایی اد  

 بقد: ایان ایچنین بهرا این ۀخلب و در ن ایت حضقم 
 
ه َع   مُکْ ُ ْعق  د  ح 

 
یُن أ ار  د  ص  ر :و   ق  

ا س  ض   ر 
 ُ ْحر 
 
أ ه  و  ل  م  ْن ع   م 

ر    ْن ف  ِ  م  ی   و ص  ه  اال     س 
اِنِه »کنیج با تعبیق طور که ا حظه ایهمان     َحِدُکْج ُلْعَله َتَلی ِلسرررَ

َ
اَر ِدیُن أ  به ضرررعف دینی اقد « َوصرررَ

استهاد  از لهم اجازی با  تبارم دیگق ااا است، بهزبان اما اد  ۀفقااید دین للللدارد و ایایااار 
چون اود،  دین آنان را هجگقفته ایدر اصرل به اعنای چیز اندکی اسرت که با قاارق از ظقر بق»لعله که 

دهد ایقارکند، بلکه آن را فلط بق زبانشان قنماید و تن ا به آن لعله اکتها نمیایلعله، اندک و کج توصریف
ای که از توان گهت که واژۀ لعله با سرررایه ؛ بنابق این ای113 /1: 1911الحدید، ابیابن«)نه در دلشررران

نماید اخاطب انتلل ایرا به جا به خوبی الصود اورد نظق ااا گذارد، در اینجای ایخود در ذهن به
به تنوان یکی از تناصق هماهنگی هنقی نلش خود را در « هماهنگی سرایه واژ  با احتوا»و از این رهگذر 

 کند.به زیبایی ایها ای صحنۀزی هنقی  قداتصویق
یِد ِ » ن ایت حضررقم با تعبیقو در     ا سررَ ْحَقَز ِرضررَ

َ
ِنیَع َاْن َفَقَغ ِاْن َتَمِلِه َوأ  ایرفتار آنان را به رفتار بند « صررَ

جا ر اینبااد که البته وجه ابه دنماید که دسرتور اربابش را اجقا کقد  و رضرایتش را جلب نمود تشربیه ای
  23۶/ 2: 13۶۷الموسوی،)گقدانی از کسب رضای ارباب است. مان تقک تمل است و رویه
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یِدِ  در حقر آخق، در ایجاد هماهنگی  صررحنۀدر این      اِنِه، َتَمِلِه و سررَ  ایانی نیز توافق فواصررل یعنی: ِلسررَ
 کند.اوسیلایی و در نتیجه هماهنگی هنقی نلش خود را به خوبی ایها ای

طلبران ایقاد در برراب نکوهش دنیررا و دنیررا ۀخلبرردر این  در ن رایررت بررا توجرره بره الرالبی کرره ااررا      
صلی ای از تناصق اهای کوتا  و با استهاد  از بخش تمد صرحنۀاند، باید گهت که ایشران در قالب فقاود 

طلبان را نیاانزد  وی گی از دگانه اذاو  دنیا و  های ههت قدازی هنقی، به زیبایی وی گیو تکمیلی تصرررویق
طلبان را از حب  دنیا بازدارد و آنان را بقای ت ش بقای آخقم نوتی دنیاداارررتند تا به به اخاطبان تقضررره

 نماید. تشویق
 

 گیری:نتیجه
اد، انجا  113 ۀخلب قدازی هنقی نکوهش دنیا و دنیاطلبان در هایی که در باب تصویقبا توجه به بقرسری
 آاد:نتایج ذیل به دست

گهتیج، از ایان تناصررق اصررلی تصررویق  قدازی هنقی، تخییل  ۀخلببا توجه به الالبی که در باب این  -1
با احتوا،  صرررحنۀحسررری از را  تشرررخیا، تنصرررق همراهنگی هنقی آن هج از را  همراهنگی کوتاهی 

قین تصرویق  قدازی هنقی، تنصرق توصریف بیشررتهماهنگی اوسریلایی  و تلابل و از ایان تناصرق تکمیلی 
 است.حضور را دااته 

آوری دنیا، تخییل حسی از را  تنصق تشخیا ج ت تصویق قدازی ه کت حضقم  ۀخلبدر این  -2
 ماید.نگیقد تا این ااق نااحسوس را بقایمان به خوبی تقسیجایکارو همننین تنصق تجسیج را به

ها با احتوا و هماهنگی اوسیلایی به زیبایی صرحنۀر تناسرب کوتاهی تنصرق هماهنگی هنقی ازرهگذ-3
 کنند.های اقبو  به نکوهش دنیا و دنیاطلبان نلش خود را ایها ایصحنۀدر تقسیج 

د ج ت تأکیزند، بهکند و به اقداان دنیا طلب ن یب ایدنیا را نکوهش ای کره ااا  ۀخلبردر این  -4
ز یک ا« تنصررق تلابل»اسررتهاد  از کواررش بقای آخقم، بارها و بارها با بق نکوهش دنیا و ضررقورم تمل و 

داارررتن ت ش بقای آخقم بق نوتی تقجیحدهد تا بهسرررو حلیلرت تضررراد را در زنردگی دنیوی برازتراب ای
ه اتلابل بقابق دو الولطلبان را دراررود و از سرروی دیگق رفتار اتضررراد دنیاطلبی بقای اخاطبان تداتیدنیا

 دهد.نماید تا ادم حب دنیا و انکار آخقم را در وجود آنان نشانایآخقم انعکسدنیا و 
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 قدازی هنقی یعنی توصرریف، گهتگو، حقکت و رنگ، تنصررق حقکت تا از ایان تناصررق تکمیلی تصررویق -1
خوبی را  توصیف به از واقع ااا است، دررنگی حضرور دااته حدودی و تنصرق توصریف به صرورم  ق

 نمایند.دنیا را بقای اخاطبان بازگو ۀهای نکوهیداند جنبههتوانست
که از  ایۀبا سای ۀخلبلعله در  ایان  ۀو حضور واژ ۀخلبقلعه و نجعه در ابتدای  ۀدرضرمن حضرور واژ  -۷ 

نمایند و از این را انتلل ای خوبی الصرررود اورد نظق ااا  گذارند، بهجای ایخود در ذهن اخاطب به
به تنوان یکی از تناصق هماهنگی هنقی نلش خود را در تصویق « با احتوا ۀواژ ۀهماهنگی سرای»رهگذر، 

 کند.به زیبایی ایها ای ۀخلبآغازین و  ایانی  صحنۀ قدازی هنقی 
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