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 البلاغهنهج یبلاغ ریدر تصاو یینمایکاربست عناصر س

  * یمحمدامین رودین
 18/19/1011تاریخ پذیرش:   10/1011/ 18 تاریخ دریافت:

 چکیده
های ادبی و باغی از جایگاه و مقا  شامخی الباغه از جهه تصویرسازینه  

ای در خلق تصاااویر باغی و تأثیرگذار قدرآ فزاینده علیبرخوردار اسااه و اما  

از موضااوعاآ و رویدادهای مورد بح  از خود نشااان داده اسااه. با تعمق فراوان در 

ماااهیااه تصاااااویر باغی موجود در این کتاااب نفیس و بااا مدااالعااه و آگاااهی از 

اآ صالباغه با مختدساتاوردهای جدید باغی  شااهد نزدیکی تصااویر باغی نه 

انگیزی از به طور شگفه تصااویر ساینمایی خواهیم بود. تصاویر پویا و فنی اما 

عناصاار سااینمایی موثری برخوردار اسااه که در انتقا  مضااامین مورد بح  نقش 

ای نقد هبسازایی ایفا کرده اسه. این مقاله با تکیه بر مبانی نظری موجود در کتاب

های ساااینمایی و ساااپس اساااتخراج هساااینما  به تعیین  و بررسااای مهمترین منلف

پردازد اند  میمندالباغه که از صابده روایی بهرههای نه شاواهدی از آن در خدبه

ه الباغه را نمایان و تحلیل کند. نتیجتا قابلیه سااینمایی و نمایشاای تصاااویر نه 

الباغه به ویژه زمانی که متن دهد که تصاااویر باغی نه پژوهش حاضاار نشااان می

ای بهره گیرد  از عناااصااار و امکاااناااآ ساااینمااایی ویژهی از روایااه بهره میدین

اساه. عناصاری چون روایه تودرتو و حرکتی  میزانسن  پرسپکتیو  زاویه دید گرفته

کاااربرد دارد و در  دوربینی  مونتااال و فراینااد تاادوین در تصاااااویر باغی امااا 

 .  یفا کرده اسهتأثیرگذاری و پویایی تصاویر ارائه شده نقش فعالی ا

 واژگان کلیدی
 .الباغه  روایه  تصویرآفرینی  باغهعناصر سینما  نه 
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 مقدمه -1
 ممیاما به عاوان جدیدترین هار در عرصممه هارهای بشممری، زبان و  ممبک خاص خود را دارد هه رغم 

آنها  به  ارهای دیگر ازهاد، اما ای از موارد با دیگر هارها و انواع ادبی و هاری تداخل  یدا میایاامه در  ارا
در  مممیاما نظامی هم راز با نظام زبان وجود دارد. ولی میان این دو نظام »م ممایز ا ممما. از دیدگاا ما ز، 

اخ الفی بزرگ در میان ا مما. نظام بیان  ممیامایی از اصممل تشممابه ادراهی )تشممابه دیداری و شممایداری( 
مایش هایی را هه بر  ردا به ندهد،  دیدااان میگیرد و همین تشابه ا ا هه به تماشاگر ام مر شممه می

 مممیاما در بردارندۀ وا گانی »(. به عبارتی دیگر 38: 1833)ما ز، « آیامد، باز شمممااخ ه و ادران هاددرمی
های آن مردم و اشمممیاء شمممدا و به مثابه های اشمممیاء و مردمان هه مبدل به نشمممانها ممما مرهش از عاا

 (.11: 1811)لوتمن، « هادواحدهای وا گانی عمل می
ها و های دیگر هار نیاز از زبان ادبی یا زبان و ویوگیهممانطوری همه زبمان  مممیامایی هید وقا بی    

علوم انسمانی و تجربی نبودا  و نیسما، طبیعی ا ما هه آثار ادبی نیز از ا  قالل  بای و زبانی محدود و 
ف ذاری و تعامل با انواع هاری و دیگر اهدامشمم  ممی برخوردار نباشمماد و برای  ویایی،  ممرزندگی، تأثیرگ

همای  مممبای و مح وایی دیگر علوم و هارهما را اق بما  هاد. این اق با  در م ون هامد ویوگیتالش می
گاا انجام می گاا و ناخودآ گاهی  ادانی گیرد. یعای  اراامروزا به صممورت خودآ ای از نویسممادگان با ایااه آ

هات  ردازند هه از جاما با توجه به  مممبک و زبان خود، به خلق اثری میهای  مممیامایی ندارند، از تاایک
 ای و ضمممرورت ارتباطهای بیاارشممم های دیگر م أثر از جریانزیادی با هار  مممیاما مشمممابها دارد. اما  ارا

  ردازند. های  یامایی میادبیات با انواع و  انرهای هاری، عمدًا به هاربرد تاایک
گاهانهرتباط آثار ادبی گذشممم ه با  مممیاما، مسممملمًا نمیاما دربارا ا      و  توان این فرایاد را یک حره ی آ

گاا تلقی نمود. زیرا  ممیاما هاری جدید مربوط به دنیای معاصممر ا مما و در دورهای گذشمم ه اخ راع  خودآ
ر نیسا. انشمدا بود. اما این بدین معاا نیسما هه آثار گذشم گان، به هید وجه، از ورفیا  یامایی برخورد

یا و بلیغ های  وآراییگر ه  میاما در دورا معاصر وهور هرد، اما عالقه انسان و ادیبان بلیغ به خلق صحاه
ای ههن ا ا هه از دیرباز ها و  عااصمر و موضموعاتی هه در صدد ارائه و تجسم آن بودند، دغدغهاز  مو ا

ای و  ه غیر دیای شماهد بروز این  بک هس یم با انسمان همراا بودا ا ما. باابراین ما در آثار ههن  ه دی
هه امروزا با تدوین و تشمری، مبانی نظری  میاما، شاهد نزدیای  بک این آثار با رویارد  یامایی هس یم. 
 این رویاردی عالوا بر آنامه در جهمانی شمممدن یمک ادبیمات و  ویمایی آن نقش دارد، در امامان بازتولید 

 .های گذش گان دخیل ا ااجارها و شرای  زیس ی و اخالقی انسان یامایی و فهم به ر رف ارها و ه
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ات در میان آثار ادبی، نهج     البالغه در اوج اد  قرار دارد. باابراین بدیهی ا مما هه این اثر از م   مم 
ی او  مازوهارهای مهم آثار ادبی در به رین نحو و فراگیرترین حالا برخوردار باشد. این اثر هه بر مجموعه

گیری نظریات و برخوردار ا ممما، در دورا معماصمممر بما شمممال هما و حام اممام علیخطمش و نماممه از
رویاردهمای نقدی م  لف، از جهات زیادی مورد بحث و برر مممی قرار گرفا. محققان از جهات م  لتی 

ز هم ا هایبه برر ممی این اثر  رداخ اد و ابعاد و زوایای م  لف آن را هشممف و شمماا ممایی هردند.  ووهش
ن ای هه   انسممیل و ورفیا ایهای بیاارشمم هالبالغه انجام گرفا هه جای  ووهشجها  ممبای در نهج

دهد، خالی ا ما و هم اان هم ر مورد توجه قرار گرف ه ا ا. از ه ا  جهانی را با دیگر هارها نشمان می
به از  بک  ایی این جاالبالغه باشد هه در شااتواند برر می عااصمر  یاما در نهججمله این رویاردها می

امام در این شممماهاار ادبی و دیای مؤثر ا ممما و ورفیا و اماان عظیم این اثری برای ا ممم تادا از جهان 
دهد. اثری هه در تجسمم دقیق و تر میمی بسمیاری از رف ارها، رویدادها، موضوعات و  میاما را نشمان می

یای هاد. از این رو این  ووهش با توجه به آفر تواند نقش، رخ دادا میدیگر مسمممائلی هه در ع مممر امام
ا البالغه بپردازد تهای نهجاهمیا این موضمموع در صممدد ا مما به هاربسمما عااصممر  ممیامایی در خطبه

  رانجام  ا  ی برای  وال ریل بیابد:
 البالغه از  ه عااصر  یامایی برخوردار ا ا؟ت اویر ادبی و بالغی موجود در خطش نهج

 . پیشینه پژوهش2
های اندهی صممورت گرف ه ا مما هه البالغه با هار و ت ممویر ممازی  ووهشدر رابطه با ارتباط نهج    

 توان به موارد ریل اشارا نمود: جمله آنها می
، از حمید محمد قا ممی، ما شمر شمدا در مجله «در نهج البالغه یآفریاهار ت مویر»(، 1832مقاله )

دن یشممات ب یر و نقش آن در حیف متهوم ت ممویر، ضمممن تعر ن جسمم ایتحقیقات علوم قران و حدیث. در ا
ج البالغه در نه یایرآفر یالبالغه توجه شممدا و به اقسممام ت مموع از ماظر نهجین موضمموع بدی، به ایبه معان

تادا وا جذا  ا  ین شیاز   اان ناز آن حضرت را هه در آنها از ا ییهااشمارا شمدا ا ا و نویسادا نمونه
 نمودا ا ا.ه یشدا ا ا ارا

الله البالغه، از مریم  ممرگزی، ولینهج 91(، واهاوی هار روایا  ممیامایی در خطبه 1891یا مقاله )    
ی، ما شر شدا در مجله علمی ترویجی  راج مایر دانشگاا عالمه طباطبایی. این نوش ار با توجه به محسمو
های این هار در خطبه ورفیا به برر ممی هاربرد و های بالغی برجسمم ه در هالم حضممرت علیویوگی

 -البالغه  رداخ ه هه حاوی گزارشممات و روایات م  لف ا مما. بر این ا مما  به روش توصممیتینهج 91
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ین خطبه آرایی، نقطه دید و غیرا در اهای  میامایی از قبیل میزانسمن، صحاهتحلیلی  معی شمدا تاایک
 در هر مورد نشان دادا  شود. معرفی و هار امام علی

، از نویسادگان «نهج البالغه 123روایا نمایشمی تابلوی نقاشی خلقا در خطبه »(، 1893یا مقاله )    
فوق، ارائه شمممدا در همایش اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هار و علوم انسمممانی. این مقاله 

ی گرم و زندا و تابلویبه برر ممی عااصممر ت ممویر آفریای تر ممیمی از خطبه مذهور  رداخ ه ا مما. ایااه امام  
رنگ آمیزی آن با انواع رنگ ها، صمور بالغی  تشمبیه، توصمیف، ا م عارا، هاایه،  مجع و عااصر معاوی،  
ایجاد هردا ا ما. در نظر نویسمادگان مقاله در  رتو این شیوا، بسیاری از حقایق دیای و معارف توحیدی در 

های معاوی و روحی و حاالت نتسممانی جان وعاند و موضممهایی محسممو  و عیای به نمایش درآمداقالش
 اند.گرف ه و به صورت زندا و گویا بر صتحه تابلو واهر شدا

(، نقد و برر ممی ت مماویر تجسمممی قرآن هریم در نهج البالغه، از 1893توان به مقاله )هم این می    
 ه در نآلبالغه اشارا هرد. ابراهیم اناری بز لوئی و  ممیرا فراهانی ما شمر شدا در مجله  ووهشاامه نهج ا

 البالغه از ماظر رواب شمممود، برر مممی ت ممماویر تجسممممی قرآن هریم در نهجاین مقمالمه بدان  رداخ ه می
هاجارگریزی معاایی ا مما. بر این ا مما  در  ووهش حاضممر، هارهرد ت مماویر تجسمممی قرآن هه در قالش 

آید، در نهج البالغه برر ی و ارزیابی نمود می اداری و...  اداری، جسم اداری، حیوانهای انسمانصمورت
 تحلیل و تبیین شود. گردد تا  گونگی هارهرد هر یک از انواع یاد شدا در بافا هالم حضرتمی

های نهج البالغه به طور دقیق و امما این مقاله در برر مممی  هار عا مممر مهم  مممیامایی در خطبه    
ود. شنشمدا ا ما و از این ماظر  ووهشمی نو قلمداد می علمی، موضموعی ا ما هه تاهاون بدان  رداخ ه

نهج البالغه با  91الزم بمه رهر ا ممما همه در میمان مقماالت ممذهور تاها مقاله روایا  مممیامایی در خطبه 
تری البالغه تا با ن ایج جامعموضموع ما ارتباط دارد هه مقاله حاضر، از جها برر ی این عااصر در هل نهج

 های ت   ی  یاما، با مقاله فوق م تاوت ا ا.  ر و مؤلتهبر د و ان  ا  عااص

 .بحث و بررسی3
 «ترین بس ر برای جهانی هردن ادبیات یک ملا ا ا یاما ماا با»با توجه به ایااه      

های درخور توجهی برای در هر نوع ادبی ورفیا»( و هاربرد عااصر  یامایی 118: 1831)جهانگیریان، 
ن تری(، در این ب ش از مقاله به برر ی هاربسا مهم31: 1831)حیاتی، « هادا ایجاد میبازآفریای در  یام

  ردازیم تا جایگاا اثر در میان ادبیات جهانی وعااصر  یامایی در ت اویر بالغی خطش نهج البالغه می
 رر ی گردد.ب البالغه برای تبدیل به آثار نمایشی هشف وها و ت اویر موجود در نهجمیزان قابلیا صحاه
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 . روایت تودرتو و حرکتی5ـ1

در دا مم ان، نمایش، ا ممطورا، تاریخ، »  های فرهاگ انسممانی حضممور دارندها در تمام جلواروایا    
، شماهد هاربرد این عا مر هسم یم. هر جا انسان باشد روایا نیز هسا. جامعة بدون رقص و... در همه جا

بودن و عام (. جهانی11: 1811)اخوت، « نا ذیر ا ممارهاگ ت ممورروایا وجود ندارد، زیرا جامعة بدون ف
ها، از هر فرهاگ و ملی ی هاد هه در تمام روایاهمای روایا از وجود عااصمممری حاایا میبودن عرصمممه

د داناهای خاصمممی از فرهاگ نمیها را دیگر محدود به جابهروایا»توان آنهما را یمافا و به این جها می
(. اما باید توجه هرد هه هر هدام از 111: 1838)گرین،« ای ا ما ی زندگی انسان هس ادهبلاه آنها جابه

 گیرند.انواع ادبی و هاری هه با روایا  روهار دارند، فرم خاصی از روایا را به هار می
. این ها در روایا  میامایی ا ازمان، تودرتو و حره ی یای از  رهاربردترین شمیواشمیوا روایا هم     

های  ه های دا  انی، از طریق نماهای م والی به طور م ااو  با دورال از روایا بس ه به تعداد رش هشما
هایی  ون حالا تعلیق و اضمممطرا ، تعویق نجات قهرمان تا وا سمممین گردد. ویوگییما  همارتایی واقع می

(. هم این روایا 111: 1839)رحیمیان، « باشدهای این شمیوا از روایا میوگییلحظات، از مهم رین و
 شود و از حرها و  ویایی خاصی برخوردار ا ا. یامایی در زمان هاونی و حال  پری می

البالغه اثری روایی و دا مم انی نیسمما تا از روایا به گونه و ممیعی برخوردار باشممد، هر اد ه ا  نهج    
گیرد. اما از روایا به خود میاما با توجه به بازتا  موضممموعات م  لتی اج ماعی در آن در مواقعی صمممباه 

در نهج البالغه ا مما،  این روای ی در بسممیاری از  آنجایی هه تجسممم و تأثیرگذاری از اهداف مهم امام
ها به صمممورت توردتو،حره ی، روایا اوقات جابه  مممیامایی و خاصمممیا ت مممویری دارد. در واقع این خردا

ه عاوان یابد. با مما در بادهای نهج البالغه وهور میاهاونی و هر آن ه یک روایا  ممیمایی بدان م مایز 
ن ایراد هردا ا مما، صممباه یآن را در بازگشمما از جاگ صممت مثال در نمونه ریل از خطبه دوم هه امام

های تمثیلی امام هاماًل هویدا ا ا، آنجا هه از دوگانه "شیطان و فریش خوردگان" روایا  میامایی در نمونه
  ازد:یمیدانه جاگی نمادیای م

ع» ٍ
ععم م ُهعِفم

َُ علموم  َمم
عقم َم ُمُزع الم َْ ْتعأم َحم عَُدُدم ْ م ُز،عهِبم لم َ م

ُدَ عمم م حم َم ع َم ُزع َلمكُدم سُدُدم ُكو عمم
لم سُدُدم ععم ٌم َ ْیُِدم و ع لشُدُدن َُ َ ُِدم

م
عأ

ع َضم عَُدم ٌم و ُ َشم
َعَُدم یُِدم ععم ُْ ُِ

َ،ععم ُِدم َبمكم
عَُدُدم ُدم

م ْتعلَعم َمُدم عقُدم َم َع ُِدم عم
ْاالم
م
أ عبُدم
ْ ْاُ ئم ِم َم ع َم َع ُِدم َعم

ْخفُدم
م
أ عبُدم
ْ ْاُ عُرعدم َُدُدم ٌم ُلو َ م عجم ٌم َ

ع ٌٍ یم  عجم رِّ
عشم َم عدم ٍحع ْیم

عخم عِفم
ٌم ْفُ وُُن  (.1  )نهج البالغه/ خ«مم

از شمممیطمان فرمان بردند و در مسمممیرهای او را  مممپردند و از آبشممم ورهای او آ  خوردند. » 
 یهای شیطان به د ا آنان به جابش درآمد و  ر مش برافراش ه شد. آن هم در میانهنشمانه
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رد ههایش  ایمال میهوفا و با بن  م ضربهه آنان را زیر  امه هایش فرو میهایی هآشمو 
خانه و  ها در به رینایس اد. باابراین مردم در میان آن ف اهو  ون ا مبی  رهش روی دو  ا می

 «.یا بدترین همسایگان  رگش ه و  رگردان و نادان و بالزدا بودند
ن باد همزمان و تودرتو ا مما. بدین معاا هه اجزای روایا شممود روایا در ایهمانگونه هه مالحظه می

در یک  میر زمانی مشم ص یای  ا از دیگری به گونه تدریجی و تااملی در حرها ا ا. جز دوم، جزء 
هاد و جز  ممموم جزو دوم را و به همین شمممال تا  ایان اجزای روایا به گونه تسممملسممملی و اول را هامل می

ای هاند. روایا به ماناد یک  ممماانا هامل  مممیامایی از مجموعه  النف مهزنجیروار در هامار هم قرار گر 
خردی تشمایل شمدا ا ما. اب دا اطاعا از شمیطان به عاوان فرماندا مد نظر ا ا  هر اد شیطان جابه 
معاوی دارد، اما عبارات جابه تر ممیمی و مادی دارند و امام با وا گان ت ممویری  گونگی فرمان  ذیرف ن از 

تر ممیم نمودا ا مما. به ماناد  مماانسممی از یک فیلم فان زیک و خیالی هه به و ممیله ابزارهای  شممیطان را
شوند. در مسیری حرها هردن، آ  خوردن، به اه زاز درآمدن  ر م، فروهوف ن ب مری و نمایشی ارائه می

و  انیها،  ممرهشممی هردن ا ممش و ایسمم ادن آن روی دو  ا، و  ممرانجام حیر و  ایمال هردن با  ممم و  امه
 مرگردانی جزئیات یک  اانا هامل و ماظم ا ا هه به گونه  یمایی و ت ویری تو   امام برای نشان 
دادن و تجسممم نقش شممیطان در جهاد، هاگامه فریش مجاهدین و مسمملمانان به هار رف ه ا مما. در این 

ر و جابجایی تایی  مماانا افعال حره ی نقش بسممزایی دارند و  ممو ا مدام از حال ی به حال ی دیگر در حال
هم زنادا صمباه  یامایی نیسا، اما با توجه به اماانات اندن ا ما. هر اد عدم  یروی از روایا خطی بر

در این مقطع از زمان خطی و ماسجم، جابه  یامایی  زبان ت مویری در مقابل زبان ادبی،  یروی امام
جا هه شود، آنهوتاا نهم هم دیدا می ماانا را تقویا و شمدید نمودا ا ا. همین شال روایا در خطبه 

 فرماید:امام می
یُ ع » عيُسُدُدم

عالم َم ع عم عُُنقم َن َم ُعع َم َعُاْر
سُدُدْ م علم َم ُ ،ع شُدُدم ع ْلفم ْینم

ْمرم ع أْلم ْینم
ام ع م عم عمم َم ُقو ع ْبرم

م
عأ َم ُعَ ع َم ْح

م
ْععأ عقم عَم عَم رم ِم

عُ ْ « َن
 .(9)نهج البالغه، 

این  روصدا، با  س ی همراا شد  اما ما تا هار آنها  مروصدایی راا انداخ اد، اما هاگام جاگ 
 «.  هایمخروشیم، و تا نباریم،  یل، روان نمیدشمای را نسازیم نمی

حرها، همزمانی و تودرتویی روایا در این باد ف می، و بلیغ و موجز، از مهم رین م   ات ا یزود      
ایی این تمثیل به جای ایااه جابه  ممیام روایی مورد بحث ا مما. ایپزودی هه از تمثیل برخوردار ا مما، اما
 ا مورد بحث و هم این برخورداری از واو ت مممویری مقطع را تضمممعیف نممایمد، بما توجمه بمه هم وانی با 
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های ب مری و مادی واضم، و آشماار، جابه  میامایی  الن مورد نظر را افزایش دادا ا ا. ماجرا در جلوا
ه  مسم ی و رخوت ا ا، به ماناد رعد و برق. اما ضد آن خ موص تاییر حالا جاگجویان از هیجان باال ب

ومار هردن دشمن بعد از خروشیدن و به هیجان شدا ا ا هه آن همانا هش ن و تار  نیز تو م  امام تر میم
درآمدن و جاری هردن  ممیل و  ممرازیر شممدن آ  بعد از باریدن ا مما. همه ایاها به طرز آشممااری، در هم 

تشویش  هشد. روایا ازدهد و قابلیا مامل اجزای دوگانه روایا به ت ویر میها را نشمان میرف گی روایا
به دور ا ما و در زمان خطی مشم ص و هاونی در جریان دارد. ا  تادا از صدا برای تر یم هر ه بیش ر 
صمباه ت مویری روایا با ا  تادا از حادثه رعد و برق و هم این ا  تادا از فضا ازی یعای ماجرای  یل 

دهد. دو حال ی هه یای از هیجان به طرف ز باران، به خوبی دو حالا م ضمماد و م ااق  را نشممان میبعد ا
 فروهش نمودن ا ا و دیگری از حالا هیجان به طرف تشدید شدن و فراتر رف ن ا ا.

ها در ا یزودهای روایی نهج البالغه به صورت  یا ی و ماجسم یای  ا از دیگری قرار رشم ه روایا    
. شممودگیرند و تالش فراوان امام برای بر هم نزدن نظم و ارائه ت ممویری واضمم، از  ممو ا مشمماهدا میمی

رغم ایااه برخی از شمممگردی همه بمه ایجماد روایا تودرتو و همزمان در نهج البالغه انجامیدا ا ممما. علی
اصر ها و عاهه  و اآنجا  –اند و جابه هارهای تجسمی دارند البالغه از حرها تهیت ماویر موجود در نهج

های گاهی برای بیان نامالیمات یا مضمممامین و جابش اما امام -شمممودثمابا به ت مممویر هشمممیدا می
ردد. گاج ماعی ناگزیر ا مما از ت مماویر حره ی و  ممیامایی ا مم تادا هاد هه به گونه  یا ی و تودرتو ارائه می

ازی بای م اا ش با  و ا در ت ویر به عاوان مثال در نمونه ریل هه در توصمیف آشمو  ا ما،  این  م
 گوید:مورد عاایا قرار گرف ه ا ا، آنجا هه می

ْرع»  ًةعمم ْ ُمومُدم عمم ُْ ُك َم
ْ
أ ،عَُدم ة  َعحم یُدم م عُِدم دُّ رم َُ ع عالم َم ع ة  َُّدم َضم

َعقُدم م ُقوُمعُِدم عتم ،عالم م َُْظَلم
َْ ع   م

یُدْ ع للن
م
ع ِم

عم
ِم ع ععُدم م  َعَُ ُ  ُدم ْافم

ًة،عیم ولُدم
ُاع ِم َعحم  ُع م ِم

جْ عیم َم َع ُع م َضم
َعقم  .(118)نهج البالغه/  «ِم
آشمو  هایی  ون  ارا های شش تاریک،  یش خواهد آمد نه هید  یز ردر برابر آن می تواند » 

ایسمم اد و نه  ر می از آن میدان نبرد بازگردانه می شممود،  ون شمم ری لگان زدا و  االن نهادا 
 «.هه راهبرش آن را باشاند و  وارش آن را ناتوان دارد

جمما حرهمما، ت مممویر ممممازی، تجسمممم، نور ردازی، بیممان هیتیمما حرهمما، ایجمماز و غیرا در در ایا     
البالغه، همگی نشممانگر روای ی  ممیامایی و تودرتو ا مما. حرها روایا از هلی به جزئی ت ممویر ممازی نهج

شمممود و نوعی تطور در آشمممو  و بلوا به ماناد یک تجمع ا ممما و تیرگی و  مممیاهی اندن اندن بیشممم ر می
دهد. در همین را م ا عااصمر طبیعا مطابق معمول تو م  امام به هار رف ه ا ا. از ا نشمان میخیابانی ر 
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عوامل طبیعی یعای انباشما شمدن تاریای شمش تا عوامل انسمانی یعای نحوا راندن شمم ر در بیابان همگی 
 روی هم رف ه، در صدد ارائه ا یزودی روایی  یامایی از  و ا مورد نظر هس اد.

 . میزانسن5ـ2

 توان به  ادگی تعریف هرد. زیرا ازدومین عا مر مهم در  میاما میزانسمن ا ما. این عا ر را نمی    
طور  هاد. میزانا بههای تعریف نشممدا  ممیاما مما هه هر ها معاا و متهوم م تاوتی از آن بیان میوا ا

ر رابطه ی دوربین هه دهازمیاه، نور ردازی و حرهاهلی عبارت ا ما از هار ت ویر، بازیگران، دهور و  ا
(. اهمیا میزانسممن تا به حدی ا مما 13: 1811)نیاولز، « گیرندبا خود و یادیگر مورد مالحظه قرار می

هه ممان ا مما  اان گویا باشممد هه گاا هل صممحاه به مدد ت ممویر و بدون نیاز به دیالوگ، قادر به ان قال 
 (. 18: 1832)فیلیپا، « ی گردد ردازی و معاای صری، یا ضمااتمستر )حال و هوا( ش  یا

با توجه به ا م عداد و توانایی باالی خود در تجسمم و ت مویر مازی، اجزاء و ابعاد ت اویر و  امام    
هاد قابلیا ب ممری قابل توجهی به موضممموعات مورد نظر خود هاد و تالش میها را مشممم ص می ممو ا

گاا در هالم امام ه هار رف ه ا ممما،  مممبش مقاربا فراوان آن با ب بدهد. این صمممباه هه به طور ناخودآ
ای هها خواا توصیف اعمال و رف ارهای حره ی باشد، خواا  و امیزانسمن در  یاما شدا ا ا. این  و ا

های م  لف ب مممری تبیین گردیدا ا ممما و  مممبش ایجاد همای خماص، با تجسمممم جلواثمابما و مامان
ر شاهد ریل از خطبه قاصعه هه دربارا هعبه ا ا، آرایی و میزانسمن گشم ه ا ا، به عاوان مثال دصمحاه

ا هه باشد، آنجدر توصمیف هعبه مقید به تاایک صحاه آرایی می شمود و امام این رویاردی دیدا می
 گوید: می

ع» م
ُ
ععَّ ٌم و

ُِ عُب قم
یم ضُدُدْ
م
عأ َم حً ع عم َعمُدم ْایُدم ع لُدعُّ قم َضم

عام ُدم قُدم ِّ
م
عأ َم رً ع جم عحم ع أْلمْحضم َلم

قُدم عبم رم
َم َْ أم ُزعبُدم

عُدم ضُدُدم عُقععَم ةم یُدم دم َْ
ع أْلم ْیم رً ،عبم ِْ

ع عالم َم ع ر  َعم عَُدم
عالم َم ع َعُخحف م وعَُدم

ُِ  ْ عیم ٍة،عالم عُدم ِم
عُقًریعُمْ عم َم ٍةع لُدم شُدُدم َم ع ٌٍ ُیو

َُ ع َم ٍةع ثُدم مم ٍَلعدم مُدم عحم َم ٍةع
شُدُدم ُدم ٍَلعخم اُدم ععجم عام « ْلح 

 .(191البالغه، )نهج
ویش در ر  ها نهاد و ماانی بلاد با هم رین قابلیاترین  مممرزمین مممپا آن را در  ممماگالخ» 

هما میمان هوهسمممارانی درشممم امان و ریگزار نرم دشممموارگمذر و ترین دراجهمان و در دل تامگ
 «.هادآ  و رو  اهای دور از هم هه ش ر و گاو و گو تاد در آن رشد نمیهای هم شمه

شود، جابه ب ری و تر یمی این  و ا به قدری ا ا هه اگر هسی هعبه را همانگونه هه مشماهدا می
رائه ب ممری هه این  ممطور ا –اشمد یا ت ممویری از آن در رهن خود ندارد، با ا مم تادا از اماانات زبانیندیدا ب

ویری توان با نمایش یا نقاشمی ت مدهد، قادر به تر میم و ت مویر مازی رهای هعبه خواهد بود ح ی میمی
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 دقیق از موقعیا ماانینویسممان، میزانسممای به ماناد فیلماامه نزدیک به هعبه ارائه دهد. در واقع امام
یرامون های  های  یرامون آن ارائه دادا ا ممما. هیتیا و  گونگی حاالت و ویوگیهعبمه و ابعماد و ویوگی

زیسمما  های جارافیایی وهعبه از جها نرمی و  مم  ی،  سمم ی و بلادی، خشممای و رطوبا و دیگر ویوگی
ه ت معاوی و ان زاعی معرفی هاد، با صممبامحیطی ارائه گردیدا ا مما. امام به جای ایااه هعبه را با صممتا

 ممیامایی و تر ممیمی ارائه دادا ا مما تا م اطش را اب دا به درن ب ممری  ممو ا عالوا بر درن معاوی آن 
 امروزا ناقدان و»بر مماند. هر اد در زمان ایراد این خطبه هسممی م وجه اهمیا تر ممیمی آن نمی شممد، اما 

اد و دیگر صرفًا هتری ایتا می یاما، نقش بسیار فعال و مسل  اند هه صحاه درتماشماگران  یاما  ی بردا
دیگر  های روایا وارد شممود  به تعبیریتواند به صممورتی فعال در هاشمحلی برای هاش نیسمما، بلاه می

ای از موقعیا هعبه قرار دادا ا مما هه (. امام در ایاجا نیز صممحاه121: 1811)تامسممون، « زا ا مماهاش
شا  و دهد هه آنجا محل هتواند در آنجا شال گیرد. این صحاه نشان میا ا هه مینشمانگر نوع هاشی 

د و هاهای دخیل در آن همک میزرع و  را نیسممما، در واقع تبیین دقیق میزانسمممن بمه شمممااخا هاش
 هاد. ذیر از  و ا هدایا میخوانادا را به درن واقعی و هاش

رود، گاهی طراحی لبا  و شممم  مممیا  ردازی نیز ر میالبالغه به هاهای هه در نهجدر میزانسمممن   
 های میزانسممای ارائه شممدا در این اثر دارد. امامشممود هه نشممان از هیتیا باالی صممحاهمشمماهدا می

هاد برای تجسمم بیشم ر و ت مویر ازی دقیق طراحی ش  یا از تشبیه و دیگر عااصر ب ری تالش می
ها به هار رف ه را تا حد اماان، مش ص هاد. به  یاا م تادا هردا ا ما و شمال و شممایل واهری ش 

حو  ردازی به نهاد، از شمم  ممیا ردازی معرفی میماناد مثال، نمونه ریل هه طلحه را جها شمم  ممیا
 بارزی بهرا گرف ه ا ا:

ُبع » ُِدم ْ ُزع م ْراُدم عقم ًَ اُدُد َقم عَُدم ْوحم
لثن عَكم ْهُ جُدم

ُزعتم ْل ُدم َم ع ٌْ عإم
كم اُدن إم

،ععُدم ةم ْلاُدم
ِم
ع ن یم ْل م َم ع ععالم ُقوُلعُ وم عیم َم ع بم عُدْ ُلوُلع لاُدُدن نهج «)ع لان

 (.81البالغه، 
ابدا با طلحه دیدار مان، او را  ون باگری ماناد گاو نری ا مما هه شمماخ خود را برای جاگ » 

 «گوید: رام ا ا! ی اندا ا ا و بر مرهش  موش  وار می شود و می
 ممازد. شمم  مم ی زم ا و خشممن از این میزانسممن به صممراحا حالا و  هرا طلحه را مجسممم می   

نرم ویی و لطافا در وی خبری نیسممما. خوانادا با مطالعه این باد به  مممادگی قدرت ت مممور و تجسمممم 
های واهری هه ارتباط مس قیم با خلقیات وی دارد و امام هاد. ویوگیشم  میا و  هرا طلحه را  یدا می

ویوگی و صممتات درونی آنها را نیز مشمم ص  با این میزانسممن عالوا بر آناه ابعاد  ممو ا را مشمم ص هردا،
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ا مما. یا در نمونه ریل هه دربارا تر ممیم  گونگی هجوم مردم برای بیعا به نزد ایشممان ا مما. آنجا هردا 
 هه میگوید: 

ع » ثُدم ْتعمم عُدم عُخلم َم َع یُِدم َم َعحم  ُِدم
لم ْحَُدُدم

م
ْععأ عقُدم َم َع ْحدم ُدم َم ع

مم ْ عویم ميم م
ِْ ع  بُدم م ع ْْلم

عم كن عَُدم ن
م و علَعم ُِّ عم  ععم ُدم عام َن َم َع یُِدم عَام ْ ُ َّن

م
ْتُتعأ  م

ع ين عم ْعٍ علم ُ عبم َم َ
عقم ُْ ُِ ْعُض عبم َْ

م
عأ لم ن َم َ

 (.33)نهج البالغه، «  قم
به من هجوم آوردند، هم ون هجوم ش ران تشاه، هاگام نوشیدن آ ، هه  اربان آنان را رها 

 .  «هشاهردا و زانوبادشان را گشودا باشد،  اان هه  اداش م مرا با یادیگر خواهاد 
شممود. هجومی برای بیعا مشمماهدا می در ایاجا ت ممویر دقیقی صممحاه هجوم مردم به نزد امام

با ابزارهایی این تراهم را به عاوان شممماخ مممه اصممملی میزانسمممن مورد نظر  م راهم و  رترافیک هه امام
ود ماجر شنشمان دادا ا ما. از جمله این ابزارها، ن یجه تراهم ا ما هه اماان داشما به ختگی حضرت 

دهد. هم این هه وا ا تدان  در این ت ممویر هه با هم هه رهر این ن یجه غابا تراهم و هجوم را نشممان می
ای به ت ویر دادا ا ا. هم اان هه نباید العاداآمدن در مسمیری و روی هم آمدن ا ا جباه ب ری فوق

هاتی هه به آرایی غافل بود. تشبیاهترین ابزاری در ت مویر ردازی در این صحاز نقش تشمبیه به عاوان ههن
از تشمممبیهاتی  آرایی بسمممیار همک هردا ا مما. به ویوا زمانی هه امامتجسممم  و نوعیا اجزاء صممحاه

 برگرف ه از محی  عربی و آشاا با فضای موجود در خطبه بهرا گرف ه ا ا. 

 . پرسپکتیو5ـ5

ه ابعاد و هیتی ی ا مما ه»یای دیگر از عااصممر  ممیامایی  ر ممپا یو ا مما. این عا ممر در واقع      
عدی ا  قرار آنها را به همان صورت هه در واقعیا وجود فاصمله ها و موقعیا اجسمام و افراد و ماان  مه بر

عدی مشمم ص می ه دیدن در (. این عا ممر نوع نما و زاوی21: 1831)ب ممیر، « هاددارند، در ت ممویر دوبر
نمای معرف یا نمای » ذیرد. هاد و معمواًل از طریق دو نمای باز و بسممم ه انجام میروایما را مشممم ص می

گاا میهلی معمواًل یک نمای باز ا ممما هه در اب دای صمممحاه می هاد ویا آید و بیاادگان را از تاییر ماان آ
: 1839)دی هاتز، «  مممازدآشممماا میآنها را با حال و هوای هلی صمممحاه و محل قرار گرف ن موضممموعات 

یه شممود هه در آن زاوبه نمایی گت ه می»شممود (. اما نمای بسمم ه هه از آن به عاوان هلوزآپ هم یاد می891
شمممود. در میمان انواع نماهای موجود در فیلمبرداری، هلوزآپ، تر میدوربین بمه  مممو ا مورد نظر نزدیمک

ن مورد نظر ا ا. دلیل اصلی و مهم ا  تادا از هلوزآپ ایترین فاصمله نسبا به ش  یا یا  و ا نزدیک
« هادتر میا ما هه این نما، م اطش را نسبا به فعل و انتعاالتی هه بازیگر ق د القاء آن را دارد، نزدیک

 ود.ش(.  ر پا یو غالبًا به ا  تادا توأمان از این دو نما در روایا اطالق می112: 1823)جان مارنر، 
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ه های این ه ا ، زمانی های هاربرد عااصممر  ممیامایی در نهج البالغه، در  ارا ای از ب شدر را م     
های به فرایاد تجسممم ب شممی و خلق جلوا گیرد، با نظر به ایااه امامخطابه صممباه روایا به خود می

عااصر و  ود ور هاد، روایا همراا با عا مر  ر پا یو به هار میب مری در ت ماویر بالغی توجه شمایانی می
در  اند. هاربرد این تاایک نشان از دقا و حسا یا امامها مد نظر با نمای باز و بس ه رصد شدا مو ا

ی هه هاد، به ویوا زمانتر  مو ا همک شایانی میها دارد و به خوانادا برای درن به ر و دقیقضمب   مو ا
 مهمی را ایتا هاد و برای درن  ایر مسائل ها و مقاصد امام نقشت ویر یا موضوع مورد نظر در ان قال ایدا

ها ا مما. به عاوان نمونه در نمونه ریل از ت ممویر ممازی امام از نحوا بیعا نیازماد درن این گونه صممحاه
 گرف ن مردم از ایشان،  این تاایای در روایا  ایمایی امام به هار رف ه ا ا:

ُعْرع »  ِم [ع م لم َُسع]إم ع ل ن َم ع الن عإم ِنم
َم َعحم  َّم ععم ع ْلامسم ئم ِم َُ ْعع  م

علم َن َم ٍبع َام عجم ِّ 
ُِ ْنع عمم ن

م علَعم ٌم َُلو ْثم عنم ن لم عإم م
ُاع ع لضُدن عفم ٌم َ

 م
ع نم ع ْلغم ةم یضم بم م

عرم ْولم َم ع
یم عم َّم  م

جْ َُ ع َيم فم ِْ َم ع عُشقن  .(8)نهج البالغه،  «َم
آنگاا هید ندیدم جز شمم اف ن انبوا مردم، به انبوهی بال هت ار، به  مموی خود، هه از هر  ممو » 

آوردند تا آنجا هه فرزندانم حسممن و حسممین زیر د مما و  ا ماندند، و دو  یا ی بر من هجوم می
 «. هلویم آ یش یافا، در حالی هه مردم دور من، مثل رمه )دور شبان( حلقه زدا بودند

ن جلوا ب مری زیبا و  یامایی عا ر  ر پا یو از عااصر  یامایی به وضوح به هار رف ه ا ا. در ای    
ت مویر اب دا از نمایی هلی و باز هل مردم و شم اف ن آنها را به گونه انبوا و  رازیر شدن آنها را به  م ی )در 

 نما تبدیل به نمای به ت ممویر هشممیدا ا مما. بعد از هاربرد نمای باز و دور، ایاجا مازل حضممرت علی
بسم ه و نزدیک شمدا ا ما و آشاارا ابزار زوم هه از ابزارهای ویوا شگرد  ر پا یو ا ا در آن به هار رف ه 
ا مما. با ا مم تادا از نمای بسمم ه و نزدیک، ت ممویر از میان انبوا مردم و فراوانی آنها به خود امام و فرزندان 

ا و آنها را از جها حال ی هه از این هجوم بدان م مرهز شممدا ا مم ایشممان یعای امام حسممن و حسممین
ی ااند. باابراین ت ویر در این ت ویر  یامایی موجز به نحو قابل مالحظهاند، به ت مویر هشمیداد ار شمدا

ای بهرا گرف ه ا مما. همین عا ممر از حرها دوربین و دور و نزدیک شممدن زاویه نما به نحو قابل مالحظه
ر خطبه جهاد به هار رف ه ا ما، آنجا هه به لشماری هشمی  ربازان معاویه به به نحو تحسمین برانگیزی د

 گوید:شهر انبار   ن می
عع» یم ععم م

َدم َ م ُعم
َْ یع  ع أْلُْخرم َم ع ةم َّم لم ُسُدُدْ

َْ ع   م
م
مْرأ َْ ع 

م ْعُخُ علَعم عیم ٌم عَكم ْ ُهْنُ عمم ُج م ع لرن ٌن
م
عأ ِنم

غم لم ْععبم علم م عَم َعْت م ِم عُقُلام َم َع ِم لم جْ ُلعحم  م
ع عقمالم عَم َمم

َم ْ رم َْ ع الم َم ع َلم
جم ْ رم َْ َال عبم

الن ْ ُزعإم ُععمم  م
ْ م َعُتم َعمم ِم ثم َُ عُح َم َع عم م  (. 11البالغه، )نهج« ضم

اند هه مردی از آنان به زنی مسممملمان و دیگری به زنی غیر مسممملمان اما در زیاهار به من گت ه
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بر هادا ا ا و آن زن برای آویز و گوشوار او را ا مالم د ما یاف ه و خل ال و د  ابد و گردن
اشمم ن او  یزی جز گت ن بنا لله وبنا اله راجعون و درخوا مما گذشمما و دلسمموزی نداشمم ه زدبا

 «.ا ا
در این صممحاه  ممیامایی نیز عا ممر  ر ممپا یو به طور آشمماار به هار رف ه ا مما. زاویه دوربین اب دا     

ا و نزدیک نمودن زاویه دوربین  مممو یورش حسمممان بن باری را ثبا هردا ا ممما و  مممپا با تمرهزگرایی 
هشمممد. ان قال از نمای هلی و دور به نمای بسممم ه و نزدیک به نحو اصممملی و مد نظر خود را به ت مممویر می

ای انجام گرف ه ا ممما به نحوی هه حادثه بسممم ه در دل حادثه باز عاوان شمممدا و م اطش را در هارمادانه
 ه و د ت ماویر  یامایی هه اب دا برداشا هلی از صحاه گرفهاد. به مانافهم حادثه به نحو ب مری یاری می

ااد. در ایاجا ه مپا بعد از آناه خوانادا هلیا ت مویر را درن هرد با تمرهزگرایی بر عا ر مد نظر زوم می
به ماناد  ممیاماگران، ب ش  اب دا یورش به نحو هلی ثبا شممدا و  ممپا از میان حوادث م  لف، امام

نقل هردا و از نقل تمامی حوادث یا حوادث فرعی و هم اهمیا طترا رف ه ا ممما. در  مهمی را از حمادثه را
اراج قرار ای مورد حمله و تگرایی ت مویر زنی مسملمان و زنی غیر مسملمان هه به طرز وحشیانهاین مرهزیا

گرف ه اند، عاوان شممدا ا مما و بدین وا ممطه امام تالش هردا متهوم اصمملی خطبه خود را هه بر ا مما  
آرایی و عا مممر  ر مممپا یو القا هاد. این صمممحاه با ترغیش به جهاد باا شمممدا با ا ممم تادا از همین صمممحاه

  ر پا یو ماطقی و بجا، تمهیدی برای دعوت مردم به جهاد ا ا. 

 . مونتاژ5ـ  4

های عبارت ا ممما از ترهیش عاا، فیلم و به وجود آوردن صمممحاه»مون ا  از جها اصمممطالحی     
)معین، ریل « رودهما، مجالت و  مممیاما به هار میهمای غیر حقیقی همه در روزنماممهم ممماوعی و عاا

ند و از آنجا امون ا (. ما قدان  ممیامایی هموارا از نقش برجسمم ه تدوین در خلق آثار  ممیامایی  مم ن گت ه
ایه   ها شمال گرف ه ا ما، عمومًا تدوین را هه ابزار این ترهیش ا ا،هه  میاما از ترهیش ت ماویر و حرها
داناد. تدوین را به دو گونه دورن ت مممویری و بین ت مممویری تقسمممیم هار  مممیامما و ح ی معادل خود می

نمایی ت مممویر انمد. تدوین دورن ت مممویری در اصمممل همان میزانسمممن ا ممما هه به نحوا برجسممم ههردا
 هگردد و تدوین بین ت ممویری بها در قا  ت ممویر به همک مجموعه عوامل ب ممری اطالق میشمم  ممیا

( و در واقع فرایاد مونثا  در  ممط، 11: 1891شممود )اصممارزادا، نحوا ترهیش ت مماویر با همدیگر گت ه می
 شودهلی را شامل می

ای هعا مر تدوین در نهج البالغه در دو  مط، هلی و جزئی به هار رف ه ا ا گاهی مطالش و گت ه    
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 مام ت مماویر و مقاطع بیان شممدا را به گونهنهج البالغه از یک  مملسممله نقلی و تدریجی برخوردار ا مما و ا
گونه بیان نمودا ا ما، آنگونه هه در خطبه اول شاهد آن هس م. در این خطبه مقاطع وار و  ماانازنجیر

هر اد به طور هلی ت مممویری و ب مممری نسمممی اد، اما در عبارات زیادی، قابلیا ب مممری قابل توجهی هم 
های م  لف مربوط به دا ممم ان آفریاش ا ممما هه تداعی نادارند، اما مهم ر از آن، نحوا تدوین  ممماا

ای در نیایش و شااخا خدا، مقدمه هاادا شمگرد مون ا  ا ما. در این خطبه بعد از آناه حضمرت علی
ه هاد جاب مماانا اول آفریاش دربارا آفریاش جهان رهر شممدا ا مما. امام در این  مماانا  ممعی می

 :داردن مثال در همین  اانا بیان میب ری و  یامایی را رها نسازد، به عاوا
ًَع »  َّ ِم

الم ًَءعُم م َعمم ِم ی یععم ْجرم
م
أ ععم وم ءم م

ِْ ع  كم َضم
كم َم ع َم ع َءم ْحجم

ع أْلم قن عشم َم ع ْجوم ءم
ع أْلم ْ قم ُزععم ْحامَام َُ ع

م
أ يْشم
م
  « أ

 ( 1)نهج/ خطبه 
ا  یامایی هم ون حرهو در ادامه آفریاش جهان را به گونه ت مویری و با ا م تادا از  مازوهار روایا 

آرایی بهرا گرف ه ا ممما و اجزا این  ممماانا را به ماناد یک های ب مممری و صمممحاهنگری و جلواو جزئی
گر ماهر به هم  یوند دادا ا ما به نحوی هه اب دا هلیا جهان و  ممپا عااصممر مهم جهان از قبیل تدوین

 آ  و باد و باران و غیرا را به ت ویر درآوردا ا ا.
له دوم در  مماانا بعدی، مرحله دیگری از آفریاش با صممباه ت ممویری و  ممامایی رهر شممدا در وه    

به طرز وریتی این  مماانا را به  ا مما و آن خلق مالئاه و توصممیف فرشمم گان ا مما.  ممپا امام
خلقا انسمان  یوند دادا ا ما و بیان نمودا ا ا هه یای از فرش گان به  جدا انسان نپرداخا و مراحل 

، همه و همه در قالش یک تدوین اش انسان تا بعثا  یامبران و مبعوث شدن حضرت محمدبعدی آفری
هارمادانه و دقیق بیان شمدا ا ما. اگر این تدوین را تحا عاوان مؤلته انسجام هه ممان ا ا هر م ای 

ا یها عالوا بر انسممجام و تدوین از خاصممهایم به این دلیل ا مما ب شاز آن برخوردار ا مما، معرفی نمی
مایی را های  ممیا ممیامایی و ت ممویری برخوردار ا مما. امام تالش نمودا این مقاطع ت ممویری و  مماانا

یای  ا از دیگری در هامار هم قرار دهمد تما  مممریمالی هاری از مقولمه آفریاش و اجزای م  لف آن ارائه 
 دهد. 
های جزئی از ترهیش و در مقاطع و میزانسمممن ای از اوقمات اممامعالوا بر این موارد هلی در  مارا   

هاد و فرایاد مون از را در  ممط، یک  مماانا یا  الن انجام به هار ها ا مم تادا میتجمیع ت مماویر و صممحاه
برد. به ماناد نمونه ریل هه طلحه و زیبر را خطا  قرار دادا هه از بیع شااان بودا و امام این عملارد را می

 شود:ز شگرد مون ا  مشاهد میبه گونه ت ویری نشان دادا ا ا، ا  تادا ا
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فِّ  » ِم ُتع ضُدُدُدْ ام عقم ةم ْیعُدم ع ْلام ةم ْیعُدم ع ْلام ٌم ُقوُلو َعتم دم ُدم
الم َْ
م
عأ
م علَعم یُد م َعم

ُدم ِم َْ ع  ع ْلُعوذم َلم ْقاُدم عإم ن
لم عإم ْلَُتْ ْقام

م
أ عععُدم ععم َم َع ُ َُّو ُدم ِْ سُدُدم ام

َ ْبُ َُّو م َذم جم
يعفم عم عیم ُْ ْ ُك َم َدم  .(181نهج البالغه، «) ام

تممازا زاییممدا بممه زادا هممای خود، بممه من روی آوردیممد،  بیعمما! بیعمما  ون روی آوردن آهوان  
 میگت ید، مش م را بس م، آن را گشودید، د  م را  ا هشیدم، آن را  یش هشاندید. 

ن در قالش یک      در این  مماانا هوتاا، امام از  اد ت ممویر جزئی ا مم تادا هردا و آنها را به طور مدو 
 مماانا مجزا و هوتاا ارائه دادا ا مما. ترهیش میان اجزاء به طور دقیق با صممباه  ممیامایی انجام گرف ه 

هی به جا امام با تشبیا ما. اب دا ت مویر دو شم  یا هه در حال آمدن به  ما امام برای بیعا هس اد. 
جلوا ب مری و نحوا آمدن آنها را به طور نیاویی به ت ویر هشیدا ا ا. ت ویر جزئی بعدی از حالا گت ار 
آنها برای بیعا ا مما. امام با تارار هلمه بیعا تداعی هردا هه گت ار آنها بسممیار اصممرارآ و  افشمماری هردا و 

ری از فرایاد تت مویر دادا ا ما.  مپا جلوا ب ری دقیق این تارار با ابزار زبانی جلوا ب مری خاصمی به
بیعا و اصممرار طلحه و زبیر هه آن هم در قالش دو ت ممویر هوتاا و مجزا )باز و بسمم ه نمودن د مما،  یش و 
 ا هشمانیدن د ا( انجام گرف ه ا ا. اما این ت اویر مجزا با به گونه هارمادانه با ورافا تمام تدوین و 

اناد شود. به مای هه م اطش م وجه برخورداری  اانا از اجزای م  لف نمیبه گونهمون ا  نمودا ا ا 
هه دربارا قیاما ا ا، قابل برر ی ا ا، آنجا هه  111همین مون از در  مط، جزئی شاهد ریل از خطبه 

 فرماید:می
ع »  ٍم َ

علم م م ینم رم ع ْْلخم
َم ع لمیم َن

ع أْلم یزم ععم ُ ُعع هن َّم
جْ عیم م  ْ عویم كم لُدم

عذم ًَععَم َم یم عقم
ًَ وَ عُخضُدُدُ َلم َّم

َْ ع أْلم عجم م ءم َم ع ِم َ سُدُدم ْعع ْلام ،عقم
عُمع زم ْفسُدُدم

علم م َم ع
ًَ عُد ْوضُدُدم عمم زم یُدْ مم عم

علم ُدم
عم جُدم َم ْنع َاًلعمم عَُدم ْ ُهُنُ سُدُدم َْ

م
أ ع أْلمْحُض،ععُدم ُ م ْتعهِبم فُدم جم عحم َم ُقع رم ع ْلعم ُُ ُِ َّم ْلجم

م
عأ ًَع ن عُد «  سُدُدم

 (.  111البالغه، )نهج
هیتر هردار، همگان را از گذشممم ه و آیادا فراهم خداوند در آن روز برای ر مممیدگی حسممما  و »

اند و در عرق شممااورند و زمین زیر گامشممان لرزان آورد. در حالی هه آنان با فروتای ایسمم ادامی
 یترین انسمان در آن روز، هسمی ا ما هه برای ایس ادن جای  ا و به اندازاا ما، خوشمب ا

 «.خود، فضای باز یاف ه باشد
ای در هاار هم قرار دادا شدا ا ا و صمحاه مورد نظر به گونه وریف و هارمادانه در ایاجا نیز اجزای

د و های م  لف به شمممال م حنگر آنها را از قطعات و  النویوگی یک صمممحاه  مممیامایی فای هه تدوین
ها م  لف و  پا نحوا قرار هاو  نسلآورد مشمهود ا ما. اب دا جمع شمدن انسمانها از گونهواحدی درمی

 ن و  رانجام قرار گرف ن آنها به طور خطی و ماظم تو   امام مرتش شدا ا ا. گرف 
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 گیرینتیجه
 ن ایج به د ا آمدا از  ووهش حاضر به ترتیش ریل ا ا:     
البالغه به عاوان عا ممری فرعی و ابزاری مؤثر در ایراد ها نهجروایا به طور هلی در البالی خطبه      

 ای برای اثبات یا مسمم دلای از موارد زمانی هه  ممعی نمودا از حادثهامام در  اراخطابه به هار رف ه ا مما. 
 ماخ ن و توجیه و تبیین گت ار خود ا م تادا هاد، از عا مر روایا بهرا گرف ه ا ا. لیان با توجه به ایااه 

ب ری  هب میرت و نگاا موشاافانه و دقیق به اشیا ا ا، روایا وی از جباه  یامایی و صبا امام علی
 ای برخوردار ا ا.ای برخوردار ا ا و از قدرت تجسمی و تر یمی فوق العاداقابل مالحظه

هاد از روایا تودرتو و همزمان بهرا ببرد هه با در ا یزودهمای روایی نهج البالغه تالش می اممام    
ود و در شممدیک ما قل می مماخ ار روایا در  ممیاما هماناد ا مما، روای ی هه از هلی به جزئی یا از دور به نز

را به طرف خطی و ماسجم  ای حاهم ا ا هه روایا امامهای امام قانون و قاعداهر صورت در روایا
دهد. روای ی هه از جها زمانی از توالی مشممم ص برخوردار ا ممما به ماناد روایا و ت مممویری  ممموق می

 ا ا.ای تا حد اماان به دور های زمانی و حادثه یامایی از فرافاای
های  ممیامایی به هار هایی را در روایادر مواقعی هه ق ممد دارد، اشممیاء و  ممو ا حضممرت علی     

اد. ایشان به هآرایی توجه میببرد، به ماناد یک  ردازندا و طراح هاردان، اب دا به عا مر میزانسمن و صحاه
عااصممر دخیل در ت ممویر را جز به دهد و عاوان خطیش توانماد، اشممیاء را در اتحاد و نظمی ب ممری قرار می

ای هه م اطش ت مویری روشن از جزئیات و نحوا  یدمان و ترهیش هاد به گونهجز به م اطش معرفی می
 یابد.ها در بیرون در رهن خود می و ا
گیری از قدرت ت ممویری و صممباه  ممیامایی به گونه در را مم ای بهرا های  ممیامایی امامروایا  

گاا از عا ممر  ر ممپا یو  ممیامایی برخوردار ا مما و زاویه روایا مدام از حاشممیه به مرهز و از دور به  ناخودآ
 ا گرایی به ثبا هلی  مموبه طرز  ممایامایی و هارمادانه قبل از مرهزیا شممود. امامنزدیک ما قل می

هاد و آن را با ت ممویری دقیق به م اطش عرضممه  ردازد و  ممپا عا ممر اصمملی و مرهزی را شمماار میمی
دهد. تااو  زاویه دید روایا دوربیای و ان قال از حال ی به حال ی دیگر به طور صممری، صممباه  ممیامایی یم

 های امام در نهج البالغه ب شیدا ا ا.به روایا وارا
های م عدد  یمایی، در تدوین نهایی و مون ا  دقیق آن هارمادانه عالوا بر هاربسما مؤلته امام   

و اجزاء م  لف روایا، از انسجام و ترهیش قابل قبولی برخوردار ا ا. این شگرد عمل هردا ا ا. ت اویر 
های  مممیامایی بلادی به هار رف ه و هم این زمانی هه هم در  مممط، هلی زمانی هه ا یزودها و  ممماانا
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اممام ق مممد دارد اجزا یمک  ممماانا و  الن را در هاار هم قرار دهد، از مون ا  بهرا گرف ه ا ممما و در هر 
 ت ت اویر روایی ارائه شدا از هارمونی شگرف و م حدی برخوردار ا ا. صور 
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