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چکیده
روایت سینمایی یکی از انواع روشهای تصویر ری است؛ در این روش ویند بدون در نظهر داشهتن
عناصر سینمایی ،مطالب موردنظر خود را به ونهای بیان میکنهد کهه مخاطهب موقهع شهنیدن ،آنهها را
همچون فیلم در مقابل خود می یرد و میتوان این عناصهر سهینمایی را در بیهان او مشهاهد کهرد .ایهن
روش از ابعاد مختلر قابل بررسی است؛ نوشتار حاضر با توجه به ویژ یهای بالغی برجسته در کهال
حضرم علی ع) به بررسی کاربرد و ظرفیتهای این هنر در خطبه  91نهجالبالغه پرداخته کهه حهاوی
زارشام و روایام مختلر است .بر این اساس به روش توصیفی -تحلیلی سعی میشود تکنیكههای
سینمایی در این خطبه معرفی و هنر اما علی علیهالسال در هر مورد نشان داد شود .در پایان هر بخش
نیز معموالً صحنههایی از خطبه اوف نهجالبالغه که در راستای بها ایهن خطبهه اسهت و در بعضهی مهوارد
آیام قرآن بهعنوان شاهد آورد میشود .که حاصل پیوستاری زمان ،طبیعت و انسان بهعنهوان بدنههای
واحد از حیام است.
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مقدمه
اما علی ع) در خطبههایش از جلو های سینمایی ،ماننهد سهینمای سهایر جوامهع و در
روایتپردازیهای خود ،عمدتاً از شیو شناختهشد ای پیروی میکند؛ بیآنکه پیچیهد ی
خاص روایی بین آد ها و موقعیتهای داستان وجود داشته باشد :دانای کل روایهتش را بها
محوریت یك یا چند شخصیت اصلی شکل میدهد و وقایع پیشآمد یا بهصورم طهولی
و سببیتی و یا یك شکل عرضی و تفسیری ،روند روایت را به جلو هدایت مهیکننهد .هنهر
ابزار انسان برای ترسیم نوزایانة هستی است .هنرمند با اسهتفاد از تصویرسهازی بهه کشهر
مداو معنی دست میزند .تصویرسازی هنهری در دور ههای مختلهر ،بسهته بهه ابزارهها و
ادراکها ،سیری طوالنی داشتهاند .علیرغم تحهوالم تهاریخی ،از میهان اضهالع سهه انهة
فرایند خلق هنری ،یعنی انسان ،ابزار و طبیعت ،انسهانههای دور ههای مختلهر اشهتراکام
فراوانی دارند .طبیعت نیز چشمانهدازی تقریبهاً ثابهت و شهباهتههای فهراوان دارد .ا رچهه
ادبیام ،هنری کالمی است و سینما برپایة زبان تصویر شکل رفته است ،دقهت در برخهی
روایتهای ادبی ،نگا سینمایی نویسند ان پیشین را مینمایاند؛ ویی آنان در ناخودآ ا
خود از ماهیت و ظرفیتهای تصویری روایت آ ا بودند« .آندر بازن ادعا میکند انسهان
قبل از اینکه سینما ظهور عملی پیدا کند ،رؤیای آن را در سر داشت :مفهومی که انسانهها
از آن داشتند ،میتوان فت کامالً مجهز ،وی در یك بهشت افالطونی ،در اذهان آنهها
وجود داشت» بوردوف و تامسون ،1383،ص .)35
این پیشآ اهی نهتنها در روایت داستانی ،بلکه تا مرحلة شهباهت در ارائهه جلهو ههای
بصری پیش میرود .سر ئی آیزنشتاین در آثار خود پیرامون سینما آورد است که چطور
از الفبای چینی تا رمان بالزاک ،الها بخش او در هنر تدوین و آفهرینش میزانسهن سهینمایی
بود اند کریمی :1381 ،پیشگفتار) .تالش برای استدراک ایهن قابلیهتههای تصهویری در
متون ادبی ،نهفقط یك ترجمة سینمایی از این متون که کوششی برای چینش پازف اندیشهه
و نگرش انسان و ترسیم شناسنامهای فرازمانی از او و طبیعت است «کهم نیسهتند شهاعران و
[نویسند ان] پارسی کهه بهه جههان بهه شهیو ی سهینمایی نگریسهتهانهد» ضهابطی جهرمهی،
ص .)128بازشناسی ویژ یهای سینمایی آثار این شاعران و نویسند ان کمکی به جههانی
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کردن هنروادبیام فارسی بهحساب میآید ،زیرا «سهینما مناسهبتهرین بسهتر بهرای جههانی
کههردن ادبیههام یههك ملههت اسههت» جهانگیریههان ،1387،ص )113؛ و «در هههر نههوع ادبههی
ظرفیتهای درخور تهوجهی بهرای بهازآفرینی در سهینما وجهود دارد» حیهاتی ،1387،ص
 .)51از میان آثار منثور ادبی ،نهجالبالغه یکی از تصویریتهرین متهون اسهت .روایهتههای
نهجالبالغه ،عالو بر غنای دراماتیك ،از لحاظ ظرافتهای بصری سینمایی نیز برجستهانهد
که در این پژوهش به پار ای از آنها پرداخته میشود.
در این مقاله ویژ یهای تصویری خطبهی  91نههجالبالغهه را در تطهابق بها جلهو ههای
تصویرسازی در هنر سینما بررسیشد و در هر مورد مثافهایی از آثار سینمایی در مقایسهه
با قسمتهای بر رفته از خطبههای نهجالبالغه ذکر میشود تها جلهو ههای سهینمایی آن را
ارزیابی کنیم.

پیشینه تحقیق
تا آنجا که نگارند بررسی کرد  ،ظرفیهتههای سهینمایی در نههجالبالغهه موردبررسهی
قرار نگرفته است در حالی که بخشی از زیباییهای این هنر در نهجالبالغهه نهفتهه اسهت .از
دیرباز صناعتهای کالمی موردتوجه منتقدان ادبی بود است اما جستجو در ویژ یههای
نمایشههی و سههینمایی آثههار ادبههی ،عالقهههای نوپدیههد بههه شههمار مههیآیههد .در زمینههه بررسههی
ظرفیتهای سینمایی در آثار ادبی مقاالم و کتبی نوشته شد است که بیشتر ایهن پهژوهش
ها پیرامون شاهنامة فردوسی صورم رفته است کهه از جملهة آنهها مهیتهوان بهه تصهویر
آفرینی در شاهنامة فردوسی از رستگار فسایی  )1369و سهینما و سهاختار تصهاویر شهعری
در شاهنامه از ضابطی جهرمهی  )1378اشهار کهرد؛ و پهژوهشههایی نیهز پیرامهون تهاریخ
بیهقی صورم رفته است که نویسند ان آن معتقدند تصاویری که بیهقی ارائهه مهیکنهد،
سینمایی و جذاب است و میتوان از آنها فیلم ساخت و جذابیتهای روایی تاریخ بیهقهی
باعث شد است که علیزاد و دلیر  )1389وجو دراماتیك و داستانی آن را بررسی کنند
و «تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی» اثر دکتر حسین اسهکندری و همکهاران )1391
که با تأکیهد بهر مهتن روایهی تهاریخ بیهقهی ظرفیهتههای نمایشهیاش را نشهان داد اسهت.
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رویکردی که این آثار در پیش رفتهاند ،در ایهن مقالهه نیهز دنبهاف مهیشهود امها حهوز ی
بررسی متن نهجالبالغه است .پس از بررسی و مطالعهی این هنر عناصهر آن شناسهایی و در
نهجالبالغه موردبررسی قرار می یرند.

ظرفیتهای سینمایی
سینما ابزاری بهرای روایتگهری اسهت .مههمتهرین و در دسهت رستهرین واسهطه بهرای
کاوش جهان ،در یری و برانگیختن عواطر و احساسام انسانی ،خاطر و تخیل است .ما
در زمانهای زند ی میکنیم که در آن سینما و فیلم ،بخشی از سکونتگا ما میباشهد آزاد
مکی ،1390،ص  .)72روایت سینمایی که نوعی نمایش یا «معر » دیهداری شهنیداری ،و
نه متن نوشتاری است ،به شکلی فرصتطلبانهه خهرد ریهز ههای مهدف ارتبهاطی خواننهد -
شنوند ) را از آن خود میکند .به همین جهت میتوان اظهاراتی بیرون صهحنهای از سهوی
قهرمان یا شخصیت اوف فیلم داشته باشیم بیآنکه هیچ نشانهای از اینکه شخصیت بها کسهی
در جهان داستان صحبت میکند وجود داشته باشهد .ایهن اظههارام را مهیتهوان «بهه خهود
فتن» یا «با خود اندیشیدن» ی از نوع «جریان سیاف ذهن» یا صهرفاً مجهرای دیگهری بهرای
اطالعههام داسههتان دانسههت ،بههیآنکههه نیههازی بههه بقچههه روابههط وینههد –شههنوند باشههد
اوحدی ،1388،ص  .)199شرایط ویژة سهینما مجموعههای از شهناختهها را در تماشها ر
ایجاد میکند :شناخت از ابزار سینما و تا انداز ای ،شهناخت خودنگرانهه از همهه عناصهری
که روی پرد به نمایش درمیآیند :شناخت از روایتی سینمایی که با موقعیتهایی فهانتزی
ارائه میشود .این شناختها قصد دارند که بهر اسهاس سهاختار جنسهی افهراد تماشها ر بهه
شکلی خاص درآیند ،اما اینها منحصر به زن یا مرد در قواعد کلی نیستند ،چراکه به دلیل
برخههورداری از جزئیههام وسههیع بههر سههاختار روانههی هههر فههرد منطبههق هسههتند جههان الههیس
وهمکاران ،1379،ص  .)78سینما به عنوان یك رسهانه فتو رافیهك صهدا و تصهویر را بهه
عنوان یك پدید ضبطشد مطرح میکند که وقوع آنها مربوط به زمان و مکهانی دیگهر
است .ا رچه اشخاص ،مواد و مکانهای نمایش داد شد  ،از فضهایی کهه در آن حهوادث
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اتفاق میافتند ،غایب به نظر میرسهند ،امها بایهد فهت کهه بهه شهکل حیهرمآوری آنهها
حضور دارند همان ،ص .)75
مشاهدة فیلمهای سینمایی ذهنیت خاص خود را طلب میکند ،هرچهه ذههن بها جههان
سینمایی مأنوستر ردد بیشتر به وجد و سرور در میآیهد و طالهب غهرق شهدن در جههان
سینمایی می ردد تا آنجا که فیلمهای سینمایی جزئی از زند ی بشر مهیشهوند و تصهاویر
سینمایی او را روزها و هفتههای مدیدی بهشدم تحت تأثیر قرار میدهند مددپور،1373،
ص  .)112از ساف  1859؛ که با اولین فیلم برادران لومیر) سهینما شهکل رفهت تها سهاف
 . 1926در طوف یك دهه نماهای متوالی و تصاویر بهه عنهوان عنصهر اصهلی سهینمایی بهه
شمار میآمد .در سینما ،با دیدن نماهای پیدرپهی و بها فرهنهگ دیهداری ویهژ اسهت کهه
تماشا ر با فیلم رابطه برقرار میکند و با کهار ردان ههمخهوانی دارد و کهار ردان نیهز بها
استفاد از تمهیدام بصری-دیداری ویژ مانند نماهای نزدیك ،متوسط و دور و ...تهالش
میکند موضوع را برای بینند القا کند سینما از نگا اندیشه ،ر  ،1ص .)370
یکی از ویژ یهای ممتاز اما علی علیهالسال نیز استفاد از همین هنر است؛ خالقیهت
آن حضههرم در توصهیر دقیههق پدیهد ههها و موضههوعام ونهها ون اسههت ،چنانکههه وقتههی
حضرتش را در مقا توصیر چیزی مشاهد میکنیم ،ویی با محققی در علو تجربی یها
متفکری در حوز علو انسانی مواجهیم که با نگا ژرفاندیش خود به عمق حقهایق نقهب
میزند و تما ابعاد موضوع را بررسی و زوایای نامکشوف آن را بههدقهت تبیهین مهیکنهد،
این ویژ هی مرههو اندیشهه و نگها دقیهق و عمیهق امها علهی ع) اسهت .آن حضهرم در
توصیر از این نگها محققانهه و شهاعرانه بههمثابهه ابهزاری بهرای معرفهی اسهرار آفهرینش و
شناساندن پدیدآورند آن بهر میجوید .اما در توصیفام خود با توجه به نوع موضوع و
نیز طوف خطبه ،از روشهای مختلر بهر برد تا مخاطب را در طوف کال با خود همرا و
همگا سازد .یکی از روشهایی که در کهال حضهرم قابهلتوجهه اسهت ،بههر یهری از
ظرفیتهایی است که اکنون در عرصه سینمایی از آنها بهر برد میشود .اما به ونههای
توصیر میکنند که صحنه موردنظر چون فیلمی در مقابهل قابهلرؤیهت اسهت .اینکهه چهه
عاملی این ویژ ی را به کال حضرم بخشید است میتواند از ابعاد مختلر موردبررسهی
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قرار یرد .نگارند ان در این نوشتار با توجه به ظرفیتهای تحلیلهی کهه در روش روایهت
سینمایی وجود دارد به تحلیل خطبه  91بر اساس آن پرداخته است.

معرفی خطبه 91
برای نشان دادن جلو های سهینمایی در نههجالبالغهه ،از مجمهوع تکنیهكهها ابزارههای
تصویرسازی سهینمایی ،د مهورد در خطبههی  91از کهال امیرالمهؤمنین علهی علیههالسهال
بررسی میشود .از نمونههای واجد یك تکنیهك ،بهتهرین را بر زیهد ایهم و ایهن انتخهاب
لزوماً به معنای ارزش ادبی بیشهتر نیسهت .خطبههی  91نههجالبالغهه کهه بهه خطبههی اشهباح
معروف است از چند بخش تشکیل شد است که هرکدا دیگر را تکمیل میکننهد :در
بخش اوّف ،قسمتى از اوصاف پرورد ار جهت آماد کهردن افکهار بهرا پهذیرش حقهایق
بعد از آن ،آمد است .در بخش دوّ  ،به سؤاف پرسشکنند ای که از اوصهاف پرورد هار
پرسید بود پاسخ مى وید و معیار را در اسما و صفام پرورد ار ،قرآن مجیهد قهرار مهى-
دهد و به او توصیه مى کند کهه مخصوصه ًا در ایهن بحهث ،از آیهام قهرآن جهدا نشهود .در
بخش سو  ،به عد احاطه علمى انسان به کنهه ذام و صهفام خهدا اشهار مهىفرمایهد .در
بخش چهار  ،از تدبیر خداوند در جهان خلقهت  -کهه آینههای اسهت بهرا تجلالهى ذام و
صفام او  -بحث مىفرماید .در بخش پهنجم ،سهخن از آفهرینش آسهمانههای بها عظمهت
است ،که جلو ا عظمت خدا است .در بخش ششهم ،از آفهرینش فرشهتگان و صهفام و
ویژ ى آنها سخن مى وید .در بخش هفتم ،توجّهه شهنوند ان را از عهالم بهاال بهه جههان
پایین معطوف مىدارد و از آفرینش زمین سهخن بهه میهان مهىآورد .در بخهش هشهتم ،بهه
آفرینش آد علیهالسال ) و بعثت انبیا و ارساف رسل اشار شهد اسهت .در بخهش نههم ،از
علم خداوند به غیوب و آ اهى او بر تما اسرار وجود انسهان و اعمهاف و نیّهام و افکهار و
اسرار نهفته در درون سینه او ،سخن مى وید .و بهاألخر در دهمهین و آخهرین بخهش ،بها
دعاها بسیار پرمعنا و پرمحتوا ،خطبه را به پایان مىبرد و از مجموع این بخشها ،معجهون
حیامبخشی برا تلطیر روح انسهان و سهیر او در مسهیر قهرب الهى اهلل و اصهالح فکهر و
اعماف انسان ساخته و در اختیار همگان مى هذارد .در بخهشههای مختلهر خطبهه امها از
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ظرفیتهایی استفاد کرد است که اکنون در هنر سینمایی با عناوین مختلر شناخته مهی-
شود .به نظر نگارند ان برخی از وجو ایهن هنهر البتهه در بعهد روایهت کالمهی ،در سهخن
حضرم قابل تطبیق و شناسایی است که در ادامهه بها تکیهه بهر تعریهر سهینمایی آنهها بهه
بررسی خطبه  91پرداخته میشود.
1

 -1میزانسن

میزانسن در سینما شامل مجموعة عناصهری اسهت کهه در ارائهه تصهویر نقهش دارنهد و
بنابراین اکثر قابلیتهای تصویرسازی سینما ،مانند نهورپردازی ،طراحهی صهحنه و تهدوین،
در فرایند طراحی میزانسن دخیلاند؛ درنتیجه مثافهایی که در بهاب هریهك از ایهن مهوارد
آورد میشود ،بهنوعی به میزانسن اشار دارنهد .هنرمنهد تصهویر ر بهرای خلهق تصهویری
خود نیازمند ابزاری است که این تصویر را نسبت به تصاویر اطراف و روایتهای روزمهر
برجستهتر سازد؛ این ابزار در هنرهای تصویری همان میزانسن است .چینش هنرمندانة یهك
میزانسهههن ،اسهههاس سهههنجش مههههارم کهههار ردان تئهههاتر و سینماسهههت اسهههکندری و
همکاران.)69 :1391،
تصویرسازی در نهجالبالغه نشاندهنهد اجهزاء و ابعهاد صهحنه ،عمهق و بعهد ،خطهوط،
حرکام در طوف صحنه و انتخاب حاالم افراد ،متناسب با این عوامل در شرایط مختلهر،
مثل جنگها و جشهنهها ،مثهافههایی روشهن از ایهن دسهت اسهت .یکهی از میزانسهنههای
درخشان در نهجالبالغه در خطبه  91معروف به خطبة اشهباح ،در وصهر خهدا و آفهرینش
منظم و دقیق هستی است؛ هر ممیز نشانگر یك تصویر است):
«خداشناسین پرهیز از تجاوز از قرآن و سنت در شهناخت خهدان وصهر پرورد هار در
آفرینش موجهودام ونها ونن چگهونگی آفهرینش آسهمانههان ویژ هیههای فرشهتگانن
رو های مختلهر فرشهتگانن صهفام واالی فرشهتگانن پهاک بهودن فرشهتگان از رذایهل
اخالقین چگونگی آفرینش زمینن نقش پدید ههای جهوی در زمهینن زیبهاییههای زمهینن
داستان زند ی آد و ارساف پیامبرانن آفرینش امکانام زند ین سترة علم خهدان نیهایش
امیر المؤمنان ع)».
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این صحنهها را میتوان در دو شکل تصور کرد:
 -1خداوند ،آسمان ،فرشهتگان ،زمهین ،آد  ،امیرالمهؤمنین ،همگهی در یهك نمها قهرار
رفتهاند.
 -2تصهویر از چهههرة برافروختههه و خشههمگین امها علههی ع) در برابههر کسههی کههه از آن
حضهرم خواسههت ،کههه خههدا را چنهان وصههر کههن کههه ویها او را آشههکارا مههیبیههنم ،بههه
خداشناسی و پرهیز از تجاوز از قرآن و سنت ،برش میخورد و بعد با پن حرکهت افقهی)
از شناخت خداوند و قرآن ،به چگونگی آفرینش موجودام و آسمان و فرشتگان و زمهین
میپردازد و آشکارا هرکدا را ترسیم میکند و در پایان خطبه ،امها علهی ع) بهه نیهایش
پرورد ار میپردازد و ستر ای از علم الههی را بهه تصهویر مهیکشهد .در ایهن چیهنش بهه
زیبایی تقابل دراماتیك بین خداوند و آسهمان و فرشهتگان و زمهین و آفهرینش آد و امها
علی ع) به تصویر کشید شد است و میتوان آن را یهك میزانسهن درخشهان بههحسهاب
آورد.

 -2تدوین (کیفیت قرار گرفتن تصاویر در کالم)
منتقدان سینمایی هموار از نقش برجستة تدوین در خلق آثار سینمایی سخن فتههانهد
و از آنجا که سینما از ترکیب تصاویر و حرکتها شکل رفته است ،عموماً تدوین را کهه
ابزار این ترکیب است ،پایة هنر سینما و حتی معهادف خهود آن مهیداننهد .تهدوین را بهه دو
ونة درون تصویری و بین تصهویری تقسهیم کهرد انهد .تهدوین درون تصهویری در اصهل
همان میزانسن است که به نحوة برجستهنمایی تصویر شخصیتها در قاب تصویر به کمك
مجموعه عوامل بصری اطالق می ردد و تدوین بین تصویری به نحوة ترکیب تصهاویر بها
همدیگر فته میشود .تدوین ابزاری برای چینش پازف زمان برای دستیابی به یهك فهر
سینمایی است و ازاینرو ارتباطی مستقیم با ریتم دارد .از آنجا که ادبیام ابزار سهینما را در
پردازش زمانی وقایع ندارد ،روشن است که زمانبندی و ریتم یك اثهر سهینمایی تفهاوم-
هایی خواهد داشت اسکندری و همکاران .)70 :1391،ما نیز در تحلیل دراماتیك این اثر
به همین تصویرسازیهای نمایشی نظر داریم .درواقع باید روایتهای نقلی و هذرای ایهن
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خطبه را میان پرد های نمایشهای اصلی او دانست که با پیشبری داستان زمینهها را بهرای
شروع پردة بعدی آماد میسازند .در هریك از این تصاویر اما علهی ع) برجسهتهنمهایی
کرد  ،بهعنوان مثاف در تصویر چگونگی آفهرینش زمهین و قرار هرفتن آب در زیهر زمهین
میفرمایند؛ «وَ سَکَنَ هَیْجُ ارْتمَائه ِذْ وَطئَتْهُ بِکَلْکَلهَا  »...و چون زمین به سینه خود بهه رو
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
که به حیوانی تشبیه شد مشاهد میشود.

رفت ).در این قسمت تصهویری از زمهین

در این قسمت به بررسی خصوصیام تدوینی داستان آفرینش زمین میپهردازیم کهه از
لحاظ تدوین بصری و پردازش ریتم بسیار درخشان است .هر ممیهز نشهانگر یهك تصهویر
است):
«فرو بردن زمین در مورهای پرخروشن مورها مانند شتران نر در حاف هیجان و مسهتی
کر پدید میآورد.ن طغیان و چموشی آب در اثر سنگینی زمین را و فروتن شهد.ن چهون
زمین سینة خود را بر آب نهاد آشوب و هیجان آب فرو خوابید.ن و چون با شانههای خهود
همچون حیوانی که در خاک بغلتد ،بر روی آب درغلتید.ن آب حالت تسلیم و افتاد ی به
خود رفت و پس از جوشوخروش فرمانبردار و اسهیر ردیهد.ن زمهین در میهان آن آب
موار ساکن شد.ن هیجان آب از زیر اطراف زمین فرونشستن آب کو ههای سهر بهه فلهك
کشید را که بر دوش زمین بود ،بر روی خود حمل کرد.ن خداوند آبهای چشمهها را از
باالی قلة کو ها جاری ساخت.ن آبها را در شکاف بیابهانهها و رودخانهههها روان کهرد.ن
حرکت زمین را با کو های لنگر انداخته و صخر ها و قلهههای مرتفهع نظهم داد.ن زمهین در
اثر نفوذ کو ها در سطحش،ن فرو رفتن ریشة کو ها در اعماقش ،ن سوار شدن صخر ها بهر
پشت دشتها و صحراها،ن از لرزش و اضطراب بازایستاد و آرامش یافت».
صحنة آغازین سکانس 2تصویری از زمین و فرو بردنش در مورهای خروشان را نشان
میدهد .تصویر بعدی ،نمایی از کر مور را نشان میدهد ،مورها را هویی شهتران نهری
تصور کرد که در حاف هیجان و مستی کر به وجود مهیآورنهد .تصهویر سهو نمهایی از
آرا رفتن آب را نشان میدهد ،آب را مانند اسب چموشی تصور کرد که میتهازد امها
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در برابر سنگینی زمین را میشود .بعد تصویری از زمین را میبینیم که مانند مرغی سهینه-
اش را بر آب زد و در تصویر بعدی با شانههای خود در آب میغلتهد .در اینجها زمهین را
تشبیه به حیهوانی کهرد کهه در خهاک مهیغلتهد .در ایهن تصهویرنمای زمهین بهه سهکانس
تصویری از آب برش میخورد ،آب همچون انسانی اسهیر و فرمهانبهردار زمهین ،مشهاهد
میشود .در اینجا آب منزلگا زمین شته ،آب بهه احتهرا زمهین هیجهانش را فرونشهاند و
بستر زمین شت .در تصویر بعد نمایشی از یاری آب با زمین را میبینیم ،در اینجا آب بهه
یاری زمین میشتابد و کو های سر به فلك کشید را که بر دوش زمین بود ،بر روی خود
حمل میکند .کو ها را مانند انسانی تشبیه کرد که دارای سر میباشهند و بهر پشهت زمهین
سوارند .آب نیز مانند انسانی تصور شد که به کمك زمین میآیهد و کهو هها را بهر دوش
خود حمل میکند .در این تصهویر صهحنهای از ارتبهاط دو پدیهدة هسهتی بها ههم مشهاهد
میشود .در ادامة تصاویر ،صحنة نمایش آبشاری از دف کو هها مشهاهد مهیشهود ،شرشهر
آب و جاری شدن آن بر روی کو ها صحنة دفانگیز و زیبایی است کهه در اکثهر فهیلمهها
دوربین بر روی آن زو  3میشود ،جاری شهدن آب در شهکاف بیابهانهها و رودخانهههها و
لنگر انداختن کو ها که تصویری از انسانی لنگر انداختهه را در ذههن مجسهم مهیکنهد ،بهه
نمایش می ذارد .تصویری از کو ها در سطح زمین و ریشههاش در اعمهاق زمهین و سهوار
شدن صخر ها بر پشت دشتها و صحراها که باعث مقاومت زمهین از لهرزش و اضهطراب
میشود و آرامش زمین را ترسیم میکند.
مشاهد میکنیم که تصاویر سکانس فوق به شکلی سیاف و یرا پشهت سهر ههم چیهد
شد اند .هیچ صحنهای بیش از چند ثانیه طوف نمیکشد و بالفاصله به سهراغ صهحنة بعهدی
میرویم و جالب آنکه تكتك نماها در تعلیهق افزایهی حادثهه نقهش دارنهد .بها ایهن حهاف
بعضی از تصاویر همین قسهمت نمونههههای برجسهتهای از تهدوین میزانسهنی ههم بهه شهمار
میآیند .از منظر تصویری و زبان ویژ ی آن در نگا به نهجالبالغه درمییابیم چینشههایی
که از نماهای پیدرپی در زبهان حضهرم اسهت و صهحنههها و فصهلهها از سهاختار هنهری
خاصی برخوردار است و حرکت در آنها بسیار تفکرآمیز است؛
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 -3صحنهآرایی سینمایی
«صحنهپردازی سترشی از مضمون و شخصیتپردازی است و صحنه نیز...یك رسهانة
حاوی پیا یا اطالع هست» جان تنی ،ص  .)208طراحی صحنه را نیز مهیتهوان مهرتبط بها
تدوین میزانسنی و زمهانی دانسهت .صهحنهآرایهی در ادبیهام پارسهی نمهود خاصهی دارد و
مراسم عمومی ،مانند جشنها و صحنههای نبرد ،در آن به زیبایی مورد پردازش قرار رفتهه
و امیرالمؤمنین علی علیهالسال در نههجالبالغهه از ایهن تصهویر ری زیبها بههرة بسهیار بهرد
است .صحنهآرایی آثار ادبی را میتوان به دو قسمت عمدة رز ها و بز ها تقسیم کرد کهه
درخشانترین هر دو نمونه در شاهنامه فردوسی وجود دارد .صحنهآرایهیههای رزمهی کهه
آمیختهای از رنگها ،صداها ،کنشها و واکنشها و تغییرام مداو صهحنهایانهد ،عهالو
بر جذابیتهای صحنهآرایانه ،آنقدر غنای بصری دارنهد کهه مهیتهوان آنهها را از لحهاظ
تکنیكهای دیگری مانند تدوین ،میزانسن ،موسیقی ،نورپردازی و تعلیق نیز بررسی کهرد.
یکی از صحنهآراییهای کال امیرالمؤمنین علی علیهالسال در خطبة  91آنجایی است کهه
دربار ی چگونگى آفرینش آسمانها میفرماید:
«فضا باز و پستیوبلندی و فاصلهها وسیع آسمانها را بدون اینکهه بهر چیهز تکیهه
کند ،نظا بخشید و شکافها آن را به هم آورد و هر یك را با آنچه که تناسهب داشهت
و جفت بود پیوند داد و دشوار فرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگانى که فرمان او را بهه
خلق رسانند یا اعماف بند ان را باال برند آسان کرد .در حالى که آسمان را به صورم دود
و بخار بود به آن فرمان داد ،پس رابطهها آن را برقرار ساخت ،سپس آنها را از هم جدا
کرد و بین آنها فاصله انداخت و بر هر راهى و شکافى از آسمان ،نگهبانى از شههابهها
روشن ماشت و با دست قدرم آنها را از حرکت ناموزون در فضا نگهداشت و دسهتور
فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند .و آفتاب را نشانه روشنیبخش روز و مها را ،بها نهور
کمرنگ برا تاریکى شبها قرار داد و آن دو را در مسهیر حرکهت خهویش بهه حرکهت
درآورد و حرکت آن دو را دقیق انداز یری کرد تا در درجام تعیینشد حرکت کننهد
که بین شب و روز تفاوم باشد و قابل تشخیص شود و با رفتوآمد آنها شمار سافهها و
انداز یری زمان ممکن باشد .پس در فضا ههر آسهمان فلهك آن را آفریهد و زینتهى از
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وهرها تابند و ستار ان درخشند بیاراست و آنان را که خواستند اسهرار آسهمانهها را
دزدانه دریابند ،با شهابها درخشند سوزان تیرباران کرد و تمهامى سهتار ان از ثابهت و
استوار و ردند و بیقرار ،فرود آیند و باالروند و نگرانکنند و شادیآفرین را ،تسلیم
اوامر خود فرمود».
اما علیهالسال ) در این خطبه ،نخست به سراغ آفرینش آسمانها مىرود و صهحنهای
از کرام آسمانی را برای مخاطبین خود ترسیم میکند ،درواقع اما علیهالسال ) در جمله

اوّف به همان چیز اشار فرمود که در قرآن مجید دو بار به آن اشهار شهد اسهت .مهى-

فرماید :اهللُ الَّذی رَفَعَ السَّموام بِغَیرِ عَمَد تَرَوْنَهَا)؛ خداوند همان کس است که آسهمان را
با ستونى نامرئى بر پا داشت رعدن .)2شبیه همین معنا با انهدک تفهاوتى در آیهه  10سهور
لقمان آمد است؛ مىفرماید خَلَقَ السَّموام...
در چهارمین جمله اشار به طرق صعود و نزوف فرشتگان به آسهمانهها کهرد  ،در ایهن
صحنه ،تصویری از مکان بهرای خداونهد تصهور مهیشهود ،بههیقهین ،چنهین چیهز دربهار
خداوند که مافوق عالم مادّ است و زمهان و مکهان و اجزایهى بهرا او تصهوّر نمهیشهود،
امکانپذیر نیست.
سپس اما علیهالسال ) ،مراحل آفرینش آسمانها را ترسیم میکند .نخست تصهویری
از دود بودن آسمان را ترسیم میکند مىفرماید« :به آسمانها در حالى که به صهورم دود
بود ،فرمان داد» وَ نَادَاهَا بَعْدَ ِذْ هیَ دُخَانٌ) .این جمله ،در حقیقهت اشهار بهه تصهویری از
نخستین مرحله آفرینش جهان است که در قرآن مجید نیز در آیه  11سور «فصّلت» آمهد
است« :ثُمَّ اسْتَوَ ِلَى السَّماء وَ هىَ دُخَانٌ؛ سپس به تدبیر آسمان پرداخت ،در حالى که بهه
صورم دود بود» .در جمله دوّ تصویری از فشرد شدن دودهها را ترسهیم مهیکنهد مهى-
افزاید« :سپس خلقت وارد مرحله تاز ای شد) و در ایهن هنگها  ،بخهشههای مختلهر آن
پیوند برقرار شت» فَالْتَحَمَتْ عُرَ أَشْرَاجِهَا).
در جمله سو مىافزاید« :سپس آسمانها را از هم جدا ساخت و درها بسته آنهها را
باز شود ،».قرآن مجید نیز مىفرماید« :أَوَلَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَهرُوا أَنَّ السَّهموام وَ األَرْ َ کَانَتَها
رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا؛ آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین بههمپیوسته بودنهد و مها آنهها را از
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یکدیگر باز کردیم» .انبیاءن  .)30منظور از دیدن در اینجا ،دیهدن از طریهق فکهر و اندیشهه
است نه از طریق مشاهد حسّى؛ چراکه در آن زمان ،انسانى وجود نداشت.
در چهارمین جمله اشار به صحنهی آفرینش شهابهای آسمانى مهىکنهد .ایهن همهان
چیز است که در آیام متعدد از قرآن مجید به آن اشار شد است .از جمله در سور
«صافالام» آیه  8تا  10مىخوانیم« :وَ الَ یَسَّمَّعَوُنَ لَىء الْمَألاألعْلى وَ یُقْذَفوُنَ منْ کُل جَانهب
* دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصبٌ * ِالَّ مَنْ خَطرَ »...؛ آنها شیاطین) نمهیتواننهد بهه سهخنان
فرشتگان عالم باال وش فرا دهنهد؛ و هر ها چنهین قصهد را داشهته باشهند) از ههر سهو
هدف تیرها قرار مى یرند .آنها به شدّم عقب راند مىشوند و بهرا آنهان عهذاب دائهم
است .مگر آنکس که برا لحظهای کوتا جهت استراق سمع ،بهه آسهمان نزدیهك شهود
که شهاب ثاقب او را دنباف مىکند ابن ابی الحدید .)80-88 ،1404 ،اما علیهالسال ) در
این فراز تصویر جامع و ویایى از صحنههای آفرینش شگفتانگیز آسمانها کرد است:
در صحنة اوف ،تصویری از آغاز آفرینش آسمانها را کهه همههچیهز بهه صهورم تهود
عظیم دود مانند بههمپیوسته بود ،از روبهرو نشان میدهد .بعد با قطهع تصهویر در صهحنة
دو  ،با انفجار نخستین که در آن تود عظیم واقع شد و ستار ها و کهکشانهها از یکهدیگر
جدا شدند ،روبهرو میشویم .در صحنة سو  ،سکوم این تصویر بها معلالهق بهودن کواکهب
آسمان ،در این فضا بیکران که نشانهای از عظمت و قدرم پرورد هار اسهت را ترسهیم
میکند .در صحنة چهار  ،حرکام منظالم و خالى از هر ونه نهاموزونى در کهرام آسهمان
که در مدارها خود در ردشاند که نتیجه موازنه دو نیرو جاذبه و دافعه اسهت) را بهه
زیبایی به تصویر میکشد .در صحنة پهنجم ،حرکهت فرشهتگان را در جههان بهاال و مراکهز
قدس و نزوف آنها به زمین برا ابالغ فرمان حق و صهعود آنهها بهه آسهمان ،بهرا بهردن
اعماف بند ان ،به نمایش می هذارد .در صهحنة ششهم ،رانهد شهدن شهیاطین از صهعود بهه
آسمانها ،به وسیله شههابهها را ترسهیم مهیکنهد ،بههعهالو ایهن انفجهار صهدا و موسهیقی
شهابها در مقابل سکوتی که در طوف سکانس تداو داشت ،بهنهوعی رهاسهازی عقهد و
ذر از تعلیق شبیه است و جلوة بصری ویژ ای دارد .اما علیهالسال ) در عبهاراتى کوتها
و پرمعنا و اندیشه برانگیز ،همه را بیان و صحنههایی از آن را به تصویر کشهید اسهت .ایهن
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صحنهآراییها در این خطبه از کال موال علیهالسال کهه آمیختههای از رنهگهها ،صهداها،
کنشها و واکنشها و تغییرام مداو صحنهایاند ،عالو بر جذابیتههای صهحنهآرایانهه،
آنقدر غنای بصری دارند که میتوان آنها را از لحاظ تکنیكهای دیگری مانند تهدوین،
میزانسن ،موسیقی ،نورپردازی و تعلیق نیز بررسی کرد.

-4استفاده از ظرفیت روشنایی و رنگها
نورپردازی از لحاظ فنی در هیچیك از دور های تصویر ری مانند سینما توسعه نیافتهه
بود .ا رچه ابزارهای فنی نورپردازی در روز اران ذشهته وجهود نداشهت تها جلهو ههای
خاص نوری نمود داشته باشد ،در روایتههای ادبهی کههن زیبهاترین اسهتفاد هها در قالهب
آرایههای ادبی از نورهای طبیعی شهد اسهت «روشهنایی و تهاریکی از زمهان طلهوع انسهان
واجد داللتهای...سمبلیك بود است» جان تنی .)32:1381،در آیینهای مختلر اغلهب
تاری کی مظهر پلشتی و دهشت است و نهور مظههر پهاکی و حقیقهت؛ همهین نگهر بهه آثهار
ادیبان و شعرا را یافته است .در این آثار طلوع و غروب خورشهید و نورههای رنگارنهگ،
نوازشههگر و دلپههذیر آن محملههی بههرای اسههتعار هههای زیبههای کالمههی و تصههویری شههاعران
تصویر ر و طبیعت دوست است .در کنار این موارد میتوان به نورهایی مانند نور مشهعل-
ها و آتشها هم اشار کرد :بخش عمدة تأثیر ذاری تصویر ناشی از کهار نهورپردازی آن
اسههت .در سههینما نههورپردازی چیههزی فراتههر از نههور تابانههدن بههه اشههیا ،فقههط بههرای نمایانههدن
آنهاست .بخشهای روشنتر و تیر تر درون قاب به سهاخته شهدن ترکیهببنهدی ههر نمها
کمك میکند و بدین ترتیب نگا مها را بهه اشهیا و کهنشههای خهاص معطهوف مهیکنهد
بوردوف و تامسون ،1383 ،ص .)164
اما علی ع) در این خطبه با یك هنرمندی خاص نگا همگان را به پدید هها جهو
در زمین معطوف کرد و این ونه بر پدید های جوی نورپردازی میکند ،مهیفرمایهد« :و
بین زمین و جو فاصله افکند و وزش بادها را بهرا سهاکنان آن آمهاد سهاخت و  ،...بلکهه
ابرهایى را آفرید تا قسمتها مرد آن احیا شود و یاهان رنگارنگ برویند و بها بهه ههم
خوردن ابرها ،برقها درخشیدن رفهت ... ،و بادهها شهیر بهاران را از ابرهها دوشهیدند و بهه
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شدّم به زمین فروریختند ،ابرها پایین آمد سینه بر زمین ساییدند و آنچه بر پشهت داشهتند
فروریختند و»...

 -5لباس
تفاوم نقش لباس در سینما و لباس برخاسته از تفاوم عینیت نمایشی بها ذهنیهت ادبهی
است .در سینما پوشش یك فرد دید میشود ،ولهی در ادبیهام شهنید مهیشهود .بهه بیهان
روشنتر ظهور یك شخصیت در تصویر بهمثابه معرفی شهدن اوسهت ،کهه ایهن معرفهی در
ابتدا از طریق لباس و چهر صورم مهی یهرد و بعهد بها شهناخت اخالقیهام او بهه آ هاهی
کاملی از او دست مییابیم .این فرایند در متن ادبهی بهرعکس اسهت ،یعنهی اوف شخصهیت
حضور پیدا میکند و در لحظة اوف به واسطة نداشتن تصویر عینهی از او تقریبهاً بههصهورم
خالیالذهن به او مینگریم و در مرحلة بعد است که نویسند بهه شهرح پوشهش و مهنش او
میپردازد .حتی ا که نویسند چندان به توصیر پوشش نظر ندارد ،آ اهی منشی مها از
شخصیت بیشتر از آ اهی پوششی اوست ،نکتهای که بهه خهاطر عینیهت سهینمایی نهاممکن
است .وقتهی عنصهر لبهاس در متنهی ادبهی را از لحهاظ ویژ هیههای نمایشهی مهدنظر قهرار
میدهیم ،بیش از آنکه به کارکرد توصیفی و پسهینی آن نظهر داشهته باشهیم ،نمهود عینهی و
لحظهههای آن دارای اهمیههت اسههت ،زیههرا «لبههاس و ههریم در فههیلمههها ...پیرایههههههایی بهرای
جلو ری افزونتر صحنه و داستان خیالی نیستند ،بلکه جنبههایی از کاراکتر و مضهمون را
بازتاب میدهند» جان تنی ،1381 ،ص .)204
امهها علی ههالسههال ) در ایههن خطبههه زیبههاییهههای جهههان طبیعههت را کههه زاییههد نههزوف
بارانهاست به تصویر کشید و اینچنین به معرفی زمین و پدید هایی که بر روی آن قهرار
رفته میپردازد« :و در دامن کو ها ،سبز ها پدید آمد .پس زمین به وسیله بهاغهها زیبها،
همگان را به سرور و شاد دعوم کرد  ،با لباس نازک ل برگها که بهر خهود پوشهید،
هر بینند ا را به شگفتى واداشت؛ و با زینت و زیور که از لوبند لهها ونها ون،
فخر کنان خود را آراست ،هر بینند ا را به وجد آورد »... ،فَهِهی تَهبْهَجُ ِزِینَهةِ رِیَاضههَا ،وَ
تَزْدَهی بِمَا أُلْبِسَتْه  .)...در این تصویر زیبایی پدید ها که لباسهی پهر از هل بهرتن ،پوشهید
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جلو نمایی میکند .زیباییهای جههان طبیعهت در آرامهش روح و رفهع خسهتگى و ایجهاد
قدرم و نیرو برا فعالیّت حیام ،نقش مهمهى دارد؛ در اینجها ایهن زیبهاییهها نشهانها از
جمههاف و جههالف خههالق اسههت ،لبههاس و مسههکن و مرکههب آنههها و در یههك کههال « :همههه
نیازمندیهای آنها» از این طریق تأمین مىشود .همان ونه که قرآن مجید مىفرماید :أَنَّها
صَبَبْنَآ الْمَاءَ صَبّاً * ثُمَّ شَقَقْنَا األَرْ َ شَقَّاً * فَأَنْبَتْنَا فیه  )...عبسن.)25-32
البته عینیت رایی سینما منجر به بینیازی کار ردان فهیلم از توصهیفام پسهینی و ادبهی
لباسها هم نمیشود و او در تصویر شخصیتهای تاریخی از توصیرهایی که نویسهند از
لباس آنها کرد بههرة الز را مهیبهرد .ایهن توصهیفام در نههجالبالغهه بهه بهتهرین شهکل
صورم رفته است و مخصوصاً در این خطبه ،هنگامیکه برای زمین صهحنهآرایهی کهرد
و لباسی سبز و زیورآالم بر تن زمین را به نمایش می ذارد ،مقامی خاص به زمهین اعطها
کرد و در بازنمود فرهنگی ،ارتقای سیاسی و شخصیتپردازی چهر های خود به نیکهویی
از آن بهر برد است.

 -6نقطۀ دید
عموماً در ادبیام با دو نقطة دید اوفشخص و سو شخص روبهروییم ،ولهی «در سهینما
نقطة دید به اندازة ادبیام دقیهق نیسهت[...ا رچه] هرایش طبیعهی در فهیلمههای سهینمایی
بهسوی داستان ویی دانای کل است» جان تنی ،1381 ،ص .)234
هرچند محدودیت در تصویربرداری در سافهای آغازین سینما باعث مهیشهد تنهها بها
یك قاب ثابت و دانای کل روبرو باشیم ،ولی بهمرور زمهان چشهمانهداز دوربهینهها تغییهر
یافت و اکنون بسیار کهم پهیش مهیآیهد فهیلمسهازی در اثهر خهود منحصهراً از زاویهة دیهد
اوفشخص و یا دانای کل بهر ببرد و غیر از آثار مستند و مستند ونه تهالشههایی کهه در
این زمینه صورم رفته اکثراً ناموفق بود است .هرچند در پایان فیلم سینمایی ،درمجموع
دید اهی دانای کلی از داستان پیدا می کنهیم ،ولهی در زمهان تماشهای فهیلم ،دوربهین بهین
نگرش دانای کل و زاویة نگا بازیگران متغیر است؛ مثالً در یك صحنه دو نفر را میبینهیم
که روبروی هم نشستهاند و در صحنة دیگر ،از چشم یکی از بازیگران نفهر دیگهری را کهه
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روبروی او نشسته است ،مشاهد میکنیم .درواقع تصویر به خهاطر ویژ هی تکثهری خهود،
چشمانداز راوی را پراکند ساخته و او را از نقطة محاط دانای کلی دور میکند .عینیهت و
وابسته بودن شکل یری تصویر به مجموعهای از عوامل فنهی و بصهری ،راوی سهینما را از
مهاری که نویسند و ذهنیت قائم به فرد او به هردن راوی ادبهی مهیزنهد رهها کهرد و بها
چشماندازی که دوربین فیلمبرداری و پردة سینما به مخاطهب مهیبخشهند ،او را در فراینهد
روایت ناخودآ ا فیلم دخیل میسازند و از آنجا که بیننهدة فهیلم مسهلماً آ ها بهه فرجها
داستان نیست ،به راوی اوفشخص نزدیكتر است.
اما علی علیهالسال با چشمانهدازی از روایهت سهینمایی ،داسهتان آفهرینش آد ع) و
بعثت پیامبران را برای مخاطبین خود بهصورم زند و ویا ترسیم میکند :در ایهن بخهش
از خطبه ،اما علیهالسال ) تصویری از آفهرینش آد را بعهد از مهیّها شهدن زمهین در تمها
جهام ،به نمایش می ذارد ،مىفرماید« :هنگامیکه خداوند زمین خود را آماد ساخت و
فرمان خویش را در تما جهام) نافذ کرد ،آد را از میان تما آفرید ها بر زیهد و او را
نخستین و برترین خلق خویش قرار داد!» فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ ،وَ أَنْفَهذَ أَمْهرَ ُ ،اخْتَهارَ آدَ َ ،عَلَیْهه
السَّال ُ ،خیرَةً منْ خَلْقه ،وَ جَعَلَهُ أَوَّفَ جِبِلَّته).
سپس مىافزاید« :خداوند او را در بهشت خود جا داد و غذاها فهراوان و هوارا در
اختیارش نهاد و در عین حهاف) پیشهاپیش از آنچهه ممنهوعش کهرد بهود و را بهر حهذر
داشت و آ اهش ساخت کهه اقهدا بهر آن تنهاوف از درخهت ممنهوع) سهبب نافرمهانى او
خواهد بود و مقا و منزلتش را به خطهر مهىافکنهد!» وَ أَسْهکَنَهُ جَنَّتَههُ ،وَأَرْغَهدَ فیهَها أُکُلَههُ،
وَأَوْعَزَ ِلَیْه فیمَا نَهَا ُ عَنْهُ .)...،که در آیام متعدّد از قرآن مجید دیهد مهىشهود .از جملهه
مىفرماید« :وَ لَقَدْ عَهِدْنَا ِلَى آدَ َ منْ قَبْلُ فَنَسىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً؛ پیش از این از آد پیمان
رفته بودیم ،امّا او فراموش کهرد و عهز اسهتوار بهرا او نیهافتیم» طههن .)115در جها
دیگر مىفرماید« :وَ قُلْنَا یَا آدَ ُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کُالَمنْهَا رَغَهداً حَیْهثُ شهئْتُمَا وَ
الَ تَقْرَبَا هذ شَجَرَةِ فَتَکُونَا منَ الظَّالمینَ» بقر ن .)35سپس اما علیههالسهال ) در ادامهه ایهن
سخن صحنهای از نافرمانی آد را این ونه به تصویر میکشد« :امّا آد اقدا بر آن چیهز
که از آن نهى شد بود کرد و علم خداوند دربار او به وقوع پیوست»؛ و بهه همهین دلیهل،
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بعد از این کار مورد مؤاخذ قرار رفت و به او فته شد« :أَلَمْ أَنْهَکُمَا عَنْ تلْکُمها الشَّهجَرَةِ
وَ أَقُلْ لَکُما ِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ» اعرافن.)22
در اینجا صحنهای از پشیمانی آد از کردة خود مشاهد میشهود و در ادامهه مهیبینهیم
که «خداوند او را بعد از توبه از بهشت فرو فرستاد تا بها کمهك نسهل خهود ،زمهین را آبهاد
سازد و حجّت را بر بند انش ،اقامه کند» فَأَهْبَطَهُ بَعْهدَ التَّوْبَهةِ لیَعْمُهرَ أَرْضَههُ بِنَسْهله ،وَ لیُقهیمَ
الْحُجَّةَ بِه عَلَى عبَاد ) .در اینجا هبوط و نزوف آد به تصویر کشید شد که مکانى نیسهت؛
بلکه مقامى است؛ یعنى خداوند آد را از آن مقا واالیى که داشت بهه خهاطر ایهن تهرک
اُولى تنزالف داد.
در ادامة داستان ،تعبیر به عمران و آبادساز بههوسهیله آد و نسهل او آمهد ! در قهرآن
مجید نیز مىخوانیم« :هُوَ أَنْشَأَکُمْ منَ األَرْ ِ وَ اسْهتَعْمَرَکُمْ فیِهَها فَاسْهتَغْفرُو ُ ثُهمَّ تُوبُهوا ِلَیْهه؛
اوست که شما را از زمین آفریهد و آبهاد آن را بهه شهما وا ذاشهت؛ پهس از او آمهرزش
بطلبید سپس بهسوی او باز ردید و بهه عمهران و آبهاد زمهین بپردازیهد)» ههودن )61در
ضمن از جمله «فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ» بهخهوبی اسهتفاد مهىشهود کهه هبهوط آد بعهد از توبهه
صورم رفته است.
تصویر دیگر که در عبارم فوق به چشم مهىخهورد و بارهها در آیهام قهرآن بهه آن
اشار شد  ،مسئله اتما حجّت بر بند ان است .جمله «لَمْ یُخْلهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ» تصهویری از
آمدن پیامبران ،یکی بعد از دیگری را نشان مىدهد ،کهه آد یکهى از پیهامبران الههى و از
حجّتهای او بود است و بعد از رحلت او ،خدا پیامبران دیگهر در ههر زمهان فرسهتاد و
همچنان ادامه یافت تا به خاتم انبیا رسید؛ و خداوند آخرین دستورام و کاملترین قهوانین
را بر پیامبر اسال نازف کرد و اصوف جامع و ضوابط متینى را مقهرالر داشهت کهه دانشهمندان
هر قو و هر ملالت در سایه آن مىتوانند را خهود را بههسهوی خهدا و طریهق خهویش را بهه
سعادم بازیابند بهخصوص اینکه اوصیا آن پیامبر صلالى اهلل علیه وآلهه) تها دامنهه قیامهت
خواهند بود مکار شیرازی8 ،1374،ن.)414-413
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نتیجهگیری
خلق اثر هنری در هر دور ای محصوف دو عامل توأمان ذهنیت هنرمند و ابهزار هنرمنهد
است .هم ذهن و هم ابزار هنرمند بهمرور زمان متحوف میشوند ،ولی ههر دو بهنمایههههایی
ثابت دارند .ذهنیت هنرمند محصوف آرمان جویی و کاوشگری انسان در زنهد ی اسهت و
این کاوشگری در تما دور های تاریخ بشری امری یکسان است .قابلیتههای فنهی سهینما
توانمندیهای خاص تصویری به آن بخشید است .میزانسن ،تدوین ،نورپردازی ،طراحهی
صههحنه و بسههیاری ابههزار تصویرسههازی ماننههد انههواع تغییههرام تصههویری ،همههه در دایههرة
توانههاییهههای تصههویری سههینما مههی نجههد .نگهها متکثههر حضههرم علههی علی ههالسههال بههه
فرازوفرودهای بصری در خطبههایش ،شیو های تصویرسازی او را در بسهیاری از لحظهام
شبیه به فنون تصویرسازی در هنر سینما نمود است .خلق دوربین فیلمبرداری و همینطهور
فنون مختلر تصویر ری به دنباف عالقة هنرمند بهه سهاختن تصهویری عینهی از حقیقهت و
طبیعت شکل رفته است ،بنابراین استفادة امیرالمؤمنین علی علیهالسال از جلو هها و فنهون
تصویرسازیای که کار ردانهای امروزین هم بهنوعی از آنها بهر برد اند ،نهتنها امهری
خارقالعاد نیست ،بلکه حاصل پیوستاری زمان ،طبیعت و انسان بهعنوان بدنههای واحهد از
حیام است.

پی نوشتها
 1میزانسن :عبارم است از چیدن عناصر جلوی دوربین فیلمبرداری ،از قبیل بازیگران و
حرکت دوربین .در میزانسن نسبت بازیگرها به یکدیگر ،نسبت دوربین به صحنه و
بازیگرها و نسبت وسایل صحنه و بازیگرها مورد توجه شدید کار ردان حرفهای و خالق
قرارمی یرد و آنها را طوری میچیند که به معنای مورد نظرش دست یابد
افصحی62 :1383،؛ دوائی.)156 :1364،
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 2سکانس :جزء کاملی از یك فیلم که معادف فصل در ادبیام است .سکانس از چند
صحنه و یا تنها از یك پالن تشکیل میشود که در این صورم به آن پالن -سکانس فته
میشود افصحی.)37 :1383،
 3زو  :این عدسی به فیلمبردار امکان میدهد از یك نمای باز به یك نمای بسته و
برعکس برود ،بدون اینکه به تغییر محل دوربین نیاز داشته باشد افصحی.)36 :1383 ،
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