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 مقدمه

 ایران در یعرب ادبیات و زبان ةرشت در آکادمیک هایپژوهش گیری جهت به نقدی با توانمی را پژوهش این

 عربی معاصر ادبی آثار نقد به که هاییپژوهش اهمیت» :گیردمی شکل پرسش دو اساس این بر کرد، آغاز

 نو دبیا مکاتب پایة بر نقدهایی عربی معاصر ادبیات به که غایت این به رسیدن اساسا و چیست؟ در پردازدمی

 نآ امثال و نمایشنامه شعر، رمان، «عربی معاصر ادبی آثار» از ویسندهن مقصود ،«دارد؟ شأنی چه ،شود نوشته

  .باشدمی

 مقاالت، ها،طرح ها،نامه)پایان هاپژوهش از بسیاری شده، مشاهده که شودمی مطرح دلیل بدین هاپرسش این

 در ار پژوهشگر دیدگاه ،فوق هایپرسش به پاسخ .گرددمی موضوعاتی چنین صرف رشته این در (...و سمینارها

 .سازدمی مشخص مذکور رشتة در کادمیکآ هایپژوهش گیریجهت زمینه

 هاییدنق زبان، عرب نقاد که شود توجه نکته این به که است شده طرحم درستی به زمانی پرسش این البته

 انس آن ادبیات با و اندزیسته زبان این با که چرا ،اندنوشته خویش معاصر آثار بر ارزشمندتر و تردقیق بسیار

 نآ ادبی نشریات و زبان عرب کشورهای ةپهن در مختلف مکاتب مجادالت و ادبی محافل کوران در و اندگرفته
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 یمتصم غایتی و هدف چه با و بیافزاید هااین بر است قرار چیز چه ایران در رشته این دانشجوی پس .اندبوده

 دارد؟ کار این به

 دفمنده صورت به و بیابد را خویش راه ایران در عرب ادبیات و زبان رشتة است الزم سطور، این نویسندة نظر به

 تواندمی که عربی زبان زمینه در هاییپژوهش :آید کار به ایران آکادمیک فضای در که بپردازد هاییپژوهش به

 ترجمه بازار که دارند اذعان همگی که چرا ترجمه، با مرتبط هاییپژوهش .باشد فارسی زبان مشکالت راهگشای

 دعیها ،البالغه نهج ،قرآن همچون دینی ادبی متون زمینه در هاییپژوهش .دارد بسیاری آشفتگی عربی، زبان از

 دست آن از همگی آن، امثال و عربی زبان آموزش مقارن، ادب متون، تصحیح در هاییپژوهش همچنین ،... و

  .بگیرد قرار رشته این اندانشجوی توجه مورد تواندمی که است هاییپژوهش

 راهنمایی با سرانجام و بگیرد قرار راستا این در که بپردازد موضوعی انتخاب به تا داشت این بر سعی پژوهشگر

 اساس رب «البالغه نهج تمام» کتاب در هنری پردازیتصویر) موضوع ،پور عرفت زینه دکتر گرانقدر استاد

 .شد انتخاب (آن از پس جهان و مرگ هایصحنه بر تأکید با قطب، سید دیدگاه

 ورتص مشابه کاری کنونتا مذکور، موضوع با البالغه( نهج تمام کتاب )یعنی شده انتخاب متن همنشینی در

 فتهگر صورت بسیاری نحوی و بالغی ادبی، هایپژوهش رضی سید البالغه نهج مورد در البته .است نگرفته

 ایبر اینکه خصوصا .است نگرفته صورت کاری الذکر فوق موضوع محدوده در قطب سید دیدگاه با اما است

 به دیم(ق بالغت معنای بالغی)به نه و شناسانه زیبایی نگاه نوعی هنری تصویرپردازی که شود آشکار خواننده

 اشاره (11 و11)صص«شخصیات و کتب» کتاب در دیدگاه تفاوت این به خود قطب سید که جایی تا است متن

 .کندمی

 سیبرر و تالش سالها از پس موسوی صادق سید آن مولف گفت، باید «البالغه نهج تمام» کتاب مورد در اما

 کتاب این در مولف .کند تنظیم و گردآوری آنرا است توانسته گردد،می منبع 777 بر افزون که مختلف منابع

 هایینامه یا هاخطبه به را مجزا متون و افزوده بدان را رضی سید البالغه نهج محذوف موارد است کرده سعی
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 طاقت کارِ این اهمیت .کند تبدیل -هبود السالم علیه علی حضرت حیات زمان در که گونههمان - پارچه یک

 مسیحی، پژوهشگر جرداق جرج آملی، زاده حسن عالمه همچون بزرگانی که است جایی تا ارزشمند و فرسا

 .اندنوشته تقریظ آن بر ...و االمین حسن

 سسپ .شد استخراج متن از مرتبط هایصحنه انتخابی موضوع اساس بر ابتدا :پژوهش این در کار مراحل سیر

 عناصر شرح به آن از پس .گردید انتخاب عنوانی یک هر برای و شده بندیدسته منتخب های صحنه این

 به مبهم و سخت کلمات معنی بود الزم که کجا هر و شد پرداخته هاصحنه از یک هر هنری تصویرپردازی

  .گردید بندی جمع و استخراج فصل هر نتایجِ ،پایان در .شد اضافه پژوهش

 لفص پنج مقدمه، یک به پژوهش ،مشاور و راهنما استادان نظر اساس بر و گرفته صورت مطالعات با سرانجام

 لفص مرگ، هایصحنه در هنری تصویرپردازی :دوم فصل تعاریف، و مفاهیم کلیات :اول فصل :شد تقسیم

 ،بهشت هایصحنه در هنری تصویرپردازی :چهارم فصل قیامت، هایصحنه در هنری تصویرپردازی :سوم

 اصاختص پژوهش نتایج به نیز پژوهش پایانی بخش .جهنم هایصحنه در هنری تصویرپردازی :پنجم فصل

 .است یافته

 موضوع با مرتبط هایصحنه تعدد -1 :از است عبارت شد مواجه آن با پژوهش این در پژوهشگر که یتمشکال اما

 حاضر پژوهش )حجم.پرداخت منتخب هایصحنه از ایگزیده شرح به اجبارا پژوهشگر نتیجه در که متن در

 عناصر دقیق تعریف عدم-2 باشد(می پژوهش این موضوع با مرتبط هایصحنه گستردگی از حاکی خود

 بندی تقسیم -3 .وی توسط شده ارائه مفاهیم بودن برانگیز بحث و قطب سید توسط آن گسترة و تصویرپردازی

 امکان و شود جدا یکدیگر از پیوسته هم به هایصحنه از ایدسته ،است شده موجب که هاصحنه موضوعی

 اکندگیپر است ممکن ها،صحنه یکپارچه شرح به پرداختن اینکه کما نباشد، یکدیگر با آنها ارتباط بررسی

 یک هر متفاوت برداشت -4 .گردد موجب را یکسان موضوع با هاییصحنه میان مقایسه امکان عدم و موضوعی

 هاهصحن شرح و تصویرپردازی عناصر تطبیق در مشکالتی موجب که هنر، و تصویر مفهوم از ادبی مکاتب از

 .گرددمی
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 قصاد )سیدةابلالغ نهج تمام :از است عبارت گردید، استفاده پژوهش این نوشتن در که منابعی مهمترین

 الفين راتلصوی نظریة قطب(، )سید ةالقیام مشاهد قطب(، الکریم)سید القرآن يف الفين اتلصویر (،يموسو

 .(ياخلادل قطب)صالح سید عند

 لیخا هاپژوهش در آن جای و است نشده نگاشته قطب سید نظریة بر جدی نقدی هنوز رسدمی نظر بهالبته 

 .است

ه ب دکتر معصومه نعمتی قزوینی ودکتر زینه عرفت پور استادان گرانقدر  زحمات از الزم استدر پایان 

 تشکر نمایم. ،عنوان استاد راهنما و مشاور در تمامی مراحل این پژوهش
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 مشکل بیان یا مسأله تعریف

 نسبت را خود نگرش تا کندمی تالش دارد جهان از که درکی بر افزودن برای تازه هایراه کشف پی در انسان

 چیزی آن تمام ایمدریافته آنچه آیا :هستیم روبرو سوال این با ادبی اثر یک خواندن از پس .دهد تغییر جهان به

 کرد؟ پیدا متن از متفاوت یا بهتر درکی توانمی آیا کرد؟ درک ادبی متن از توانمی که است

 اشتراک هب دیگران با زبان وسیله هب ایم داشته ادبی متن از که دریافتی از را خود احساس و تجربه توانیممی ما

 هک اینجاست پس ،شودمی احساس ها دریافت انتقال برای مشترک ارچوبچ یک به نیاز راه این در اما ریمبگذا

 .نمایاندمی را خود إلنقد هایمعیار و هااصطالح و هاتعریف

 ادبی نمت یک در که است هایینسبت یافتن یابدمی اهمیت ادبی متن از بهتر درک مسیر در که اموری از یکی

 آن با که است هاییروش از یکی هنری تصویرپردازی .خواننده برای آنها کردن بارز آن تبع به و دارد وجود

 .داد نشان را آن هایزیبایی و برد پی ادبی متن یک در موجود های نسبت به توانمی

تعریفی از  قطب سید .است خیال صور استخراج ورای امری قطب، سید نظر اساس بر هنری تصویرپردازی

اجزای  مفهومبرای درک این  نمی آورد بلکه «القرآن فی الفنی التصویر»تصویرپردازی هنری در کتاب خویش 

 یعوس صورت به را تصویر مفهوم باید قرآن در هنری تصویرپردازی گستره درک برای » :آنرا توضیح می دهد

 ریتصوی دادن نشان برای اوقات از بسیاری در ..خیالپردازی، حرکت، رنگ، بر مشتمل تصویری آوریم، نظر در

 اقسی و عبارات و کلمات موسیقی گفتگو، و وصف ،کندمی پر را وجدان و فکر خیال، و حس گوش، و چشم که

 و مجرد های رنگ از نه باشد شده انتزاع زندگان عالم از که پویا و زنده تصویری .دارند مشارکت هم با کالم

 .(37 ص م،2772 قطب)الف(،) «جامد خطوط

 کردند، تفسیر متکلف یا مصنوع به را الفنی التصویر عبارت در فن کلمه مفهوم که کسانی به پاسخ در وی

 نگذشت رمخاط به ابدا کردم، انتخاب را (القرآن فی الفنی التصویر) عنوان کهمیهنگا کنم اعتراف باید »:گویدمی

 که[]بل ...باشد خیال بر متکی صرفا یا و مصنوع یا متکلف :معنایش قرآن با قیاس در فنی)هنری( واژه که
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 قطب)ب(،).«باشدمی اداء قدرت و هارمونی در زیبایی و ]معانی[، ارائه در نوآوری :معنایش قرآن در فن)هنر(

 (211ص م،2772

 ستا یابزار تصویرپردازی قرآن، بیانی اسلوب در » :گویدمی اینچنین کریم قرآن در تصویر جایگاه مورد در او

 (7 ص م،2772 قطب)ب(، سید«) دارد ترجیح دیگر[ هایابزار همه ]بر که

 [قرآن ]در هاتصویر اغلب در» :گویدمی چنین خود نظر مد هنری تصویرپردازی های مؤلفه مورد در قطب سید

 آن لهوسی به زندگی حرارت و شودمی تندتر آن با زندگی نبض که حرکتی دارد وجود آشکار یا نهفته حرکت

 آن رد تصویرسازی که است حرکتی این .نامیممی حسی تخییل آنرا ما که است حرکتی این ...شودمی بیشتر

 ...بپراکند گوناگون، های رنگ و هانشان وجود با گوناگون، صور در را زندگی تا گیردمی شکل آن اساس بر و

 تحاال و طبیعی های پدیده جامد مواد به حیات دادن در نامید تشخیص را آن توانمی که تخییل انواع از یکی

 است، تجسیم آن و است واضح قرآن تصویرسازی در که دارد وجود هم دیگری پدیده.....شودمی نمایان درونی

 صص ش،1331 ،)ویسی.«محسوسات و اجسام صورت به آنها دادن نشان عموما و انتزاعی معنویات تجسیم

112-113). 

 های تصویربه عنوان یکی از ویژگی  هنری( هنگیا)هم تناسق موضوع به مذکور کتاب از میمه فصل در وی

 تصویر -2 عبارات، بلندی و کوتاهی و معنا حیث از محتوا با عبارات و الفاظ تناسب -1 شامل که،پردازدمی

 تقابل -4 و کالم، فضای با آن تناسب و عبارات از حاصل موسیقی -3 کلی، تصویر با آن وتناسب کلمه از حاصل

 .باشدمی ها صحنه میان

 و یحس تخییل را، قطب سید دیدگاه از هنری تصویرپردازی اصلی هایمؤلفه توانمی بندی جمع یک در پس

 .دانست ،موسیقی و رنگ حرکت، تقابل، هنری(، تناسق)هماهنگی تشخیص، و تجسیم

 کریم قرآن و المؤمنین امیر کالم میان که تنگاتنگی ارتباط سبب به که است این پژوهش این اصلی فرض پیش

 .دارد وجود نیز البالغه نهج تمام کتاب در هاییمؤلفه چنین ،دارد وجود



 مقدمه

 

7 

 

 المالس عبد همچون پژوهشگران دیگر آرای گذاردن کنار معنای به رساله این عنوان در قطب سید نام به اشاره

 بر است تاکیدی بلکه ،نیست ...و 1ابودیب کمال ،4جمعه حسین ،3یاسوف احمد ،2عبدالعال قطب محمد ،1راغب

 هنمج و بهشت قیامت، مرگ، هایصحنه تحلیل به اساس این بر .است نهاده جای بر که تاثیری و او کار اهمیت

 .شودمی پرداخته «البالغه نهج تمام» کتاب در

  

                                                           
 و درمان أم دمشق، هایدانشگاه در آکادمیک تحصیالت طی از پس وی سوری، معاصر نویسنده و ادیب: الراغب عبدالسالم .1

 ادبیات» در م2771 سال در را خود دوم دکترای نیز و «نقد و ادبیات» در م1111 سال در را خود اول دکترای توانست حلب

 ةجایز م،2773 سال در الراغب أحمد. است دمشق «العرب الکتاب اتحاد» اعضای از یکی همچنین وی. نماید کسب «عباسی

 این .کرد دریافت سوریه اوقاف وزارت از «الکریم القرآن فی الفنیة الصورة وظیفة» کتاب نگارش برای را دمشق قرآنی هایپژوهش

 «مکری قرآن در هنری تصویر کارکرد» عنوان با را آن سخن ترااانتش و شده ترجمه سیدی حسین سید توسط یرانا در کتاب

 :الشاملة المکتبة. ک. ر بیشتر اطالعات برای).است نموده چاپ

)http://shamela.ws/index.php/author/2414 
 و الذات» و «القرآن قصص فی المرأة صورة» ،«الکریم القرآن فی التصویر جمالیات» به توانمی وی آثار از: العال عبد قطب محمد .2

 .کرد اشاره «الموضوع

 الیاتجم» به توانمی آثارش از. باشدمی حلب دانشگاه ادبیات دانشکده استاد وی. سوری معاصر نویسنده :یاسوف زکریا احمد .3

 دراسات»و «یفالشر النبوی الحدیث فی الفنیة الصورة» ،«والتفسیر اإلعجاز کتب فی القرآنیة المفردة جمالیات» ،«القرآنیة المفردة

 ترجمة اب سخن انتشارات وسیله به «قرآن واژگان زیباشناسی» عنوان با ایران در اول کتاب. برد نام را «الکریم القران فی فنیه

 :الشاملة المکتبة .ک.ر بیشتر اطالعات برای) .است رسیده چاپ به سیدی حسین سید

)http://shamela.ws/index.php/author/2433 

 
 زمینه در او آثار از. است سوریه در عرب نویسندگان اتحادیه رییس و پژوهشگر ،(دمشق-م1141) یبرود متولد :جمعه حسین .4

 ترجمه فارسی به اول کتاب که. باشدمی« الکلمة جمالیة فی» کتاب و« القرآنی النص فی الجمالی التقابل» کتاب شناسی زیبایی

 .است شده
اصر، رود. پژوهشگران مع: ادیب، نویسنده و ناقد برجستة معاصر سوری که از پیروان مکتب ساختارگرا به شمار میابودیب کمال .1

ابودیب را از پیشگامان نوآوری در نقد، و از جمله کسانی به شمار آورده اند که در انتقال تفکر و نقد جدید به فرهنگ عربی، 

عر فی بنیة االیقاعیة للش»، «نظریة الصورة عند عبد القاهر الجرجانی»، «جدلیة الخفا و التجلی»های پیشگام بوده است. کتاب

 (11-11ش، صص1311باشد.)ر.ک. سیفی، از آثار وی می« األدب العجائبی و العالم الغرائبی»، «العربی
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 پژوهش این انجام ضرورت و اهمیت

 تهبرگرف هاییروش ایجاد زمینه در -قطب سید همچون -اسالمی ادیبان و اندیشمندان هایتالش به توجه لزوم

 توجه نعی در شرقی انسان نگاه و میاسال تمدن اصیل هایریشه بر تکیه با ادبی نقد در زمین مشرق فرهنگ از

 خنانس از وسیعی مجموعه که «البالغه نهج تمام» کتاب ادبی ارزش و سویی، از غرب در ادبی نقد مکاتب به

 این .شد موضوع این انتخاب سبب دیگر، سوی از السالم علیه طالب ابی بن علی مومنان امیر متقیان موالی

 حلیلت و بررسی مورد ادبی تحلیل مختلف های روش با که دارد را ظرفیت این ،ادبی متن یک عنوان به کتاب

 ورتص کتاب این مورد در تحلیلی کار هیچ قطب سید نظریه اساس بر کنونتا اینکه به توجه با .گیرد قرار

 سید هنری تصویرپردازی روش اساس بر را کتاب این ادبی های زیبایی که است آن پی در رساله این نگرفته،

 .سازد آشکار خواننده برای (جهنم و بهشت قیامت،) مرگ از پس جهان و مرگ، موضوعات در قطب

 پژوهش اهداف

 یکپارچه و آوری جمع زمینه در ارزشمند کاری عنوان به «البالغه نهج تمام» کتاب در پژوهش و تحقیق -1

 .السالم علیه طالب ابی بن علی متقیان موالی سخنان توثیق و سازی

 نشان رد سعی هنری تصویر مفهوم به نو نگاهی با که قطب سید روش سازی پیاده و تبیین برای تالش -2

 .است داشته قرآن یعنی عربی زبان به ادبی متون واالترین های زیبایی دادن

 رعناص اساس بر ،«البالغه نهج تمام» کتاب در جهنم و بهشت قیامت، مرگ، های صحنه تحلیل و بررسی -3

 .قطب سید نظریه های مؤلفه و

 پژوهش قلمرو

 اسالمی و عربی ادبیات و زبان حوزه :مکانی قلمرو الف(

 قمری هجری اول قرن :زمانی قلمرو ب(
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 جدید بالغت و ادبی نقد :موضوعی قلمرو ج(

 پژوهش هایسؤال

 است؟ صورت چه به برگزیده هایصحنه در رنگ و حرکت -1

 ایفا نقشی چه خیالی غیر بیان با مقایسه در برگزیده هایصحنه در تشخیص و تجسیم حسی، تخییل -2

 کند؟می

 دارد؟ نمود بیشتر منتخب هایصحنه در هنری هماهنگی و تناسب از وجه کدام -3

 است؟ آهنگی ضرب چه دارای بررسی مورد های صحنه در سجع و کالم موسیقی  -4

 روش این انتخاب دلیل و پژوهش انجام روش

 برداری یشف و مطالعه منابع، آوری جمع اینترنتی، و ایکتابخانه منابع در جستجو شامل تحلیلی-توصیفی روش

 .گیری نتیجه و بندی جمع نهایت در و هاداده نحلیل موجود، منابع از

 :باشدمی زیر مراحل شامل خود ها داده تحلیل بخش

 وعموض با مربوط مطالب حجم پژوهش، های سوال کار، اهمیت پیشینه، بیان :شامل کار کلیات تشریح  -1

 ...و قطب سید روش های مشخصه شرح هنری، تصویرپردازی مفهوم انتخابی،

 هدست و «البالغه نهج تمام» کتاب از جهنم و بهشت قیامت، مرگ، موضوع با مرتبط های بخش استخراج -2

 .موضوعی نظر از تصاویر بندی

 .مشکل عبارات و کلمات شرح -3



 مقدمه

 

17 

 

 ی،حس تخییل :شامل وی نظریه در شده مطرح عناصر و قطب سید روش اساس بر تصاویر ادبی تحلیل -4

 ...و هنری هماهنگی و تقابل حرکت، رنگ، تجسیم، تشخیص،

 پژوهش هایفرضیه

 .گرددمی پویا و زنده تصاویری ایجاد موجب برگزیده هایصحنه در رنگ و حرکت -1

 .پردازدمی جهنم و بهشت قیامت، مرگ، حقیقت و معنی انتقال به خیال صور از خالی بیان که حالی در -2

 اطبمخ ذهن در معانی تثبیت و گذاری تاثیر موجب منتخب هایصحنه در تشخیص و تجسیم حسی، تخییل

  .شودمی

 مودن بیشترین کالم، فضای و کالم موسیقی بین تناسب و عبارات و الفاظ بین تناسب وجود نعی در -3

 جهنم، و بهشت قیامت، در آنها عمل نتایج و کافران و مومنان مرگ های صحنه میان تقابل در هنری هماهنگی

 .شودمی دیده

 رد طنین ایجاد به آهنگین تکرارهای و است نظر مورد های صحنه فضای مطابق ،سجع و کالم موسیقی -4

 .رساندمی یاری مخاطب بر تاثیرگذاری و عبارات

  پژوهش پیشینه

 ورتص قطب سید روش اساس بر «البالغه نهج تمام» کتاب مورد در پژوهشی هیچ تاکنون که است ذکر به الزم

 یشینهپ ذکر به شودمی شامل نیز را رضی سید البالغه نهج متن کتاب، این اینکه دلیل به اما است، نگرفته

 .پردازیممی البالغه نهج خود زمینه در تحقیق

 ها نامه پایان

 :راهنما استاد استرآبادی، قاضی حاجی مریم ،البالغه نهج در آفرینی تصویر هنر از هایی جلوه -1

 ارشد( نامه )پایان1333 حدیث، علوم دانشکده جعفری، مهدی محمد سید
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 ررسیب :دوم فصل ،دانشمندان و ادبا دیدگاه از تصویر مفهوم بیان :اول فصل :است آمده نامه پایان این در آنچه

 الغه(الب نهج در تصویرآفرینی های )روش عنوان با :سوم فصل ،نبوی روایات و کریم قرآن در آفرینی تصویر

 (32 – 77)صص رستاخیز و مرگ وصف به آن از مختصری قسمت که باشدمی مختلفی های بخش دارای

 لفص آخرین که چهارم فصل در نهایتا» :گویدمی چنین چهارم فصل مورد در نویسنده .است یافته اختصاص

 ]تاحد البالغه نهج در موجود تصاویر استخراج ضمن باشد،می نیز بخش ترین اصلی و است حاضر پژوهش

 -2 حیوانات -1 تصویر بر مشتمل که (،1 ص نامهپایان مقدمه«)پردازیممی تصاویر این بندی دسته به امکان[

 -1 اقتصاد -3 وراهنما راه -7 مشاغل -1 دارو و درمان و درد -1 ها مکان -4 زندگی وسایل و ابزار -3 طبیعت

  .باشدمی انسان تصویر -12 هاپوشیدنی -11 خوردنی و نوشیدنی -17 جنگ وسایل و ابزار

 نیز و .است نشده ای اشاره جهنم و بهشت قیامت، مرگ، موضوع به فصل این در شودمی مشاهده که همانطور

 .ستا نگرفته قرار بررسی مورد مذکور رساله در باشدمی حاضر پژوهش نظر مد ها صحنه تحلیل در که عناصری

 استاد قدیمی، فرشته ،-)ع( علی امام خطبه 441 برمبنای -البالغه نهج در تصویرهنری کارکرد  -2

  ارشد( نامه )پایان 1317 مشهد، فردوسی دانشگاه حسینی، باقر محمد سید :راهنما

 ختصاصا آن به مربوط مسائل و تصویر طبیعت بررسی به :اول بخش ،است شده تنظیم بخش سه در رساله این

 نیز :سوم بخش .است گرفته قرار بررسی مورد البالغهنهج در آفرینی تصویر هایروش :دوم بخش در .دارد

 کنکاش و بررسی مورد آن هایمؤلفه و تصویر اقسام نظر از را البالغهنهج نخست گانه صدوچهارده هایخطبه

 .است داده قرار

 با حتی که است پرداخته البالغه نهج خطبه 241 از خطبه 114 در برگزیده، تصاویر استخراج به تنها نویسنده

 نشده بررسی هاخطبه از زیادی حجم جهنم، و بهشت قیامت، مرگ، موضوع با مرتبط هایینمونه وجود فرض

 .است
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 وش،چراغی حسین ،معاصر ادبی نقد دیدگاه از البالغه نهج در هنری تصویر کارکرد بررسی -3

  دکتری( نامه )پایان 1333 تهران، دانشگاه رضایی، غالمعباس :راهنما استاد

 و شده دهاستفا البالغه نهج تصاویر بیان برای تکوینی ساختارگرایی در گولدمن لوسین روش از رساله این در

 تحضر خاص بینیجهان و ایدئولوژی ساختار و البالغه نهج ادبی ساختارهای بین ارتباط کشف پژوهش هدف

 رداختهپ ساختگرایی و فرمالیسم توضیح به ابتدا در نویسنده امر این برای .است شده عنوان السالم علیه علی

 تصحب ساختار از رساله در اما شده وارد هنری تصویر اصطالح رساله عنوان در چرا که این توضیح در وی .است

 کرده اشاره «النص علم و الخطاب بالغه» کتاب در فضل صالح .د همچون محققین از برخی دیدگاه به شده

  .نامدمی متن کلی تصویر را متن کلی ساختار که است

 .باشدمین نظر مد حاضر، نامه پایان در کرده استفاده تحلیل برای خود رساله در نویسنده که دیدگاهی افزود باید

 هاکتاب

 ومیعل انتشارت شرکت قاسمی، محمد حمید البالغه، نهج در آفرینی تصویر هنر از هایی جلوه -1

  .ش1317 تهران ،دوم چاپ فرهنگی،

 ویرپردازیتص از هایی نمونه انتخاب با قطب سید های دیدگاه و مبانی از پذیری تاثیر با نویسنده کتاب این در

  .است آورده مختصری شرح یک هر برای و کرده بندی دسته موضوعی صورت به را آنها البالغه، نهج در

 فصل ،شدبامی (...و البالغه نهج در آفرینی تصویر اقسام تصویر، )تعریف مقدماتی مباحث حاوی کتاب اول فصل

 و ها جلوه» عنوان با کتاب، وآخر سوم فصل ،دهدمی توضیح را البالغه نهج در آفرینی تصویر های روش دوم،

 در .تاس داده اختصاص خود به را کتاب حجم بیشترین ،«البالغه نهج در آفرینی تصویر هنر از چند های نمونه

 لفمخت موضوعات با البالغه نهج در تصویرپردازی از هایی نمونه بررسی و استخراج به نویسنده فصل این

 .است پرداخته
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 معاد زا شگفت تصویرهایی» عنوان با کتاب فصول از یکی یابدمی ارتباط حاضر پژوهش با حدودی تا آنچه اما

 در مرگ سیمای -1 :باشدمی موارد این شامل که است صفحه( 14 با برابر 111 – 17)صص «آخرت جهان و

 تصاویری-4 ،قبور اهل حاالت رسیمت -3 ،ها انسان دادن جان و احتضار حاالت ترسیم -2 ،البالغه نهج تصاویر

 .آن مهیب چهره و دوزخ از تصاویری -1 ،دلربا بهشت از زیبا تصویری -1 ،محشر هولناک صحنه از زنده

 مبسوط ورط به مرتبط تصاویر نداشته سعی کتاب نویسنده که شودمی مشخص کتاب از بخش این به نگاهی با

 یباییز برخی به کلی طور به و استخراج را تصاویر از تعدادی تنها بلکه دهد شرح قطب سید دیدگاه اساس بر

  .است پرداخته آن های

 ادقدارالص موسسه الفحام، حسین علی عباس ،السالم علیه علی ماماإل خطب فی الفنی التصویر -2

  .ق1433م/2712 العراق ولی،األ ةالطبع الثقافیه،

 و اسالم صدر در آن تطور و جاهلی دوره در خطابه مورد در ای مقدمه بیان از پس اثر این در کتاب نویسنده

 در را نآ و است پرداخته هنری تصویر تشکیل وسایل به اول فصل در السالم، علیه علی امام ادبیات پیدایش

 نایه(ک و استعاره و )تشبیه ترکیب در تصویر و حرف( در و فعل در اسم، در )تصویر کلمه در تصویر بخش دو

 رد را آن و پرداخته علی امام های خطبه در هنری تصویرپردازی منابع به دوم فصل در وی ،است کرده بررسی

 کرده تقسیم ،ابتکاری تصاویر-1 و عربی های مثل-4 عربی، شعر-3 نبوی، احادیث-2 کریم، قرآن-1 :بخش 1

 :بخش 4 در آنرا تصویرپردازی، در آهنگ ایجاد در لفظی صناعات اثر بر تاکید با سوم فصل در همچنین ،است

 نهج متن از هایینمونه کتاب از بخش هر در وی .است داده قرار توجه مورد شعری وزن و سجع موازنه، تکرار،

 است آورده شده مطرح بحث بر مثال شاهد عنوان به تنها را البالغه

 .است اختهنپرد البالغه نهج در هنری تصویرپردازی بررسی به موضوعی صورت به نویسنده نتیجه در

 تمقاال




