
 

 

البالغهنهج 91 خطبه در سینمایی روایت واکاوی هنر  

 مریم سرگزی
  ناریا وبلوچستان، ستانیس ، دانشگا علو  قرآن و حدیث ارشد یکارشناس یدانشجو

 ولی اهلل حسومی

 رانیا بلوچستان، و ستانیس دانشگا  علو  قرآن و حدیث، اریاستاد

 (1397ن12ن05؛ تاریخ پذیرش: 1394ن03ن30 تاریخ دریافت: 

 چکیده

داشهتن   های تصویر ری است؛ در این روش  ویند  بدون در نظهر روایت سینمایی یکی از انواع روش
را  هها آنع شهنیدن،  کهه مخاطهب موقه   کنهد  بیان می یا ونهبهرا  خود موردنظرعناصر سینمایی، مطالب 

 د  کهرد. ایهن  این عناصهر سهینمایی را در بیهان او مشهاه     توانیم یرد و همچون فیلم در مقابل خود می
 ه در کهال  بالغی برجست یهایژ یوروش از ابعاد مختلر قابل بررسی است؛ نوشتار حاضر با توجه به 

پرداخته کهه حهاوی    البالغهنهج 91ر در خطبه های این هنظرفیت ی کاربرد وع( به بررس  یعلحضرم 
ههای  شود تکنیكحلیلی سعی میت - زارشام و روایام مختلر است. بر این اساس به روش توصیفی

هر بخش  شود. در پایان  در هر مورد نشان داد السال هیعلو هنر اما  علی  سینمایی در این خطبه معرفی
 و در بعضهی مهوارد   سهت اکه در راستای بها ایهن خطبهه     البالغهجنههایی از خطبه اوف صحنه معموالًنیز 

ای بدنهه  عنهوان بهن حاصل پیوستاری زمان، طبیعت و انسا که شود.شاهد آورد  می عنوانبهآیام قرآن 
 واحد از حیام است.

 .یینمایس تیروا ،91 خطبه ،البالغهنهج ،(ع) یعل امام واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و در  جوامهع  های سینمایی، ماننهد سهینمای سهایر   از جلو  شیهابهخطاما  علی  ع( در  
آنکه پیچیهد ی  کند؛ بیپیروی می یاشد شناختهاز شیو   عمدتاًخود،  یهایپردازتیروا

 ایهتش را بها  های داستان وجود داشته باشد: دانای کل روها و موقعیتخاص روایی بین آد 
طهولی   صورمبهیا  آمد شیپو وقایع  ددهیمیا چند شخصیت اصلی شکل محوریت یك 

. هنهر  کننهد یمه شکل عرضی و تفسیری، روند روایت را به جلو هدایت  و سببیتی و یا یك
شهر  ازی بهه ک ابزار انسان برای ترسیم نوزایانة هستی است. هنرمند با اسهتفاد  از تصویرسه  

هها و  ابزارههای مختلهر، بسهته بهه     در دور زند. تصویرسازی هنهری  مداو  معنی دست می
 ة انه سهه  تحهوالم تهاریخی، از میهان اضهالع     رغمیعلاند. ها، سیری طوالنی داشتهادراک

شهتراکام  ههای مختلهر ا  ههای دور  فرایند خلق هنری، یعنی انسان، ابزار و طبیعت، انسهان 
رد. ا رچهه  اوان داههای فهر  ثابهت و شهباهت   بهاً یتقرانهدازی  فراوانی دارند. طبیعت نیز چشم

ر برخهی  ری کالمی است و سینما برپایة زبان تصویر شکل  رفته است، دقهت د یام، هنادب
 ا  در ناخودآ نمایاند؛  ویی آنانهای ادبی، نگا  سینمایی نویسند ان پیشین را میروایت

 کند انسهان آندر  بازن ادعا می»های تصویری روایت آ ا  بودند. خود از ماهیت و ظرفیت
 هها نانساکه  ی پیدا کند، رؤیای آن را در سر داشت: مفهومیقبل از اینکه سینما ظهور عمل

 هها آنهان الطونی، در اذمجهز،  وی در یك بهشت اف کامالًتوان  فت از آن داشتند، می
 (.35 ، ص1383بوردوف و تامسون، « وجود داشت

ههای  جلهو   ارائهه شهباهت در  در روایت داستانی، بلکه تا مرحلة  تنهانه یآ اهشیپاین 
رود. سر ئی آیزنشتاین در آثار خود پیرامون سینما آورد  است که چطور ی پیش میبصر

آفهرینش میزانسهن سهینمایی    او در هنر تدوین و  بخشالها از الفبای چینی تا رمان بالزاک، 
در  ههای تصهویری  تالش برای استدراک ایهن قابلیهت   .: پیشگفتار(1381کریمی،   اندبود 

که کوششی برای چینش پازف اندیشهه   جمة سینمایی از این متونیك تر فقطنهمتون ادبی، 
 وکهم نیسهتند شهاعران    »ای فرازمانی از او و طبیعت است هو نگرش انسان و ترسیم شناسنام

 ضهابطی جهرمهی،   « انهد ی سهینمایی نگریسهته  ن بهه شهیو   نویسند ان[ پارسی کهه بهه جهها   ]
ان و نویسند ان کمکی به جههانی  آثار این شاعرهای سینمایی یبازشناسی ویژ  .(128ص
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ای جههانی  تهرین بسهتر بهر   سهینما مناسهب  »آید، زیرا می حساببهکردن هنروادبیام فارسی 
ادبههی  نههوع هههردر » و ؛(113 ، ص1387جهانگیریههان، « کههردن ادبیههام یههك ملههت اسههت 

 ، ص1387 حیهاتی، « ای بهازآفرینی در سهینما وجهود دارد   های درخور تهوجهی بهر  ظرفیت
ههای  متهون اسهت. روایهت    نیتهر یریتصویکی از  البالغهنهجان آثار منثور ادبی، از می .(51
انهد  های بصری سینمایی نیز برجسته، عالو  بر غنای دراماتیك، از لحاظ ظرافتالبالغهنهج

 شود.پرداخته می هاآنای از که در این پژوهش به پار 
ههای  ق بها جلهو   را در تطهاب  هالبالغه نههج  91 یتصویری خطبههای در این مقاله ویژ ی

یی در مقایسهه  هایی از آثار سینمامثاف مورد هرو در  شد یبررس نمایس هنرتصویرسازی در 
ههای سهینمایی آن را    شود تها جلهو  ذکر می البالغهنهج یهاخطبههای بر رفته از با قسمت

 ارزیابی کنیم.

 پیشینه تحقیق
 یموردبررسه  البالغهه نههج سهینمایی در   یهها تیه ظرفرد ، ارند  بررسی کتا آنجا که نگ

نهفتهه اسهت. از    البالغهه نهجاین هنر در  یهاییبایزقرار نگرفته است در حالی که بخشی از 
ههای  منتقدان ادبی بود  است اما جستجو در ویژ ی موردتوجههای کالمی دیرباز صناعت

زمینههه بررسههی  درآیههد. ی نوپدیههد بههه شههمار مههیانمایشههی و سههینمایی آثههار ادبههی، عالقههه
سینمایی در آثار ادبی مقاالم و کتبی نوشته شد  است که بیشتر ایهن پهژوهش   یهاتیظرف

تهوان بهه تصهویر    مهی  هها آنها پیرامون شاهنامة فردوسی صورم  رفته است کهه از جملهة   
ر تصهاویر شهعری   ( و سهینما و سهاختا  1369  آفرینی در شاهنامة فردوسی از رستگار فسایی

ههایی نیهز پیرامهون تهاریخ     پهژوهش  و ؛( اشهار  کهرد  1378  ضابطی جهرمهی  مه ازدر شاهنا
کنهد،  بیهقی صورم  رفته است که نویسند ان آن معتقدند تصاویری که بیهقی ارائهه مهی  

های روایی تاریخ بیهقهی  فیلم ساخت و جذابیت هاآنتوان از سینمایی و جذاب است و می
جو  دراماتیك و داستانی آن را بررسی کنند ( و1389که علیزاد  و دلیر   باعث شد  است

( 1391  اثر دکتر حسین اسهکندری و همکهاران  « تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی»و 
اش را نشهان داد  اسهت.   ههای نمایشهی  روایهی تهاریخ بیهقهی ظرفیهت     مهتن  بهر  دیه تأککه با 
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ی امها حهوز    ودشه یمه در ایهن مقالهه نیهز دنبهاف      ،اندرویکردی که این آثار در پیش  رفته
ی این هنر عناصهر آن شناسهایی و در   است. پس از بررسی و مطالعه البالغهنهجبررسی متن 

 .رندی یمقرار  یموردبررس البالغهنهج

 سینمایی یهاتیظرف

واسهطه بهرای    نیتهر رس دسهت و در  نیتهر مههم اسهت.   یتگهر یرواسینما ابزاری بهرای  
احساسام انسانی، خاطر  و تخیل است. ما عواطر و  در یری و برانگیختنکاوش جهان، 

آزاد باشهد   لم، بخشی از سکونتگا  ما میکنیم که در آن سینما و فیای زند ی میدر زمانه
 دیهداری شهنیداری، و  « معر » ایروایت سینمایی که نوعی نمایش  .(72 ، ص1390مکی،

 -خواننهد  طی  مهدف ارتبها   یهها ز یه رخهرد   انهه طلبفرصتنه متن نوشتاری است، به شکلی 
ای از سهوی  توان اظهاراتی بیرون صهحنه کند. به همین جهت میشنوند ( را از آن خود می

ای از اینکه شخصیت بها کسهی   آنکه هیچ نشانهقهرمان یا شخصیت اوف فیلم داشته باشیم بی
بهه خهود   »تهوان  ا مهی کند وجود داشته باشهد. ایهن اظههارام ر   در جهان داستان صحبت می

مجهرای دیگهری بهرای     صهرفاً یا « جریان سیاف ذهن»از نوع  ی« با خود اندیشیدن»یا «  فتن
شههنوند  باشههد –آنکههه نیههازی بههه بقچههه روابههط  وینههد    اطالعههام داسههتان دانسههت، بههی 

هها را در تماشها ر   ای از شهناخت شرایط ویژة سهینما مجموعهه   .(199 ، ص1388 اوحدی،
نگرانهه از همهه عناصهری    ای، شهناخت خود داز تا ان ناخت از ابزار سینما وکند: شایجاد می

فهانتزی   ییهاتیموقعآیند: شناخت از روایتی سینمایی که با که روی پرد  به نمایش درمی
سهاختار جنسهی افهراد تماشها ر بهه       اسهاس  بهر ها قصد دارند که شود. این شناختمی ارائه

به دلیل  چراکهنیستند،  زن یا مرد در قواعد کلیر به منحص هانیاشکلی خاص درآیند، اما 
 جههان الههیس د روانههی هههر فههرد منطبههق هسههتن سههاختار بههربرخههورداری از جزئیههام وسههیع 

سینما به عنوان یك رسهانه فتو رافیهك صهدا و تصهویر را بهه       .(78 ، ص1379وهمکاران،
و مکهانی دیگهر    مربوط به زمان هاآنکند که وقوع مطرح می شد ضبطعنوان یك پدید  

، از فضهایی کهه در آن حهوادث    شد داد های نمایش خاص، مواد و مکاناش ا رچهاست. 
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 هها آنآوری ه شهکل حیهرم  رسهند، امها بایهد  فهت کهه به      افتند، غایب به نظر میاتفاق می
 .(75 ص  همان،حضور دارند 

ههان  ج کند، هرچهه ذههن بها   سینمایی ذهنیت خاص خود را طلب می یهالمیفمشاهدة  
جههان   آیهد و طالهب غهرق شهدن در    یشتر به وجد و سرور در میتر  ردد بسینمایی مأنوس
د و تصهاویر  شهون از زند ی بشر مهی  یجزئسینمایی  یهالمیف ردد تا آنجا که سینمایی می

 ،1373 مددپور،د دهنتحت تأثیر قرار می شدمبهی مدید یهاهفتهسینمایی او را روزها و 
 سهاف ت تها  دران لومیر( سهینما شهکل  رفه   با اولین فیلم  برا که  ؛ 1859از ساف  .(112 ص

یی بهه  . در طوف یك دهه نماهای متوالی و تصاویر بهه عنهوان عنصهر اصهلی سهینما       1926
سهت کهه   او بها فرهنهگ دیهداری ویهژ       یدرپه یپآمد. در سینما، با دیدن نماهای شمار می

 دان نیهز بها  ار رکه دارد و  یخهوان ههم  ردان کند و با کهار تماشا ر با فیلم رابطه برقرار می
 انند نماهای نزدیك، متوسط و دور و... تهالش مدیداری ویژ  -استفاد  از تمهیدام بصری

 .(370 ص ،1 ر  سینما از نگا  اندیشه،د موضوع را برای بینند  القا کند کنمی
خالقیهت  است؛  استفاد  از همین هنرنیز  السال هیعل علیاما  ممتاز  یهایژ یویکی از 
 ونهها ون اسههت، چنانکههه وقتههی  موضههوعام و هههاد یههپددقیههق  ریتوصهه درآن حضههرم 

تجربی یها   علو  در،  ویی با محققی میکنیمحضرتش را در مقا  توصیر چیزی مشاهد  
خود به عمق حقهایق نقهب    شیاندژرفعلو  انسانی مواجهیم که با نگا   حوز  درمتفکری 

، کنهد یمه تبیهین   دقهت بهه آن را زوایای نامکشوف را بررسی و  ابعاد موضوع تما  و زندیم
امها  علهی  ع( اسهت. آن حضهرم در      قیه عم ودقیهق   نگها   واین ویژ هی مرههو  اندیشهه    
ابهزاری بهرای معرفهی اسهرار آفهرینش و       مثابهه بهه  شهاعرانه  و نهه توصیر از این نگها  محققا 

موضوع و  خود با توجه به نوع. اما  در توصیفام دیجویمآن بهر   دآورند یپدشناساندن 
های مختلر بهر  برد  تا مخاطب را در طوف کال  با خود همرا  و نیز طوف خطبه، از روش

 یهری از  اسهت، بههر    توجهه قابهل هایی که در کهال  حضهرم   سازد. یکی از روش همگا 
 یانهه  وبهشود. اما  بهر  برد  می هاآنهایی است که اکنون در عرصه سینمایی از ظرفیت

اسهت. اینکهه چهه     تیه رؤقابهل چون فیلمی در مقابهل   موردنظر کنند که صحنهتوصیر می
 یموردبررسه تواند از ابعاد مختلر عاملی این ویژ ی را به کال  حضرم بخشید  است می
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های تحلیلهی کهه در روش روایهت    قرار  یرد. نگارند ان در این نوشتار با توجه به ظرفیت
 داخته است.بر اساس آن پر 91تحلیل خطبه سینمایی وجود دارد به 

 91معرفی خطبه 
 یابزارهها  هها كیه تکنمجمهوع   از ،البالغهه نههج  درسهینمایی   یهاجلو برای نشان دادن 

السهال   علیهه  از کهال  امیرالمهؤمنین علهی    91ی مهورد در خطبهه   د  سهینمایی،  یرسازیتصو
انتخهاب   نیه ا وایهم  بر زیهد   های واجد یك تکنیهك، بهتهرین را  نمونه شود. ازبررسی می

ی اشهباح  کهه بهه خطبهه    البالغهه نههج  91ی خطبهه  به معنای ارزش ادبی بیشهتر نیسهت.   زوماًل
در  :کننهد یمدیگر  را تکمیل  هرکدا که تشکیل شد  است چند بخش از  معروف است

بخش اوّف، قسمتى از اوصاف پرورد ار جهت آماد  کهردن افکهار بهرا  پهذیرش حقهایق      
که از اوصهاف پرورد هار    یاکنند پرسشبه سؤاف بخش دوّ ،  در .آن، آمد  استبعد از 

- وید و معیار را در اسما و صفام پرورد ار، قرآن مجیهد قهرار مهى   پرسید  بود پاسخ مى

 در .کند کهه مخصوصهاً در ایهن بحهث، از آیهام قهرآن جهدا نشهود        دهد و به او توصیه مى
 در .فرمایهد مهى ه کنهه ذام و صهفام خهدا اشهار      بخش سو ، به عد  احاطه علمى انسان ب

اسهت بهرا  تجلالهى ذام و     یانهه یآکهه   -بخش چهار ، از تدبیر خداوند در جهان خلقهت  
 بها عظمهت   یهها آسهمان بخش پهنجم، سهخن از آفهرینش     در .فرمایدبحث مى -صفام او 

بخش ششهم، از آفهرینش فرشهتگان و صهفام و      در .عظمت خدا است  ا جلو ، که است
بخش هفتم، توجّهه شهنوند ان را از عهالم بهاال بهه جههان        در . ویدسخن مى هاآنیژ ى و

در بخهش هشهتم، بهه     .آورددارد و از آفرینش زمین سهخن بهه میهان مهى    پایین معطوف مى
بخهش نههم، از    در .( و بعثت انبیا و ارساف رسل اشار  شهد  اسهت  السال هیعلآفرینش آد   

ن و اعمهاف و نیّهام و افکهار و    او بر تما  اسرار وجود انسها  علم خداوند به غیوب و آ اهى
بهاألخر  در دهمهین و آخهرین بخهش، بها       و . ویداسرار نهفته در درون سینه او، سخن مى

، معجهون  هابخشبرد و از مجموع این ، خطبه را به پایان مىپرمحتواو  پرمعنادعاها  بسیار 
ح فکهر و  در مسهیر قهرب الهى اهلل و اصهال    برا  تلطیر روح انسهان و سهیر او    یبخشامیح

ههای مختلهر خطبهه امها  از     . در بخهش  هذارد اعماف انسان ساخته و در اختیار همگان مى
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-هایی استفاد  کرد  است که اکنون در هنر سینمایی با عناوین مختلر شناخته مهی ظرفیت

، در سهخن  شود. به نظر نگارند ان برخی از وجو  ایهن هنهر البتهه در بعهد روایهت کالمهی      
بهه   هها آنشناسایی است که در ادامهه بها تکیهه بهر تعریهر سهینمایی       حضرم قابل تطبیق و 

 شود.پرداخته می 91بررسی خطبه 

 1میزانسن -1
 ودارنهد   نقهش  ریتصهو  ارائهه میزانسن در سینما شامل مجموعة عناصهری اسهت کهه در    

 تهدوین،  ه وطراحهی صهحن  نهورپردازی،   مانند تصویرسازی سینما، یهاتیقابلبنابراین اکثر 
یهك از ایهن مهوارد    که در بهاب هر  ییهامثاف جهیدرنت؛ اندلیدخند طراحی میزانسن فرای در

لهق تصهویری   خبه میزانسن اشار  دارنهد. هنرمنهد تصهویر ر بهرای      ینوعبهشود، آورد  می
 ی روزمهر  هاخود نیازمند ابزاری است که این تصویر را نسبت به تصاویر اطراف و روایت

مندانة یهك  هنرهای تصویری همان میزانسن است. چینش هنر رتر سازد؛ این ابزار دبرجسته
 اسهههکندری و مههههارم کهههار ردان تئهههاتر و سینماسهههت    میزانسهههن، اسهههاس سهههنجش 

 .(69: 1391همکاران،
 طهوط، و بعهد، خ  عمهق  اجهزاء و ابعهاد صهحنه،    دهنهد  نشان البالغهنهجدر  یرسازیتصو
ختلهر،  مین عوامل در شرایط اسب با ااب حاالم افراد، متندر طوف صحنه و انتخ حرکام
ههای  نسهن از ایهن دسهت اسهت. یکهی از میزا     روشهن  ییهها مثهاف ، هها جشهن و  هاجنگمثل 

دا و آفهرینش  معروف به خطبة اشهباح، در وصهر خه    91خطبه  در البالغهنهجدرخشان در 
 منظم و دقیق هستی است؛  هر ممیز نشانگر یك تصویر است(:

ر دو سنت در شهناخت خهدان وصهر پرورد هار      رهیز از تجاوز از قرآناسین پخداشن»
ههای فرشهتگانن   ویژ هی  نهها آسهمان آفرینش موجهودام  ونها ونن چگهونگی آفهرینش     

 های مختلهر فرشهتگانن صهفام واالی فرشهتگانن پهاک بهودن فرشهتگان از رذایهل         رو 
 نههای زمهین  زیبهایی ههای جهوی در زمهینن    اخالقین چگونگی آفرینش زمینن نقش پدید 

دان نیهایش  آد  و ارساف پیامبرانن آفرینش امکانام زند ین  سترة علم خه   یداستان زند
 «.امیر المؤمنان  ع(
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 توان در دو شکل تصور کرد:را می هاصحنهاین  
، همگهی در یهك نمها قهرار     نیرالمهؤمن یام داوند، آسمان، فرشهتگان، زمهین، آد ،  خ -1
 اند. رفته
ع( در برابههر کسههی کههه از آن  لههیع و خشههمگین امها   هههرة برافروختهههتصهویر از چ  -2

بیههنم، بههه خههدا را چنهان وصههر کههن کههه  ویها او را آشههکارا مههی   کههه حضهرم خواسههت، 
ت افقهی(  خورد و بعد با پن  حرکه خداشناسی و پرهیز از تجاوز از قرآن و سنت، برش می

مهین  زان و فرشتگان و از شناخت خداوند و قرآن، به چگونگی آفرینش موجودام و آسم
( بهه نیهایش   امها  علهی  ع   و در پایان خطبه، کندرا ترسیم می هرکدا زد و آشکارا پردامی

یهنش بهه   چکشهد. در ایهن   ای از علم الههی را بهه تصهویر مهی    پردازد و  ستر پرورد ار می
   و امها  زیبایی تقابل دراماتیك بین خداوند و آسهمان و فرشهتگان و زمهین و آفهرینش آد    

 حسهاب بهه توان آن را یهك میزانسهن درخشهان    است و میعلی  ع( به تصویر کشید  شد  
 آورد.

 کیفیت قرار گرفتن تصاویر در کالم() نیتدو -2
 انهد  فتهه منتقدان سینمایی هموار  از نقش برجستة تدوین در خلق آثار سینمایی سخن 

تدوین را کهه   عموماًت، اسها شکل  رفته و از آنجا که سینما از ترکیب تصاویر و حرکت
داننهد. تهدوین را بهه دو    این ترکیب است، پایة هنر سینما و حتی معهادف خهود آن مهی    ابزار

. تهدوین درون تصهویری در اصهل    انهد کهرد   ونة درون تصویری و بین تصهویری تقسهیم   
ها در قاب تصویر به کمك تصویر شخصیت یینمابرجستههمان میزانسن است که به نحوة 

تدوین بین تصویری به نحوة ترکیب تصهاویر بها    ردد و عوامل بصری اطالق میمجموعه 
یابی به یهك فهر    تدوین ابزاری برای چینش پازف زمان برای دست شود.همدیگر  فته می
ارتباطی مستقیم با ریتم دارد. از آنجا که ادبیام ابزار سهینما را در   رونیازاسینمایی است و 

-ر سهینمایی تفهاوم  ریتم یك اثه و  یبندزماند، روشن است که پردازش زمانی وقایع ندار

ما نیز در تحلیل دراماتیك این اثر  .(70: 1391 اسکندری و همکاران، هایی خواهد داشت
های نقلی و  هذرای ایهن   باید روایت درواقعنمایشی نظر داریم.  یهایرسازیتصوبه همین 
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ها را بهرای  بری داستان زمینهکه با پیش های اصلی او دانستهای نمایشخطبه را میان پرد 
 یینمها برجسهته ع(   یعله سازند. در هریك از این تصاویر اما  شروع پردة بعدی آماد  می

در تصویر چگونگی آفهرینش زمهین و قرار هرفتن آب در زیهر زمهین       مثاف عنوانبهکرد ، 
ن به سینه خود بهه رو    و چون زمی...« کَلْکَل هَا بِ وَ سَکَنَ هَیْجُ ارْت مَائ ه   ِذْ وَط ئَتْهُ» فرمایند؛می

آب قرار  رفت اضطراب و هیجان آب فرو نشست و چون با شانه خود مانند حیهوانى کهه   
در خاک بغلتد بر رو  آب در غلتید آب آرا   رفت.( در این قسمت تصهویری از زمهین   

 شود.که به حیوانی تشبیه شد  مشاهد  می
از  پهردازیم کهه  زمین می فرینشصوصیام تدوینی داستان آدر این قسمت به بررسی خ

یر هر ممیهز نشهانگر یهك تصهو    . لحاظ تدوین بصری و پردازش ریتم بسیار درخشان است
 است(:
ن و مسهتی  ها مانند شتران نر در حاف هیجاهای پرخروشن مورفرو بردن زمین در مور»

چهون   نن را  و فروتن شهد. آورد.ن طغیان و چموشی آب در اثر سنگینی زمیکر پدید می
د های خهو هسینة خود را بر آب نهاد آشوب و هیجان آب فرو خوابید.ن و چون با شان زمین

اد ی به همچون حیوانی که در خاک بغلتد، بر روی آب درغلتید.ن آب حالت تسلیم و افت
ر میهان آن آب  دو اسهیر  ردیهد.ن زمهین     بردارفرمان وخروشجوشخود  رفت و پس از 

ك فله  بهه  سهر ههای  آب کو  نفرونشستاطراف زمین ساکن شد.ن هیجان آب از زیر  موار
ها را از چشمه یهاآبکشید  را که بر دوش زمین بود، بر روی خود حمل کرد.ن خداوند 

ا روان کهرد.ن  هه و رودخانهه  هها ابهان یبرا در شکاف  هاآبها جاری ساخت.ن باالی قلة کو 
د.ن زمهین در  مرتفهع نظهم دا  ههای  ها و قلهنداخته و صخر های لنگر احرکت زمین را با کو 

ها بهر  خر صها در اعماقش، ن سوار شدن ها در سطحش،ن فرو رفتن ریشة کو کو  نفوذ اثر
 «و آرامش یافت. ستادیبازاها،ن از لرزش و اضطراب و صحرا هادشتپشت 

را نشان  شانهای خروتصویری از زمین و فرو بردنش در مور 2صحنة آغازین سکانس
ها را  هویی شهتران نهری    دهد، مورعدی، نمایی از کر مور را نشان میدهد. تصویر بمی

آورنهد. تصهویر سهو  نمهایی از     تصور کرد  که در حاف هیجان و مستی کر به وجود مهی 
تهازد امها   دهد، آب را مانند اسب چموشی تصور کرد  که میآرا   رفتن آب را نشان می
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-بینیم که مانند مرغی سهینه از زمین را میشود. بعد تصویری مین را  میدر برابر سنگینی ز

غلتهد. در اینجها زمهین را    های خود در آب میاش را بر آب زد  و در تصویر بعدی با شانه
غلتهد. در ایهن تصهویرنمای زمهین بهه سهکانس       تشبیه به حیهوانی کهرد  کهه در خهاک مهی     

مشهاهد    زمهین،  بهردار فرمهان نی اسهیر و  خورد، آب همچون انساتصویری از آب برش می
و  فرونشهاند شود. در اینجا آب منزلگا  زمین  شته، آب بهه احتهرا  زمهین هیجهانش را     می

بینیم، در اینجا آب بهه  بستر زمین  شت. در تصویر بعد نمایشی از یاری آب با زمین را می
ن بود، بر روی خود های سر به فلك کشید  را که بر دوش زمیشتابد و کو یاری زمین می

باشهند و بهر پشهت زمهین     ها را مانند انسانی تشبیه کرد  که دارای سر مید. کو کنحمل می
هها را بهر دوش   آیهد و کهو   سوارند. آب نیز مانند انسانی تصور شد  که به کمك زمین می

مشهاهد    ای از ارتبهاط دو پدیهدة هسهتی بها ههم     کند. در این تصهویر صهحنه  خود حمل می
شهود، شرشهر   هها مشهاهد  مهی   ایش آبشاری از دف کو در ادامة تصاویر، صحنة نم د.شومی

هها  انگیز و زیبایی است کهه در اکثهر فهیلم   ها صحنة دفآب و جاری شدن آن بر روی کو 
هها و  و رودخانهه  هها ابهان یبشود، جاری شهدن آب در شهکاف   می 3دوربین بر روی آن زو 

کنهد، بهه   ههن مجسهم مهی   انسانی لنگر انداختهه را در ذ ها که تصویری از لنگر انداختن کو 
اش در اعمهاق زمهین و سهوار    ها در سطح زمین و ریشهه  ذارد. تصویری از کو نمایش می
که باعث مقاومت زمهین از لهرزش و اضهطراب     هاو صحرا هادشتها بر پشت شدن صخر 

 کند.شود و آرامش زمین را ترسیم میمی
د  یرا پشهت سهر ههم چیه    و  سکانس فوق به شکلی سیاف  کنیم که تصاویرمشاهد  می

حنة بعهدی  صه  سهراغ کشد و بالفاصله به ای بیش از چند ثانیه طوف نمیاند. هیچ صحنهشد 
یهن حهاف   تك نماها در تعلیهق افزایهی حادثهه نقهش دارنهد. بها ا      و جالب آنکه تك رویممی

مار بهه شه   یزانسهنی ههم  از تهدوین م ای ههای برجسهته  بعضی از تصاویر همین قسهمت نمونهه  
ههایی  چینش میابییدرم البالغهنهجی آن در نگا  به از منظر تصویری و زبان ویژ  آیند.می

نهری  ههها از سهاختار   و فصهل  هها صهحنه در زبهان حضهرم اسهت و     یدرپیپکه از نماهای 
 بسیار تفکرآمیز است؛ هاآنخاصی برخوردار است و حرکت در 
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 سینمایی ییآراصحنه -3
یك رسهانة  است و صحنه نیز... یپردازتیشخص سترشی از مضمون و  یردازپهصحن»
تبط بها  تهوان مهر  (. طراحی صحنه را نیز مهی 208 جان تنی، ص « اوی پیا  یا اطالع هستح

دارد و  در ادبیهام پارسهی نمهود خاصهی     یهی آراصهحنه تدوین میزانسنی و زمهانی دانسهت.   
 هقرار رفته  دازشرد، در آن به زیبایی مورد پرهای نبها و صحنهمراسم عمومی، مانند جشن

 بهرد   اریبسه ر ری زیبها بههرة   از ایهن تصهوی   البالغهه نههج در  السال هیعلعلی  نیرالمؤمنیامو 
 ها تقسیم کرد کهه و بز  هارز توان به دو قسمت عمدة آثار ادبی را می ییآراصحنهاست. 
رزمهی کهه    یهها یهی آراصحنهرد. هر دو نمونه در شاهنامه فردوسی وجود دا نیتردرخشان
، عهالو   انهد یاصهحنه و تغییرام مداو   هاها و واکنشها، صداها، کنشای از رنگآمیخته

را از لحهاظ   هها آنتهوان  غنای بصری دارنهد کهه مهی    قدرآنآرایانه، های صحنهبر جذابیت
 ررسی کهرد. های دیگری مانند تدوین، میزانسن، موسیقی، نورپردازی و تعلیق نیز بتکنیك
آنجایی است کهه   91ة خطبدر  السال هیعلکال  امیرالمؤمنین علی  یهاییآراصحنهیکی از 
 فرماید:ها میی چگونگى آفرینش آسماندربار 
ها را بدون اینکهه بهر چیهز  تکیهه     ها  وسیع آسمانو فاصله یوبلندیپستفضا  باز و »

داشهت  هر یك را با آنچه که تناسهب   و ها  آن را به هم آوردکند، نظا  بخشید و شکاف
و دشوار  فرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگانى که فرمان او را بهه   و جفت بود پیوند داد

حالى که آسمان را به صورم دود  در خلق رسانند یا اعماف بند ان را باال برند آسان کرد.
را از هم جدا  هاآنسپس ساخت،  برقرارها  آن را و بخار بود به آن فرمان داد، پس رابطه

هها   و بر هر راهى و شکافى از آسمان، نگهبانى از شههاب  فاصله انداخت هاآنو بین کرد 
و دسهتور   را از حرکت ناموزون در فضا نگهداشت هاآنو با دست قدرم  روشن  ماشت

ور  و مها  را، بها نه    روز بخشیروشنآفتاب را نشانه  و فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند.
و آن دو را در مسهیر حرکهت خهویش بهه حرکهت       ا قرار دادهبرا  تاریکى شب رنگکم

حرکت کننهد   شد نییتعکرد تا در درجام  یری انداز و حرکت آن دو را دقیق  درآورد
و  هها سافها شمار  آن وآمدرفتو با  و قابل تشخیص شود که بین شب و روز تفاوم باشد

و زینتهى از   ن را آفریهد در فضا  ههر آسهمان فلهك آ    پس .زمان ممکن باشد یری انداز 
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هها را  و آنان را که خواستند اسهرار آسهمان    وهرها  تابند  و ستار ان درخشند  بیاراست
و تمهامى سهتار ان از ثابهت و     کرد ربارانیتها  درخشند  سوزان دزدانه دریابند، با شهاب

، تسلیم را نیرآفیشادو  کنند نگرانو  ند باالرو، فرود آیند  و قراریبو  ردند  و  استوار
 «اوامر خود فرمود.

ای هصهحن رود و مى هاآسماننخست به سراغ آفرینش در این خطبه، ( السال هیعلاما   
له ( در جمالسال هیعلاما    درواقعکند، از کرام آسمانی را برای مخاطبین خود ترسیم می

-سهت. مهى  ار  شهد   بار به آن اشها  قرآن مجید دو اوّف به همان چیز  اشار  فرمود  که در

را آسهمان   ان کس است کهداوند همخ؛ وام  بِغَیرِ عَمَد تَرَوْنَهَا(فرماید:  اهللُ الَّذ ی رَفَعَ السَّم
سهور    10یهه  آشبیه همین معنا با انهدک تفهاوتى در    .(2رعدن  با ستونى نامرئى بر پا داشت

 ...السَّموام فرماید خَلَقَ مى ؛لقمان آمد  است

در ایهن  کهرد ،   هها آسهمان له اشار  به طرق صعود و نزوف فرشتگان به در چهارمین جم
ار  ، چنهین چیهز  دربه   نیقه یبهه شهود،  ، تصویری از مکان بهرای خداونهد تصهور مهی    صحنه

، شهود ینمه خداوند که مافوق عالم مادّ  است و زمهان و مکهان و اجزایهى بهرا  او تصهوّر      
 .نیست ریپذامکان

تصهویری   خستن. کندترسیم میها را ل آفرینش آسمانمراح، (السال هیعلس اما   پس
به صهورم دود   در حالى که هاآسمانبه »فرماید: مى کنداز دود بودن آسمان را ترسیم می

 تصهویری از  قیقهت اشهار  بهه   جمله، در ح این .( وَ نَادَاهَا بَعْدَ  ِذْ ه یَ دُخَانٌ «بود، فرمان داد
آمهد   « تفصّل»سور   11ر قرآن مجید نیز در آیه آفرینش جهان است که دمرحله  نخستین
ه بهه  ت، در حالى کمان پرداخسپس به تدبیر آس ؛ثُمَّ اسْتَوَ   ِلَى السَّماء  وَ ه ىَ دُخَانٌ»است: 

-مهى  کنهد تصویری از فشرد  شدن دودهها را ترسهیم مهی   در جمله دوّ  «.  صورم دود بود

مختلهر آن   یهها بخهش در ایهن هنگها ،    شد( و یاتاز مرحله  قت واردسپس  خل»افزاید: 
 (. فَالْتَحَمَتْ عُرَ  أَشْرَاجِهَا «پیوند برقرار  شت

را  هها آنرا از هم جدا ساخت و درها  بسته  هاآسمانسپس »افزاید: در جمله سو  مى
رْ َ کَانَتَها  وا أَنَّ السَّهموام  وَ األَ أَوَلَمْ یَرَ الَّذ ینَ کَفَهرُ »فرماید: قرآن مجید نیز مى، «.باز شود

را از  هها آنبودنهد و مها    وستهیپهمبهو زمین  هاآسمانآیا کافران ندیدند که  ؛رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا
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از دیدن در اینجا، دیهدن از طریهق فکهر و اندیشهه      منظور .(30 نانبیاء. «یکدیگر باز کردیم
 اشت.در آن زمان، انسانى وجود ند چراکه؛ است نه از طریق مشاهد  حسّى
همهان   ایهن . کنهد آسمانى مهى  یهاشهابآفرینش  یصحنه در چهارمین جمله اشار  به

ر سور  دچیز  است که در آیام متعدد  از قرآن مجید به آن اشار  شد  است. از جمله 
جَان هب   ل وُنَ م نْ کُى وَ یُقْذَفاألعْلوَ الَ یَسَّمَّعَوُنَ  لَىء الْمأَل »خوانیم: مى 10تا  8آیه « صافالام»

بهه سهخنان    تواننهد یمه ن شیاطین(  هاآن ؛...« * دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاص بٌ *  ِالَّ مَنْ خَط رَ
ههر سهو     هر ها  چنهین قصهد  را داشهته باشهند( از      و ؛فرشتگان عالم باال  وش فرا دهنهد 

دائهم   ن عهذاب شوند و بهرا  آنها  د  مىبه شدّم عقب ران هاآن یرند. هدف تیرها قرار مى
ك شهود  کوتا  جهت استراق سمع، بهه آسهمان نزدیه    یالحظهکه برا   کسآناست. مگر 

( در السال هیعلاما    .(80-88 ،1404 ابن ابی الحدید،  کندکه شهاب ثاقب او را دنباف مى
 :کرد  است هانآسما زیانگشگفتآفرینش  یهاصحنه این فراز تصویر جامع و  ویایى از

بهه صهورم تهود      زیه چهمهه کهه   را هاآسمانآغاز آفرینش  تصویری از ،در صحنة اوف
دهد. بعد با قطهع تصهویر در صهحنة    نشان می روروبه، از بود وستهیپهمبهعظیم دود مانند  

از یکهدیگر   هها کهکشانو  هاستار و  انفجار نخستین که در آن تود  عظیم واقع شد با، دو 
معلالهق بهودن کواکهب     سکوم این تصویر بها  سو ، نةدر صح .شویممی روروبهدند، جدا ش

را ترسهیم  از عظمت و قدرم پرورد هار اسهت    یانشانهکه  کرانیبآسمان، در این فضا  
چهار ، حرکام منظالم و خالى از هر ونه نهاموزونى در کهرام آسهمان     در صحنة کند.می

را بهه   و دافعه اسهت( وازنه دو نیرو  جاذبه تیجه م که ن اند ردشکه در مدارها  خود در 
پهنجم، حرکهت فرشهتگان را در جههان بهاال و مراکهز        در صحنة .کشدزیبایی به تصویر می

بهه آسهمان، بهرا  بهردن      هها آنبه زمین برا  ابالغ فرمان حق و صهعود   هاآنقدس و نزوف 
یاطین از صهعود بهه   ششهم، رانهد  شهدن شه      هذارد. در صهحنة  به نمایش میاعماف بند ان، 

ایهن انفجهار صهدا و موسهیقی      عهالو  بهه  ،کنهد را ترسهیم مهی   هها شههاب به وسیله ، هاآسمان
عقهد  و   یرهاسهاز  ینهوع بهدر مقابل سکوتی که در طوف سکانس تداو  داشت،  هاشهاب

( در عبهاراتى کوتها    السال هیعلاما    ای دارد. ذر از تعلیق شبیه است و جلوة بصری ویژ 
ایهن   .هایی از آن را به تصویر کشهید  اسهت  و صحنهرا بیان همه معنا و اندیشه برانگیز، و پر
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هها، صهداها،   ای از رنهگ کهه آمیختهه   السال هیعلدر این خطبه از کال  موال  هاییآراصحنه
، هانه یآراصهحنه ههای  ، عالو  بر جذابیتاندیاصحنهو تغییرام مداو   هاها و واکنشکنش
های دیگری مانند تهدوین،  را از لحاظ تکنیك هاآنتوان ند که میصری دارغنای ب قدرآن

 میزانسن، موسیقی، نورپردازی و تعلیق نیز بررسی کرد.

 هاتفاده از ظرفیت روشنایی و رنگاس-4
وسعه نیافتهه  های تصویر ری مانند سینما تاز دور  كیچیهنورپردازی از لحاظ فنی در 

ههای   وجهود نداشهت تها جلهو     نورپردازی در روز اران  ذشهته بود. ا رچه ابزارهای فنی 
ر قالهب  دهها  ادبهی کههن زیبهاترین اسهتفاد      یهها تیرواخاص نوری نمود داشته باشد، در 

انسهان   روشهنایی و تهاریکی از زمهان طلهوع    »ای ادبی از نورهای طبیعی شهد  اسهت   هآرایه
اغلهب   های مختلردر آیین .(32:1381 جان تنی،« های...سمبلیك بود  استاجد داللتو

ار کی مظهر پلشتی و دهشت است و نهور مظههر پهاکی و حقیقهت؛ همهین نگهر  بهه آثه        تاری
نگارنهگ،  رادیبان و شعرا را  یافته است. در این آثار طلوع و غروب خورشهید و نورههای   

ن هههای زیبههای کالمههی و تصههویری شههاعرانوازشههگر و دلپههذیر آن محملههی بههرای اسههتعار 
-ور مشهعل نتوان به نورهایی مانند وارد مییعت دوست است. در کنار این متصویر ر و طب

آن  یازنهورپرد تصویر ناشی از کهار   یر ذاریتأثها هم اشار  کرد: بخش عمدة ها و آتش
مایانههدن تابانههدن بههه اشههیا، فقههط بههرای ن اسههت. در سههینما نههورپردازی چیههزی فراتههر از نههور

ی ههر نمها   بنهد رون قاب به سهاخته شهدن ترکیهب   تر دتر و تیر های روشن. بخشهاستآن
کنهد  ههای خهاص معطهوف مهی    اشهیا و کهنش  کند و بدین ترتیب نگا  مها را بهه   کمك می

 .(164، ص 1383  بوردوف و تامسون،
هها  جهو    اما  علی  ع( در این خطبه با یك هنرمندی خاص نگا  همگان را به پدید 

و »فرمایهد:  کند، مهی ردازی میای جوی نورپهبر پدید   ونهنیامعطوف کرد  و  در زمین
و ...، بلکهه   و وزش بادها را بهرا  سهاکنان آن آمهاد  سهاخت     بین زمین و جو فاصله افکند
و بها بهه ههم     و  یاهان رنگارنگ برویند ها  مرد  آن احیا شودابرهایى را آفرید تا قسمت

و بهه   ا از ابرهها دوشهیدند  و بادهها شهیر بهاران ر    ها درخشیدن  رفهت، ... خوردن ابرها، برق
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و آنچه بر پشهت داشهتند    ، ابرها پایین آمد  سینه بر زمین ساییدندختندیفرورم به زمین شدّ
 «و... ختندیفرور

 لباس -5
یهت ادبهی   تفاوم نقش لباس در سینما و لباس برخاسته از تفاوم عینیت نمایشی بها ذهن 

یهان  بشهود. بهه   ام شهنید  مهی  شود، ولهی در ادبیه  است. در سینما پوشش یك فرد دید  می
رفهی در  ایهن مع  کهه  معرفی شهدن اوسهت،   مثابهبهتر ظهور یك شخصیت در تصویر شنرو

 هاهی  آ یهرد و بعهد بها شهناخت اخالقیهام او بهه       ابتدا از طریق لباس و چهر  صورم مهی 
خصهیت  شیابیم. این فرایند در متن ادبهی بهرعکس اسهت، یعنهی اوف     کاملی از او دست می

 صهورم بهه  بهاً یتقرسطة نداشتن تصویر عینهی از او  کند و در لحظة اوف به وامی حضور پیدا
مهنش او   نگریم و در مرحلة بعد است که نویسند  بهه شهرح پوشهش و   به او می الذهنیخال
شی مها از  پردازد. حتی  ا  که نویسند  چندان به توصیر پوشش نظر ندارد، آ اهی منمی

ممکن که بهه خهاطر عینیهت سهینمایی نها      یانکتهشخصیت بیشتر از آ اهی پوششی اوست، 
ر قهرا  مهدنظر نمایشهی   یهها یژ ه یولحهاظ   ست. وقتهی عنصهر لبهاس در متنهی ادبهی را از     ا

عینهی و   دهیم، بیش از آنکه به کارکرد توصیفی و پسهینی آن نظهر داشهته باشهیم، نمهود     می
رای ی بهههههایههها... پیرایهههلبههاس و  ههریم در فههیلم»ای آن دارای اهمیههت اسههت، زیههرا لحظههه
ا و مضهمون ر  اکتررهایی از کاتر صحنه و داستان خیالی نیستند، بلکه جنبه ری افزونجلو 

 .(204، ص 1381 جان تنی، « دهندبازتاب می
جهههان طبیعههت را کههه زاییههد  نههزوف   یهههاییبههایزدر ایههن خطبههه ( السههال هیههعل امهها  
هایی که بر روی آن قهرار  به معرفی زمین و پدید  نیچننیا و به تصویر کشید  هاستباران

هها  زیبها،   پس زمین به وسیله بهاغ  د آمد.ها پدیها، سبز و در دامن کو »: پردازد رفته می
ها که بهر خهود پوشهید،    همگان را به سرور و شاد  دعوم کرد ، با لباس نازک  ل برگ

ونها ون،  هها     ل  لوبندبا زینت و زیور  که از  و ؛ا  را به شگفتى واداشتهر بینند 
تَهبْهَجُ ِزِینَهةِ رِیَاض ههَا، وَ      فَهِهی  ...«ا  را به وجد آورد، فخر کنان خود را آراست، هر بینند 

که لباسهی پهر از  هل بهرتن، پوشهید        هادر این تصویر زیبایی پدید  .(... تَزْدَه ی بِمَا أُلْبِسَتْه
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ایجهاد   فهع خسهتگى و  جههان طبیعهت در آرامهش روح و ر    یهاییبایزکند. می یینماجلو 
ا  از نشهانه  هها ییبها یزایهن   در اینجها  ؛قدرم و نیرو برا  فعالیّت حیام، نقش مهمهى دارد 

همههه »و در یههك کههال :  هههاآنلبههاس و مسههکن و مرکههب ، جمههاف و جههالف خههالق اسههت 
فرماید:  أَنَّها  که قرآن مجید مى  ونههمانشود. از این طریق تأمین مى« هاآن یهایازمندین

 .(25-32عبسن  (... ا ف یهبْنَآ الْمَاءَ صَبّاً * ثُمَّ شَقَقْنَا األَرْ َ شَقَّاً * فَأَنْبَتْنَصَبَ
ی سهینی و ادبه  نیازی کار ردان فهیلم از توصهیفام پ   رایی سینما منجر به بیالبته عینیت

سهند  از  هایی که نویهای تاریخی از توصیرشود و او در تصویر شخصیتها هم نمیلباس
شهکل  بهه بهتهرین    البالغهه نههج بهرد. ایهن توصهیفام در    کرد  بههرة الز  را مهی   هاآنس لبا

رد  آرایهی که  برای زمین صهحنه  کهیهنگامخطبه،  نیا در مخصوصاًصورم  رفته است و 
مهین اعطها   ز ذارد، مقامی خاص به تن زمین را به نمایش می سبز و زیورآالم بر یلباس و

یکهویی  نهای خود به پردازی چهر تقای سیاسی و شخصیتکرد  و در بازنمود فرهنگی، ار
 از آن بهر  برد  است.

 نقطۀ دید -6
در سهینما  »، ولهی  مییروروبهشخص و سو  شخصاوفدر ادبیام با دو نقطة دید  عموماً

ینمایی سه ههای  نقطة دید به اندازة ادبیام دقیهق نیسهت...]ا رچه[  هرایش طبیعهی در فهیلم     
 .(234، ص 1381 جان تنی، « انای کل است ویی دداستان یسوبه

شهد تنهها بها    های آغازین سینما باعث مهی فهرچند محدودیت در تصویربرداری در سا
هها تغییهر   انهداز دوربهین  مرور زمهان چشهم  و دانای کل روبرو باشیم، ولی به یك قاب ثابت

یهة دیهد   از زاو منحصهراً در اثهر خهود    یسهاز لمیفه آیهد  یافت و اکنون بسیار کهم پهیش مهی   
ههایی کهه در   تهالش  و یا دانای کل بهر  ببرد و غیر از آثار مستند و مستند  ونه شخصاوف

 درمجموعناموفق بود  است. هرچند در پایان فیلم سینمایی،  اکثراًاین زمینه صورم  رفته 
کنهیم، ولهی در زمهان تماشهای فهیلم، دوربهین بهین        دید اهی دانای کلی از داستان پیدا می

نهیم  بیدر یك صحنه دو نفر را می مثالً ؛ای کل و زاویة نگا  بازیگران متغیر استنگرش دان
اند و در صحنة دیگر، از چشم یکی از بازیگران نفهر دیگهری را کهه    که روبروی هم نشسته



 95 1397تابستان ، 31، شمارة 9سال  سراج منیر؛

 

تصویر به خهاطر ویژ هی تکثهری خهود،      درواقعکنیم. روبروی او نشسته است، مشاهد  می
کند. عینیهت و  خته و او را از نقطة محاط دانای کلی دور میانداز راوی را پراکند  ساچشم

، راوی سهینما را از  یبصهر  وای از عوامل فنهی  تصویر به مجموعه یری شکلوابسته بودن 
زنهد رهها کهرد  و بها     مهاری که نویسند  و ذهنیت قائم به فرد او به  هردن راوی ادبهی مهی   

بخشهند، او را در فراینهد   ا به مخاطهب مهی  و پردة سینم یبردارلمیفاندازی که دوربین چشم
آ ها  بهه فرجها      مسهلماً و از آنجا که بیننهدة فهیلم    سازندروایت ناخودآ ا  فیلم دخیل می

 تر است.نزدیك شخصاوفداستان نیست، به راوی 
و  ع(  آد فهرینش  آانهدازی از روایهت سهینمایی، داسهتان     با چشم السال هیعلاما  علی  

در ایهن بخهش    :کندزند  و  ویا ترسیم می صورمبهبرای مخاطبین خود را  بعثت پیامبران
شهدن زمهین در تمها      بعهد از مهیّها  را آفهرینش آد   تصویری از ( السال هیعلاما   از خطبه، 
  ساخت و خداوند زمین خود را آماد کهیهنگام»فرماید: مى  ذارد،، به نمایش میجهام

و را بر زیهد و ا  هاد یآفرکرد، آد  را از میان تما   فرمان خویش را  در تما  جهام( نافذ
رَ آدَ َ، عَلَیْهه   رَ ُ، اخْتَها فَهذَ أَمْه   فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ، وَ أَنْ« خویش قرار داد!نخستین و برترین خلق 

 السَّال ُ، خ یرَةً م نْ خَلْق ه ، وَ جَعَلَهُ أَوَّفَ جِبِلَّت ه (.
ا در بهشت خود جا  داد و غذاها  فهراوان و  هوارا در   خداوند او ر»افزاید: سپس مى

حهاف( پیشهاپیش از آنچهه ممنهوعش کهرد  بهود و  را بهر حهذر          اختیارش نهاد و  در عین
و آ اهش ساخت کهه اقهدا  بهر آن  تنهاوف از درخهت ممنهوع( سهبب نافرمهانى او          داشت

نَّتَههُ، وَأَرْغَهدَ ف یهَها أُکُلَههُ،      وَ أَسْهکَنَهُ جَ  «افکنهد! خواهد بود و مقا  و منزلتش را به خطهر مهى  
شهود. از جملهه   که در آیام متعدّد  از قرآن مجید دیهد  مهى   ....( عَنْهُ، ِلَیْه  ف یمَا نَهَا ُ وَأَوْعَزَ
 پیش از این از آد  پیمان ؛وَ لَقَدْ عَهِدْنَا  ِلَى آدَ َ م نْ قَبْلُ فَنَس ىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً»فرماید: مى

در جها    .(115طههن   «و عهز  اسهتوار  بهرا  او نیهافتیم      رفته بودیم، امّا او فراموش کهرد 
وَ قُلْنَا یَا آدَ ُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کاُلَم نْهَا رَغَهداً حَیْهثُ ش هئْتُمَا وَ    »فرماید: دیگر مى

( در ادامهه ایهن   السهال  هیه علسپس اما   . (35 بقر ن «ینَالَ تَقْرَبَا هذ    شَجَرَةِ فَتَکُونَا م نَ الظَّال م 
امّا آد  اقدا  بر آن چیهز   »: کشدیمبه تصویر   ونهنیامانی آد  را ای از نافرصحنه سخن

بهه همهین دلیهل،     و ؛«و علم خداوند دربار  او به وقوع پیوست که از آن نهى شد  بود کرد
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أَلَمْ أَنْهَکُمَا عَنْ ت لْکُمها الشَّهجَرَةِ   »ه او  فته شد: بعد از این کار مورد مؤاخذ  قرار  رفت و ب
 .(22 اعرافن« کُما  ِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌوَ أَقُلْ لَ

بینهیم  مهی  در ادامهه و  شهود ای از پشیمانی آد  از کردة خود مشاهد  میدر اینجا صحنه
د ین را آبها اد تا بها کمهك نسهل خهود، زمه     خداوند او را بعد از توبه از بهشت فرو فرست» که
نَسْهل ه ، وَ ل یُق هیمَ   بِرَ أَرْضَههُ   ل یَعْمُه  فَأَهْبَطَهُ بَعْهدَ التَّوْبَهةِ   «حجّت را بر بند انش، اقامه کند و سازد

 ؛کانى نیسهت مشید  شد  که آد  به تصویر ک نزوف وهبوط در اینجا  .(الْحُجَّةَ بِه  عَلَى ع بَاد   
یهن تهرک   ایعنى خداوند آد  را از آن مقا  واالیى که داشت بهه خهاطر   ؛ ستبلکه مقامى ا

 .تنزالف داداُولى 

 در قهرآن  !مهد  او آ آد  و نسهل  لهیوسه بهه تعبیر به عمران و آبادساز  در ادامة داستان، 
 ؛ه  ثُهمَّ تُوبُهوا  ِلَیْه   رُو ُفَاسْهتَغْف   مْ ف یِهَها هُوَ أَنْشَأَکُمْ م نَ األَرْ ِ وَ اسْهتَعْمَرَکُ »خوانیم: مجید نیز مى

رزش پهس از او آمه  ؛ شهما وا ذاشهت   اوست که شما را از زمین آفریهد و آبهاد  آن را بهه   
در  (61ههودن «   و بهه عمهران و آبهاد  زمهین بپردازیهد(      دیباز رداو  یسوبهبطلبید سپس 
عهد از توبهه   بد  د کهه هبهوط آ  شهو اسهتفاد  مهى   یخهوب به« فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ»ضمن از جمله 

 .صورم  رفته است
ن آرد و بارهها در آیهام قهرآن بهه     خهو دیگر  که در عبارم فوق به چشم مهى  تصویر

ز اتصهویری   «عْدَ أَنْ قَبَضَهُلَمْ یُخْل هِمْ بَ»جمله  .، مسئله اتما  حجّت بر بند ان استشد اشار 
ز الههى و ا  از پیهامبران  کهه آد  یکهى   ،دهدنشان مىآمدن پیامبران، یکی بعد از دیگری را 

ن فرسهتاد و  ران دیگهر  در ههر زمها   او بود  است و بعد از رحلت او، خدا پیامب یهاحجّت
قهوانین   نیترکاملخداوند آخرین دستورام و  و ؛همچنان ادامه یافت تا به خاتم انبیا رسید

دان انشهمن ه درا بر پیامبر اسال  نازف کرد و اصوف جامع و ضوابط متینى را مقهرالر داشهت که   
یش را بهه  طریهق خهو  خهدا و   یسهو بهه توانند را  خهود را  هر قو  و هر ملالت در سایه آن مى

یامهت  ه( تها دامنهه ق  اینکه اوصیا  آن پیامبر  صلالى اهلل علیه وآله  خصوصبهسعادم بازیابند 
 .(414-413ن8 ،1374 مکار  شیرازی، خواهند بود
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 گیرینتیجه
ر هنرمنهد  ف دو عامل توأمان ذهنیت هنرمند و ابهزا ای محصوخلق اثر هنری در هر دور 
 ییهها هیه مابهن و دشوند، ولی ههر  زمان متحوف می مروربهمند است. هم ذهن و هم ابزار هنر

ت و ثابت دارند. ذهنیت هنرمند محصوف آرمان جویی و کاوشگری انسان در زنهد ی اسه  
سهینما   ههای فنهی  ابلیتهای تاریخ بشری امری یکسان است. قاین کاوشگری در تما  دور 

راحهی  طتدوین، نورپردازی، های خاص تصویری به آن بخشید  است. میزانسن، توانمندی
ة ام تصههویری، همههه در دایههر صههحنه و بسههیاری ابههزار تصویرسههازی ماننههد انههواع تغییههر   

بههه  السههال هیههعل نجههد. نگهها  متکثههر حضههرم علههی  هههای تصههویری سههینما مههی توانههایی
ز لحظهام  اهای تصویرسازی او را در بسهیاری  ، شیو شیهاخطبهبصری در  یفرازوفرودها

ر طهو و همین یبردارلمیفیرسازی در هنر سینما نمود  است. خلق دوربین شبیه به فنون تصو
قهت و  فنون مختلر تصویر ری به دنباف عالقة هنرمند بهه سهاختن تصهویری عینهی از حقی    

فنهون   هها و از جلو  السال هیعلمنین علی طبیعت شکل  رفته است، بنابراین استفادة امیرالمؤ
امهری   تنهانهاند، بهر  برد  هاآناز  ینوعبهوزین هم های امرای که کار ردانتصویرسازی

ز ای واحهد ا بدنهه  عنوانبهنیست، بلکه حاصل پیوستاری زمان، طبیعت و انسان  العاد خارق
 حیام است.

 هاپی نوشت
ران و بازیگ عناصر جلوی دوربین فیلمبرداری، از قبیلمیزانسن: عبارم است از چیدن  1

 نه ون نسبت بازیگرها به یکدیگر، نسبت دوربین به صححرکت دوربین. در میزانس

خالق  وای بازیگرها و نسبت وسایل صحنه و بازیگرها مورد توجه شدید کار ردان حرفه

 ت یابده به معنای مورد نظرش دسچیند ک یرد و آنها را طوری میقرارمی

 .(156: 1364؛ دوائی،62: 1383افصحی، 
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 چند فصل در ادبیام است. سکانس ازکه معادف  سکانس: جزء کاملی از یك فیلم 2
سکانس  فته  -م به آن پالنشود که در این صورصحنه و یا تنها از یك پالن تشکیل می

 .(37: 1383  افصحی، شودمی

و  ای بستههد از یك نمای باز به یك نمدبردار امکان میزو : این عدسی به فیلم 3
 .(36: 1383 افصحی،  دوربین نیاز داشته باشد غییر محلبرعکس برود، بدون اینکه به ت
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