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 بر تأكيد فارسي با كالسيك غنايي ادبيات ثارآ سينمايي از اقتباس
  سمرقندي ظهيري سندبادنامة نمايشي وجوه

  *عليرضا پورشبانان

 چكيده
روز و  هاي سينمايي براساس متون ادبيات كالسـيك فارسـي بـا مضـامين بـه      ساخت فيلم

 ،وكنـد   مـي معرفي آثار ادبي را فراهم نة زمي ،سو يك از ،اجتماعي از مسائل مهمي است كه
با ايـن هـدف، در ايـن     بخشد. ي ميعدي جدهاي سينمايي عمق و ب به فيلم ،ديگر ازسويِِ

هاي مناسب و توجـه بـه    از سينماي امروز ايران به ايدهبا درنظرگرفتن ني ،مقاله تالش شده
اقتباس از متون ادبيات كالسيك، با رويكردي ژانري، تعامل ميان ادبيات كالسيك فارسي و 

يكـي از آثـار    ،ظهيـري سـمرقندي   سـندبادنامة  ،. با اين رويكـرد دشوسينماي ملي تحليل 
. دشاي مناسب براي اقتباس بررسي ه زمينه داشتنِدربرادبيات كالسيك فارسي، با  ةبرگزيد
داسـتاني،  ة شـامل زمينـ  ( عناصـر روايـت  برخـي  تحليلي  ـ  به روش توصيفي ،اساس براين
مطلـوب بـراي    يكـه عناصـر   )و كشـمكش  ،تعليـق  ،هـاي نمايشـي   ، شخصيت مايه درون
 ةنقطـ منزلـة   به ،هايي محوربودن چنين متن سي و مشخص شد كنشدر متن برر اند، اقتباس
سـازان سـينماي    مورد توجـه فـيلم  تواند  مي ،هاي سينمايي كردن اقتباس در امروزي يياتّكا

  اجتماعي قرار گيرد. 
  .سينما، ظهيري سندبادنامةدرام اجتماعي،  اقتباس،ادبيات غنايي،  :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

 ةاي بـه انـداز   هاي سينمايي در سينماي جهان تاريخچـه  استفاده از ادبيات براي ساخت فيلم
تعريـف   ةاهميـت آن در گسـتر  به  گران ادبي و سينمايي منتقدان و تحليل ؛تاريخ سينما دارد

 ،زيـوني يهـاي تلو  حتي سريالها و  . بسياري از فيلماند كردهاقتباس سينمايي از ادبيات تأكيد 
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در بسـياري از   .انـد  اقتباسـي ، 1انـد  شـده  تحسـين  زيوني يهاي سينمايي و تلو جشنواره كه در
 اي هاي اقتباسي جوايز جداگانه نامه براي فيلم ،سكارامثل  ،هاي معتبر سينمايي جهان هجشنوار

 ؛استچنان  رو به رشد  ادبيات براي اقتباس در سينما هم كاربردشود. روند  درنظر گرفته مي
هاي شهري و نقد و بررسي مسائل امـروز   سينماي اجتماعي و ساخت درام ةويژه در حوز به

 ةتطبيقي و با روزآمدكردن متون برجست يدر نگاهسازان مطرح جهان  فيلمنيز  روابط انساني
مهم اين است كـه چنـين رويكـردي بـه      ةاما مسئل 2.اند كردهتوجه  بدانادبي قديم و جديد 

خـوبي در   كه به ،در بازخواني آثار ادبي در سينماي اقتباسياز آن مند  هدف ةادبيات و استفاد
سازان  فيلمو به بلوغ رسيده، در سينماي ايران جايگاهي نيافته و  سينماي جهان شكل گرفته

نظـر   . از اين زاويـه بـه  اند كردهنبدان توجه در تطابق با ضعف كلي سينماي اقتباسي داخلي 
اعتنـايي   درخـور كه آثار  ،ويژه ادبيات كالسيك ادبيات فارسي و به ةرسد كاوش در حوز مي

كارگيري اين آثـار و بـازخواني    تواند در به ود دارد، ميهاي نمايشي در آن وج ظرفيت ازنظرِ
  شمار آيد.  نمايي كارآمد بهسيهاي  امروزي در ساخت نسخه ةجامعها براساس نيازهاي  آن

 بـه  نخست ،با نگاهي ژانري و تطبيقي ،شود تالش مي رو  پيشِ مقالة در توصيف، اين اب
و ادبيـات غنـايي    سـينما،  رمخاطـب رهـاي پ يكي از ژان منزلة به ،درام گسترة در سينما تعامل
 ،و پس از آن يكي از آثار متناسب ادبيات كالسيك غنايي فارسي با سينماي درام شودتوجه 
   .شود  تحليلهاي نمايشي بررسي و  ظرفيت منظرِاز ،ظهيري سمرقندي سندبادنامة يعني
  

 پژوهش . پيشينة2
تعامالت ميان ادبيـات و   ةاي دربار رشته يني درباب بررسي ب ا هاي اخير مطالعات تازه در سال
 ،اقتباس سـينمايي  ةها بر واكاوي مفهوم اقتباس، سابق برخي از آندر  است؛ گرفتهانجام سينما 

(شـهناز   ايـران  در ادبي اقتباس .است دهتمركز شهاي اقتباسي در سينماي ايران  و تحليل فيلم
شمار  ها به ) از اين نمونه1390حكمت، (محمدعلي فرشته  سينما در اقتباس) و 1368مرادي، 

با مبنا قراردادن روايت، تحليل عناصر نمايشي را در متـون   ،لفانؤآيند. در برخي آثار نيز م مي
) و 1392(پورشـبانان،   سـينمايي  روايتـي  ،بيهقـي  تـاريخ  آثـاري ماننـد   ؛انـد  ادبي دنبال كرده

ند. در نوع ديگري از آثار هم تمركز ا ) از آن جمله1384(حنيف،  شاهنامه نمايشي هاي قابليت
سـازي و بررسـي تطبيقـي     فيلم گوناگونهاي  بر ايجاد ارتباط ميان صور خيال ادبي با تكنيك
 مشـت هاي  توان به كتاب ر گرفته كه ميگران قرا ساختار ميان ادبيات و سينما مدنظر پژوهش

ــاي در ــت نم ــيني،   درش ــن حس ــينما) و 1383(سيدحس ــاوير و س ــعري تص ــاه ش  نامهش
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هاي ادبـي در   نسبت بيان سينمايي با تمثيل« ةچنين مقال ) و هم1384ضابطي جهرمي،   (احمد
حيـاتي،   بنگريـد بـه:  ( كردعنوان نمونه اشاره  ) به1388(پورنامداريان و حياتي، » اشعار موالنا

درآمدي بـر تعامـل   « ةهاي معدودي مانند مقال هستند پژوهش ،در اين ميان ،چنين هم .)1393
) كـه بـا نگـاه    1395(پورشبانان و ديگـران،   »ان ادبيات كالسيك عرفاني با سينماي معناگرامي

  اند.  مركز توجه قرار داده ،اي با بررسي نمونه ،ادبيات كالسيك فارسي و سينما را باطژانري ارت
 ،وجه ديگري از مطالعات تطبيقي ميان ادبيات و سينمابه پيش رو سعي شده  ةاما در مقال

 ،و شودبراي سينماي درام و ملودرام در ايران توجه  ،وجه بازخواني امروزي از ادبياتيعني 
  د.شوبر نگاه ژانري، يكي از آثار ادبيات كالسيك نيز در اين حوزه بررسي و تحليل  يدبا تأك
  

 روش پژوهش. 3
اي و فضـاي   بـا اسـتفاده از ابـزار كتابخانـه     ،تحليلي اسـت  ـ  پژوهش به روش توصيفياين 

  . اول ادبي و سينمايي ةكارگيري منابع درج مجازي و به
  

 تعاريف و كليات. 4

  درام 1.4
: قرار گرفته استگران  منتقدان و پژوهشموردتوجه  و ردتعريف درام از دو وجه اهميت دا

تعريف نمايش است كـه از ارسـطو تـا بـه امـروز      ة وجه اول معناي كلي و داللت بر گستر
 دادن و انجام ،يوناني يعني عمل، رفتار ةل شده است. درام در ريشرا شام گوناگونيتعاريف 
چـه را در   جاي ترديد است كه تنها با دانستن معناي عمل بتوان وقايع صحنه يـا آن «كار. اما 

شـايد بتـوان بـا     .)Britannica, 1990: 154( »شود توصـيف كـرد   ذهن تماشاگر بازآفريده مي
هاي فـراوان گذشـته و هرجـا     ها و بوته كه از كوره ،ملهاي اين ع اي از ويژگي شناخت پاره

 ،درام تر بيشهايي از اين كوه يخ شناور دست يافت. شناخت  اثري بازنموده تا حدي به پاره
شود كه كفش آهني بردارنـد و   مي كسانينصيب  فقط كه معلول بسياري عوامل ديگر است،

در معنـاي كلـي، درام    .)183: 1379فارغ از سوداي نـام قـدم در راه بگذارنـد (آقاعباسـي،     
يعني  شود؛ گذاشته مي و پيش چشم تماشاگر شود  ميوضعيتي خلق در آن عملياتي است كه 

و همـان قسـمت در    شـود  مـي يك رشته از عمليات انساني از ساير وقايع و حوادث مجـزا  
رمانـان  و از جزئياتي كه در آن هنگـام بـراي قه   شود داده ميصحنه يا دورنماي صحنه جلوه 

 .)867: 1314(صورتگر،  شود اصلي ندارد پرهيز مي ةدرام پيش آمده و ارتباطي قطعي با واقع
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چنين دراماتيك و نمايشي اغلب در يـك بسـتر معنـايي     هاي درام و نمايش هم واژه ،امروزه
شود كـه مربـوط    به هر چيزي اطالق مي »دراماتيك«د. بايد توجه كرد كه نشو كار برده مي به

اي دارد و بـر   (درام) مفهوم گسـترده  »نمايش«ة يا منشأ آن از تئاتر باشد؛ اما واژبوده اتر به تئ
 و هـاي صـحنه   شـود، اعـم از انـواع نمـايش     بسياري از چيزهايي كه به تماشا گذاشـته مـي  

منظور از نمايش روشي بياني است  ،شود. پس در تعريف كلي گفته مي ،هاي خياباني نمايش
و  ،دروني و بيروني يها ها و كشمكش هاي ناسنجيدني و كيفي، چالش لتدادن حا نشانبراي 

تفسـيرها   ها و در مواردي موجودات مختلف. اما اين معـاني و  روابط متقابل انسان  موشكافي
شـود، لكـن    مربوط به معني كلي درام است و چارچوب دقيقي از يك ژانر در آن ديده نمي

ام درنظر گرفت كه معناي آن ناظر بر تعريفـي ژانـري   بايد نوع ديگري از تعريف را براي در
  رد.كاستفاده از آن بندي براي آثار سينمايي  در سينما باشد و بتوان در يك دسته

شـمار   ترين ژانرهـاي سـينمايي بـه    رمخاطبترين و پُِ يكي از گستردهدرام  ،از اين منظر
تـوان درام را   مـي  ،بنـابراين در اين مقاله نيز تمركز بر اين تعريف خواهـد بـود.    و رود مي
فـيلم  هـاي   سينمايي شخصيت گونةصورت تعريف كرد كه در اين   ينديك ژانر ب منزلة  به

ـ   هـاي  و رفتارهـا و انگيـزه   ،هـا  ، چالشدر چارچوبي واقعي با مشكالت رو  هاحساسـي روب
نـد.  ك ها رفتار متناقض و مخالفي در برابر هم ايجاد مي هستند و تعارض اهداف و اميال آن

 ةشود، بلكه در فضاي روزمـر  اي باشكوه ارائه نمي تضادها مانند حماسه در جلوه اين ،البته
 ةها و ساير عناصر مشخصـ  پروري ها و به دور از قهرمان زندگي و محيط معمول شخصيت

درام را زيربنـاي مشـترك   ، درام دنيـاي در كتاب  ،مارتين اسلينكند.  ديگر ژانرها تجلي مي
گـاه بـين    نويس هيچ آورد كه در جهان واقعيت درام كند و مثال مي معرفي مي تئاتر و سينما
هاي يكسـاني   اين گفته متن كند. شاهد نميايجاد خشك و نفوذناپذير  يمرز سينما و تئاتر

 برتولـت برشـت  آثـار  تئـاتر.   رود هم در كار مي كه با اندكي تغييرات هم در سينما بهست ا
)Berthold Brecht،( هـاليوود، هارولـد    نـويس  نامـه  فـيلم و  ،معروف آلماني نويس نامه نمايش
نويسـان مشـهور راديـويي نيـز      كـه از درام  ،نويس انگليسـي  نامه فيلم ،)Harold Pinter( نتريپ
كـه   ،سـوئدي  ةكـارگردان و نويسـند  ، )Ingmar Bergman( اينگمار برگمنو  ،آيد شمار مي به

هايي  از نمونههاي سينمايي ساخته شده است،  آثارشان هم به شكل تئاتر هم در قالب نسخه
هـاي   در شاخهتوان  هاي اين ژانر را مي يلمف ،طوركلي هكنند. ب ييد ميأهستند كه اين گفته را ت

ــك ــايي ،درام تراژي ــوقي درام جن ــك  ،و حق ــقانه، ودرام رمانتي ــاريخي عاش درام  ،درام ت
و ، درام پزشـكي  ،كمدي دراماتيـك  ،ملودرام ،عيدرام اجتما ،شناختي درام روان ،سانتيمانتال
  .كردبندي  طبقه درام مذهبي



 5   ... بر تأكيد فارسي با كالسيك غنايي ادبيات آثار سينمايي از اقتباس

  غنايي ادبيات 2.4
آن  بر و شمارد مي احساسات و احوال نماي تمام آيينة را غنايي شعر كوب زرين عبدالحسين

 ذيـل  تـوان  مـي  را...  و ،فخر رثا، مدح، وصف، در مطرح مفاهيم از بزرگي گسترة كه است
ين تــر بـيش غنـايي  در ادبيـات   .)144: 1379 كـوب،  زريــن( آورد شـمار  بـه  غنـايي  ادبيـات 
 تـرين  رايـج يكـي از   ،برخوردارنـد. درواقـع   از تم و مضموني عاشقانه شده بيانهاي  داستان
 غنـايي را  ادبموضـوعات  ديگر  اين گونه ؛است هاي عاشقانه داستان هاي شعر غنايي گونه
بايد گفت احساسات و عواطف در اين  هاي غنايي منظومه بارةدر .دهد در خود جاي مينيز 

لـذات و   آالم و همواره با عواطف شخصي و تأثرات و ماايجاد تلذذ ادبي است؛  آثار بزنگاه
غنـايي  و ادب  رغايـت شـع   غـرض و  ،نهايتدر ،و داريم يك روح كار مسرّات يك فرد و
 شـفيعي كـدكني   محمدرضـا اما  .)15: 1352 (صفا، نفسانيات فرد است توصيف عواطف و

  است كه بر آنادبيات غنايي  ةدرباب گستر
 و »احساس« ةكه از دو كلم شرطي گفتن از احساسات شخصي است به غنايي سخن شعر

ع احساسـات از  يعنـي تمـام انـوا    بگيـريم؛  ها را درنظر ترين مفاهيم آن وسيع» شخصي«
احسـاس   واقعيـاتي كـه وجـود دارد.    ةها بـا همـ   ترين آن ترين احساسات تا درشت نرم

شخصي بدان معني كه خواه از روح شاعر مايـه گرفتـه باشـد و خـواه از احسـاس او،      
روح او نيز در برابر بسياري از مسائل با تمام  كه شاعر فردي است اجتماعي، اعتبار اين به

  .)26: 1386 (شفيعي كدكني، ع داردجامعه اشتراك موض

اي اجتماعي يافته و درست در همين بزنگاه است كـه   ادبيات غنايي گستره زاويهاز اين 
بسـترهاي    تـرين  يكي از گسـترده  منزلة به ،توان پيوند ادبيات غنايي در برخي از آثار ادبي مي

كـه   ،درام سـينمايي  ةررا با گسـت  ،ادبي با رويكرد احساسي به مسائل اجتماعي و خانوادگي
و ... است، بـه   ،شناسانه، عاشقانه از انواع ژانرهاي جنايي، روانگوناگوني هاي  شامل تركيب

  تماشا نشست. 
يك نـوع ادبـي و مفهـوم ژانـر (بـا       منزلة به ،توجه در بررسي ادبيات غنايي درخور ةنكت

ا بسـيار متنـوع و بـا    اين است كـه ژانـر در سـينم    ،ژانر درام در سينما) ةدرنظرگرفتن گستر
استقالل نسبي است و به فراخور شرايط ساختار و محتواي فيلم نامي متناسب بر آن اطالق 

 ةو جامع وجود دارد كه دامنكه در تعريف نوع ادبي غنايي تعريفي كلي  شده است؛ حال آن
ر سـينما  توان در بازنمايي تصويري اين آثـار د  د و ميوش مياي از آثار ادبي را شامل  گسترده

   ها درنظر گرفت. درام براي آن ةژانرهاي متنوعي را در حوز
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  طلوب اقتباس سينمايي از متون ادبيعناصر م 3.4
سينمايي جزئي از مراحل رشد و تكوين و بلوغ سينما هاي  هاي ادبي به فيلم مايه تبديل دست

ا را در ذات سـينم  ،در نگاهي افراطـي  ،گران در جهان است و حتي برخي منتقدان و پژوهش
كه اساسـاً در ذات خـود هـيچ اسـت (ذات ثـابتي نـدارد)،        ،سينما«آورند.  شمار مي اقتباس به

متـون ادبـي جديـد و قـديم،      ،ينـد ادر ايـن فر  .)195: 1393(انـدرو،  » سراسر اقتباس اسـت 
نه، برداشت آزاد و در برخـي مـوارد محـدود بـه     اهاي وفادار نام و به روش شده و گم شناخته

شوند. براي اجراي بهتر ايـن رونـد تبـديل     هاي تصويري بدل مي زء به جزء به نسخهج ةشيو
يـن  ها در برخي متون ادبي وجود دارد كـه ا  متن به تصوير، شماري از عناصر و ظرفيت

عناصـري ماننـد نمـود     ،اسـاس  نمايند؛ براين تر مي اقتباس مناسب دادن آثار را براي انجام
ــه محــور، درون روايــت داســتاني و ــردازي نمــا رمخاطــب، شخصــيتهــاي پ ماي يشــي، پ

... از ايـن دسـت عناصـر     و ،هـاي تصويرسـاز   وگوهاي جذاب، تعليـق و كشـمكش   گفت
بايد توجه كرد كه وجود ايـن عناصـر    ،البته .)44 - 34: 1395  روند (پورشبانان، شمار مي به

ممكـن اسـت   و دارد هاي نمايشي يك متن را  كنندگي ظرفيت تقويتبة در اغلب موارد جن
برخـي   بـا چنان ظرفيت اقتباس  اي از اين عناصر، هم مجموعه فقدانرغم   ، بهبرخي از متون

  باشند.    رويكردهاي خاص را داشته
ادبيات غنـايي ارائـه شـد،     ةطور موجز درباب اقتباس و گستر چه به با توجه به آن ،حال

ية را از زاو ،ظهيري سمرقندي سندبادنامةيعني  ،توان يكي از آثار ادبيات كالسيك فارسي مي
برخي عناصر مطلوب اقتباس سينمايي و ظرفيت بازنمايي تصويري در سينماي درام از نوع 

  د.كر ه و عناصر نمايشي را در آن بررسي و تحليلوجوو درام عاشقانه مورد توجه قرار داد 
  

  ظهيري سمرقندي سندبادنامةهاي نمايشي  . نگاهي به ظرفيت5
  سندبادنامهري سمرقندي و ظهية دربار 1.5

بن الحسن الظهيري الكاتب السمرقندي از مترسالن و كاتبان بزرگ ايران در   بن علي محمد
را از  سـندبادنامه ) كـه  333: 1384قرن ششم و اوايل قرن هفـتم هجـري اسـت (خـانلري،     

  او نوشته:  ةصورت ساده به نثر فني آراسته است. عوفي دربار
كـه مرقـد    بن علي السـمرقندي الكاتـب، آن   محمد ،تابكالن و الصدر االجل، ظهيرالدي

سوار مركب  ،فضل او از اوج فرقد گذشته بود و زبان بيان او بساط ذكر حسان درنوشته
  .)86: 1335بالغت و ساالر موكب فصاحت بود (عوفي، 
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، او از مشـاهير زمـان خـود    »صـدراالجل «طور كه پيداست و با توجه بـه عنـوان    و اين
   .)586: 1375است (انوشه،   بوده

هاي  نثرنويسي ظهيري سمرقندي همان طرز و سبك نصراهللا منشي است و ويژگي ةشيو
ايـن شـيوه را برخـي ماننـد سـعدالدين       .)81: 1390وبيش دارد (كميلي،  اسلوب فني را كم
... نثـر  اما اي كاش «اند؛  زباني تيز تاخته ااند و برخي منتقدان معاصر بدان ب وراويني پسنديده

آمد. با اين  باختة ظهيري ... ديگرگونه نمي ... به نثر برساخته و رنگ پيرايه و برين فناروزي بي
هاي خام و نافرجام آنان است كه نثر پارسي به كژي و كوري و تباهي و  نويسندگان و نوشته

  .)164: 1384(كزازي، » آيد بيراهي دچار مي
نظـر مطلقـي    وجـود دارد و اشـتراك   ونـاگوني آراي گ سـندبادنامه  ةاصل و ريش بارةدر
ايـن كتـاب را    ةو ريپكـا ريشـ   ،نفيسي ،آن وجود ندارد. برخي مانند مسعودي، صفا ةدربار

 ؛434: 1382نفيسـي،    ؛1001: 1352صـفا،   ؛75 ،1ج: 1365داننـد (مسـعودي،    هندي مـي 
اين اثر ند كه ا آن بريعقوب  ابيو ) و برخي نيز مانند ابن نديم، مستوفي، 1147 :1383ريپكا، 

 .)115: 1362ابي يعقـوب،   ؛98: 1362مستوفي،  ؛541: 1346اصالتي ايراني دارد (ابن نديم، 
شمارند  را هندي مي هايي از آن  اما گروه سومي هم هستند كه اصل اين اثر را ايراني و بخش

را در   آن ةريشـ  ،)1383نقل از ايروين ( به ،كه برخي نيز جالب آن .)10: 1382الديني،  (كمال
  .)28 :1390پور،  (الياسي كنند  يابي مي التيني سكوندوس ريشه نةافسا

هاي ديگر آن در ادبيات فارسي ماننـد   نمونه تودرتو و اپيزوديك و مانند ةاين اثر به شيو
» شدن و ايجـاد تنـوع   حجيم«اين كار باعث  ؛نوشته شده است ودمنه كليلهو  شب هزارويك

هايي از مكر و فريـب   سوم اين اثر را داستان ) آن شده است. يك254: 1382(ولك و وارن، 
وسـه   ) و شامل سي62: 1393، عارفيو واثق عباسي،  ،و خيانت زنان تشكيل داده (مشهدي

مشـابه داسـتان    سندبادنامهموضوع  ،ديگر عبارت داستان فرعي و يك داستان اصلي است. به
تان سياوش و سودابه است كه طي آن زنـي قصـد   چنين داس (ع) و زليخا و هم قرآني يوسف

كند تا او را از  چيني مي خيانت به شوهرش را دارد و پس از ناكامي عليه معشوق خود توطئه
  شود. بين ببرد كه در اين كار موفق نمي

مزين و مصنوع و داراي فنون بالغت و صنايع ادبي فراوان است كه  سندبادنامهنثر 
تـوان بـراي يـك     كار گرفتـه شـده و مـي    خوبي به ني در آن بهبسياري از عناصر داستا

هـاي نمايشـي بـه آن     اثـري واجـد شـرايط و داراي قابليـت     منزلـة  اقتباس سينمايي به
  د.كر  توجه
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  سندبادنامهداستان  خالصة 2.5
كـه   زاده شاهبر  نامادري ممنوع عشق ماجراي ،اول :نوع روايت وجود دارددو  سندبادنامهدر 

حكايت هفت وزير و  ،رود؛ دوم كتاب نيز بر چارچوب همين روايت پيش مياصل داستان 
 ةوجود آورده و نمون ديگري از كتاب را بهپادشاه است كه بخش  ها به نصايح آنو  شفاعت

  3ديگري نيز در ادبيات فارسي دارد.
كوتاه و  هاي واره حكايات و داستانوچهار مورد از  سي جز اين، درخالل بخش اصلي، به

حيوانـات و  ها گرفته تا انواع  از انسان ،گوناگونيهاي  شده كه شخصيت مثيلي هم گنجاندهت
  كنند. ايفا مينقش در آن  ،پرندگان

  
ــتاني در   3.5 ــنش داس ــالت ك ــندبادنامهاص ــازخواني  س ــت آن در ب و قابلي

  امروزي  اقتباسي
هـا،   اع كـنش در داسـتان شـكل گرفتـه و انـو    براساس ساختار داستان  سندبادنامهروايت در 

 ةهسـت  ،اسـاس  يابـد. بـراين   و اطالعات داستاني در اين چارچوب گسترش مي ،ها مايه درون
 زاده شـاه راني همسر پادشاه براي  كه در اثر هوسمركزي داستان شرح گذر از بحراني است 

هـاي گونـاگون، درخـالل     انـدازي  داسـتان و پـس از گـره    يپيش آمده و قرار اسـت در طـ  
تـرين بحـران    اولـين و مهـم   ،وصف اين . بادشوگشايي و اوج نهايي ختم  رهبه گ ،ماجراهايي

د و وش ميدن او به ابراز عشقي ممنوع و آلوده آغاز كر  و متهم زاده شاهزن به   داستان با تهمت
  رود.  مي   در كنار حكايات فرعي ديگر پيششدن اين بحران  اوج و برطرف ةداستان تا نقط

برمبناي كنش است و اين  سندبادنامههاي مهم در  روايت خردهاساس در داستان اصلي و 
 زاده شاهبه  )نامادري(يعني عشق كنيزك  ،سندبادنامهخصوص درمورد داستان اصلي  تأكيد به

يعنـي   ،ايـن ويژگـي   .)85: 1385خـورد (طالبيـان و حسـيني،     چشـم مـي   بـه   بيش از همـه 
يكي از نكـات مهمـي    ،ها روايت خردهمحوربودن اصل اين داستان و تكرار آن در ساير  عمل

نياز در سـينما  شكلي مطلوب حركت مورد تواند به است كه در كنار روايت داستاني قصه مي
عد نمايشي شود؛ يعني چون قصه و از اين منظر باعث انسجام كلي روايت از بند را تأمين ك
هـاي   رجـازدن كنـد و دچـار د   ها متجلـي مـي   خود را براساس انواع كنش ةروند شكل پيش

كه در برخي آثار ادبيات كالسيك وجود دارد و روايت  ، توصيفي و اشارات فكري و فلسفي
توانـد بـه شـكل داسـتاني      ترين تغيير مي خوبي و با كم شود، به نمي ،دارد را از حركت بازمي

ضـمن ايجـاد شـكلي از سـرگرمي و      ،ها روايت تنوع خرده ،عالوه نمايشي بازنمايي شود. به
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كند كه بتواند  كننده فراهم مي ، اين امكان را هم براي اقتباسسندبادنامهفضاي مفرح در  ايجاد
هـا و   وديـت سـاز و محـد   با توجه به هدف فـيلم ( داند ميمطلوب بيان نمايشي براي چه  آن

و در كنار روايت اصـلي، بـراي بهبـود رونـد      نداز متن انتخاب ك )هاي فكري او چارچوب
  نمايشي پرورش دهد. ةسخدر ن ،پرداخت داستاني

در  ويـژه  بـه  ،فرازوفرودهاي داسـتاني  .در اين داستان جهت اصلي روايت مشخص است
شده از زبان وزيران و عمل متقابل آن از سوي نامادري، كشش داستاني مطلوب  حكايات بيان
 هـاي مشـابه و   كـه در نمونـه   كند. كما اين كننده را فراهم مي سينمايي سرگرم ةبراي يك نسخ

و اسـت  اثبـات رسـيده    اين نوع جذابيت داستاني بـه  شب هزارويكهاي  خصوص داستان به
  تواند گواهي بر اين ادعا باشد. هاي سينمايي مي نسخهلب قاهاي متعدد از آن در  اقتباس

و  شـود  مـي ، آغـاز  زاده شـاه ناپـذيري   كوچك، يعني تعليم يبا بحران نخست سندبادنامه
 ،اين دليل كه پس از آن بحران اصلي روايت  به ؛مايي را داردجذابيت شروع يك داستان سين

سرعت در  اي كه بحران كوچك را به ياري سندباد حكيم گذرانده، به زاده شاهيعني تهمت به 
خوبي فـراهم   تواند هيجان موردنياز آغاز يك داستان جذاب را به شود، مي داستان مطرح مي

شود و بـه   آغاز مي زاده شاهتأخيرانداختن حكم مرگ  . پس از اين، تالش وزيران براي بهدكن
  دهد.  سازي داستان را شكل مي همين شكل تعليقي رو به گسترش فرايند هيجان

شـده   هـاي مطـرح   رغـم انبـوه حكايـت     بـه  ،خطي است و سندبادنامهروايت در داستان 
 داسـتان اصـلي  ها با مضمون  پوشاني معاني مطرح در بسياري از آن دليل هم به ،درخالل متن

رفـتن   حاشـيه  دارد و باعث به همواره مخاطب را در دل داستان اصلي نگه مي )خيانت زنان(
پـردازي در سـينماي    ساختار كلي داستان با سـاختار داسـتان   ،رو شود؛ ازاين اصلي نمي ةقص

كه قصه و روايت خطي در آن از اهميت فراواني برخوردار است، بسيار هماهنگ  ،كالسيك
پايـان   ،بـراين  تـر خواهـد كـرد. عـالوه     را سـهل   ز اين بعد نيز روند اقتبـاس از آن است و ا

 ،نيز از نكات مهمي است كـه  ،و مجازات نامادري زاده شاهنجات يعني  ،داستان ةاميدواركنند
تواند در پرداخت  مي كند و ميمندي را منتقل  بر اقناع ذهن مخاطب، حسي از رضايت عالوه
هاي اميدواركننده براي انواع خاصـي   كه پايان ؛ چنانشودهميت تلقي باا يريتصوخة يك نس
برخـي   ،قـول ويليـام گلـدمن    به ،هاي صرفاً خوش هستند و تر از پايان كننده ها راضي از فيلم

  .)154: 1391(يانو،  اند اي به دنبال رضايت تماشاي فيلم تا اندازهبة مخاطبان در پايان تجر
 سينماي در اقتباس براي داستان اين كردن امروزي درباب توان مي كه مهمي بسيار نكتة اما
 اعمـال  كـه  مفهوم اين به دارد؛ گر كنش مبنايي داستان اين كه است اين كرد توجه آن به درام
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 فرد منحصربه و خاص شخصيتي نيست قرار و رنددا ذاتي اهميتي عموماً متن اين در داستاني
اين كنش و عمل است كه مهـم   سندبادنامههايي نظير  تاندر داس ،منظر از اين .كنند ترسيم را

: بنگريـد بـه  » (ها تأكيد بر گـزاره اسـت و نـه نهـاد     در اين نوع روايت«است و نه شخصيت؛ 
هـاي مطـرح در داسـتان     جاي شخصـيت  توان به مي ،بنابراين .)271 - 270 :1379تودوروف، 

تر با  و از همه مهم ،و در مكان، فضاها را اصل قرار داد  اصلي در يك بازنمايي سينمايي كنش
تر و حتي امروزي را شكل  هاي ديگر در قالب يك برداشت آزاد روايتي با ابعاد تازه شخصيت

، ايـن امكـان   سـندبادنامه با توجه به اصالت كنش در داسـتان   ،بايد گفت ،ديگر عبارت داد؛ به
به شـرط دقـت    ،تباسي رسيد كهها و فضا و مكان به اق وجود دارد كه بتوان با تغيير شخصيت

  در پرداخت، مخاطبان زيادي را در ساختاري جديد راضي نگه دارد. 
  
  سندبادنامهاصلي در  ةماي تكرار تصويري و روزآمدبودن درون 4.5
اصلي وحدت در فيلم داستاني در رويداد مركزي آن وجود دارد و نه در  ةكه سرچشم با اين

ها هم مضـموني اصـلي دارنـد هـم مضـموني       فيلممة هشود،  مضموني كه پس آن ارائه مي
ناگزير برخـي   ،ها سروكار دارد جا كه مؤلف داستان با رفتار انسان و از آن ؛ضمني و پوشيده

 سندبادنامهموضوع اصلي در  .)56: 1385كند (ليندگرن،  اجتماعي را نيز بيان مي هاي گرايش
اي  مسـئله  منزلـة  بـه  ،در ادبيات شـرق  به شوهران است كه ها حيله و مكر زنان و خيانت آن

 شب هزارويك ؛هاي فراواني دارد نمونه ،طرح در بستري اجتماعي درخوردرباب خانواده و 
ايـن موضـوع در سـينما بارهـا     نيز به سازان  فيلمشمار آورد.  ها به توان از اين نمونه را نيز مي

ايـن  هـايي بـا    فيلمرشماري از پ هاي تاريخ سينما به نمونه اجماليدر بررسي  اند. كردهتوجه 
 خصـوص  بـه  روز يـك انـد از:   آن عبـارت  هاي معروف نمونه كرد؛ اشارهتوان  ميمايه  درون

از آثـار ناگشـي    ،)1978( هـوس  امپراتـوري  ؛)Ettore Scola( اتوره اسكوال ةساخت ،)1977(
 جوزف لوزي اثر ،)1975( انگليسي بانوي لغزش ؛ساز ژاپني فيلم ،)Nagisa Oshima( اوسيما

)Joseph Losey(بكـش  ماليمـت  بـا  را من ؛ )( چِـن كايگـه   ةسـاخت  ،)2002Chen Kaige .(
نوعي ژانر مخصوص به خـود   آثار فراواني از اين مضمون در سينما خلق شده و به ،بنابراين
 ،)Adrian Lyne( اثر آدرين لين ،)2002( وفا بيژانري كه در برخي موارد مانند فيلم  ؛را دارد

  و مهيج (تريلر).  ،يبي است از ژانر عاشقانه، درامترك
شـود؛   بيان مي سندبادنامههاي فرعي نيز در حكايات  مايه اصلي، درون ةماي بر درون عالوه

 )،»زن و گوسـفند و پـيالن  «هايي مانند صـبر و اقتـدا بـه پيـر و راهبـر (حكايـت        مايه درون
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گـرگ و  «گرايـي (حكايـت    عقل )، خرد و»هدهد و پارسامرد«حكايت و تقدير ( سرنوشت
محوري است  ةماي ، فريب و نيرنگ زنان باز هم درونوزير يت. اما در ده حكا)»اشترو روباه 

  شود: مختصر مدام براي مخاطب تكرار مي محور و با تغييراتي و در شكلي كنش
بازرگاني بود كـه ... وقتـي از بـراي مصـالح معيشـت و      در روزگار گذشته و ايام رفته، 

رعايت اسباب فراغت و طلب تحصيل تفرج و استراحت و مطالعت عقار و ضـيعت و  
زن او  ،استطالع غرس و زراعت مسافرتي كرد و مدتي از براي اتمام و اهتمام آن بماند

السنه مذكور، آن فرصت را غنيمت شمرد ... و چون در جمال مشهور بود و در افواه و 
عاشقان جمال او و طالبان وصال او بسيار گشتند و هريك بـه قـدر مكنـت و حسـب     

... شيطان نفس اماره بـا او   استطاعت به دولت وصال و سعادت جمال او تقربي نمودند
كه خـزان پيـري گلنـار رخسـار      بهار جواني را غنيمت دار، پيش از آن«گفت:  [زن] مي

جاب عصمت و نقاب عفت از پيش برگرفت و هـر شـبي از   پس ح »... رده گرداندمپژ
... تـا مـدتي بـر ايـن      رفـت  براي تحصيل لذت و تطييب معاشرت به خانة معشوق مي

حادثه بگذشت و بازرگان از مطالعة ضيعت و معامله و تجارت بازگشت و در شهر بـه  
وانـان  پيـري كـه ج   ... پـس گنـده   يـد گردانمهيا طرفي نامعهود فرودآمد و اسباب طرب 

سامان در تحت تصرف و فرمان او بودند طلب كرد تا از بهر او زني باجمال جويـد   بي
پير  اتفاق گنده كه شبي چند با او به روز آرد و گاهي چند به تماشا و عشرت بگذارد. به

از بطانة خانه و خواص آشيانة او بود كه او را قيـادت ترتيـب دادي. دينـاري چنـد بـر      
پير زر بسـتد و چـون كسـي از زن او     لب زن حريف فرستاد. گندهدست او نهاد و به ط

جواني بغايت باجمال و بازرگـاني بسـيارمال   «تر نبود، به خانة او رفت و گفت:  باجمال
خواهد كه روزي چند دستي بر هـم زنـد و چنـديتي زر داده اسـت و      آمده است و مي

پيـر   درحال برخاست و بـا گنـده   زن »جا برم. كرده، زر بگير و بيا تا تو را آنمهيا حجره 
بدان موضع آمد. چون قدم از در حجره درنهاد، شوهر خويش را ديـد. بـي دهشـت و    

اي «حيرت فرياد برآورد و چنگ در ريش مرد زد و المستغاث اي مسلمين آواز داد كه 
اي و مرا به دست غم سپرده  ها برآمد تا رفته وفاي نابكار و اي بدعهد بدكردار، مدت بي
... مـرا دل در انتظـار تـو چـون      خود با ماهرويان به تماشا و عشرت مشـغول شـده  و 

ترقب قدوم تو اجزا و اعضـا چـو سيسـنبر همـه گـوش       نرگس همه چشم شده و در
گشته. جاسوسان و منهيان نصب كرده تا از كجا خبر دهند. تو در تنعم و راحت و مـن  

و متحيـر  زن عاجز بماند. خجـل و   مرد در دست. »در رنج مشقّت و عنا و بليت مانده
.. تـا  . ستج مضطر و متفكر چون صعوه در چنگ باشه و پيل از نيش پشه خالص مي

زرهـا   آخراالمر همسايگان درآمدند و با صدهزار شفاعت و زاري صلح كردند كه مـرد 
  .)117 - 113: 1392 ،سمرقندي (ظهيريبه زن دهد و به خانه برد 
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اصلي كه خيانت  ةماي درون :مايه وجود دارد اقل دو نوع درونحد سندبادنامهدر  ،بنابراين
هاي  مايه شود و درون زنان است و در داستان اصلي و بيش از ده حكايت تكرار مي ةو خدع

د و وشـ  مـي  هاي معنايي براي مخاطـب  وجودآمدن تنوع و جذابيت فرعي ديگر كه باعث به
زاويه و درمورد اول، تكرار مدام يـك   شود. از اين وسيعي از موضوعات را شامل مي ةگستر
جانبه لمس   درك و آن را همهكامالًشود كه مخاطب پيام مؤلف را  مياصلي باعث  ةماي درون
هاي ديگـر مـتن را از مـالل ناشـي از تكـرار نجـات        مايه تنوع درون ،درمورد نوع دوم كند.
  افزايد. هاي آن مي و با تنوع و گوناگوني بر جذابيت دهد  مي

عـد  خصـوص از ب  و بـه  استها بسيار مهم و حياتي  مايه چه در پرداخت اين درون آن اما
ها بر محور حوادث بيروني و براساس  آن ةنمايشي حائز اهميت است اين نكته است كه هم

مايه اسـت كـه    گيرند و درست در اين شيوه از پرداخت درون العمل شكل مي عمل و عكس
ايـن نـوع    ،ديگـر  زبـانِ  ؛ بـه دكننـ   نياز درام را تأمين مـي كنش و اعمال و كردار حركت مورد

متن نمايشي است  موردنيازوجودآمدن شرايط  مايه باعث به گرا در خلق درون پرداخت عمل
برنـد و ايـن    محور روايـت را پـيش مـي    هاي تصويري و كنش كه طي آن ماجراها و داستان

  پرداخت نمايشي كامل از مـتن دسـت   ها به آورند كه بتوان براساس آن وجود مي امكان را به
هـا   مايـه  وناز در گونـاگوني  ة كـه بـا گسـتر    با توجه بـه آن  ،هكنند اقتباس ،اساس يافت. براين

 اهـداف،  بـه  توجـه  بـا  ،سـو  يـك  از يعنـي  بزنـد؛ انتخـاب  تواند دسـت بـه    روست، مي روبه
 را چه آن لي،اص ماية درون قراردادن مبنا از پس خود، فكري هاي چارچوب و ،ها محدوديت
 خـود  مـتن  در و نـد ك انتخـاب  شمارد مي تر تصويري را  آن ماجراي و داند مي آن ةتأييدكنند

 بـا  ماجراهـايي  ميـان  از خـود،  نمايشـي  متن محتوايي تنوع براي نيز اين از پس .گيرد  كار به
 در و كنـد  انتخـاب  شـده  بيـان  تـر  تصويري ماجراهايي قالب درچه  آن ديگر، هاي مايه درون

   .كند استفاده خود نهايي پرداخت
اين است  ،آن اشاره شدئة كه به ساختار ارا ،(خيانت)  مايه مهم درباب اين نوع درون ةنكت
 ،واسـت  هاي گونـاگون در آثـار ادبـي تكـرار شـده       هاي مختلف و در قالب زمان يكه در ط
هاي مختلف  در دوره ها هاي فراواني از آن در سينماي جهان نيز نمونه ،طور كه گفته شد همان

اي است كه اگرچه از دل يك اثر ادبـي كالسـيك حاصـل     مايه ساخته شده است؛ يعني درون
و  ارددهاي تصويري زمان حـال را   روزرساني با معيارهاي داستان خوبي قابليت به شود، به مي
بـه شـكل   ها را  مايه و ساختار بيان آن، فضا و مكان و شخصيت با تكيه بر اين درون ،توان مي

  . دكراي مدرن بازسازي  امروزي و در قالب يك ماجرا در موقعيت شهري و در جامعه



 13   ... بر تأكيد فارسي با كالسيك غنايي ادبيات آثار سينمايي از اقتباس

  سندبادنامههاي نمادين و قابل بازپروري به شكل امروزي در  وجود شخصيت 5.5
بر اين مبنا،  ؛اصلي و فرعي تقسيم كرد ةها را به دو دست شخصيتتوان  مي سندبادنامهدر 

و بـاقي   انـد  هـاي اصـلي   و سندباد حكيم شخصيت ،ير، كنيزك، هفت وززاده شاهپادشاه، 
آينـد   مي شمار  هاي نماديني به ها همگي جزو شخصيت ها فرعي. اين شخصيت شخصيت

راحتي ايـن قابليـت را دارنـد كـه در      ها، به با توجه به اصالت كنش در بازشناسي آن ،كه
هـايي بـا معيارهـاي     شده از اين متن جاي خود را به شخصيت تصويري بازسازيخة نس

ترين خلل در پيام داستان، بـا حفـظ كاركردهـا و     بدون ايجاد كوچك ،وبدهند امروزي 
مايه را به بهترين شكل بـه مخاطبـان سـينماي اجتمـاعي امـروز       هاي اصلي، درون كنش

  . كنندمنتقل 

  هاي مثبت شخصيت 1.5.5
  زاده شاه 1.1.5.5

در بخـش اول داسـتان حضـور     واسـت   هسندبادنامشخصيت اصلي در داستان  زاده شاه
پس از مدتي  ،اما ؛ناپذير است و فقط حسن و جمالي دارد او ابتدا تعليم .فعالي دارد فيزيكيِ

و  رسـد  مـي  )تر از پدر خود البته سريع( نوعي تحول تعلّم در محضر سندباد حكيم، او نيز به
دوم حضـور فيزيكـي ايـن     ةپـذيرد. در پـرد   در برابر بحران ايجادشده نقش قربـاني را مـي  

جانش در خطر است و هر لحظه كسي كه  منزلة به ،اما همواره ؛شود شخصيت احساس نمي
پس از  سرانجامو  .مخاطب را به خود مشغول كرده است امكان مرگش وجود دارد، حواسِ

گفـتن در مجلـس پادشـاه و     و بـا سـخن   يابد ميررنگ خود را بازگذشت هفت روز نقش پ
دهد. در ابتداي داستان  نيزك از نقشي منفعل به نقشي فعال تغيير موضع ميروكردن دست ك
صورت سـطحي و   ناپذير است به صورت توصيفي و با اين مقدمه كه تعليم اين شخصيت به

نگفتن در داستان  اما با صبر و تحملي كه در سخن ؛شود ايستا (تيپيك) به مخاطب معرفي مي
خصوص بـا   آيد و به سخن مي از گذشت زمان الزم به پس سرانجامدهد و  از خود نشان مي

آورد  ميدست  وبيش فعال به گيرد، نقشي كم توجه به نوع مجازاتي كه براي كنيزك درنظر مي
تغييراتـي ضـروري بـه پرداخـت     بـا  كند كه بتـوان براسـاس آن و    و اين ظرفيت را پيدا مي

نمايشي بايد انتظار بـازي   ةسخرسد در يك ن نظر مي شخصيتي نمايشي اقدام كرد (اگرچه به
بازيگري در اين نقش داشت كه بتواند ظرايف كلي اين شخصيت اي از  العاده زيرپوستي فوق

  نمايش بگذارد). را به
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  سندباد حكيم 2.1.5.5
مانند هفت ( مرادو تر از همان نقش راهنما و پير  پيشرفته و اصلي  اين شخصيت شكل

و نقـش راهبـري   دارد داستان حضور پايان و آغاز در او  .در داستان برعهده داردرا  )وزير
ـ   زاده شاهاصلي  يم و راهنمـايي  لـ هفـت وزيـر درصـدد تع    ،ترتيـب  يندبر دوش اوسـت؛ ب
تبـع حضـور    بـه  .كنـد   ايفا مـي  زاده شاهدر هدايت را و سندباد حكيم نقش اصلي  اند پادشاه

تـوان   كلي مي ياما در برآيند ؛رددوم حضور ندا ةدر داستان، او نيز در پرد زاده شاهرنگ  كم
و اسـت  داستان به تنوع نقش راهبري در داسـتان افـزوده   پايان و آغاز گفت حضور او در 

خصوص با توجـه   به( راحتي و با اندكي پرداخت جزئيات نمايشي به يتواند در پرداخت مي
يـد  بنگر( تصـوير شـود   )برنـد  كـار مـي   به توصيفي كه فالسفه و حكمـا در معرفـي او بـه   

  .)37 ،35: 1392، سمرقندي ظهيري  :به

  هفت وزير 3.1.5.5
 گوناگونتوان تحول و ابعاد  كنند كه نمي وزيران نقش راوياني را در اين داستان بازي مي

اما نقششان بسيار كاركردي و مهم است و قـرار اسـت    ؛ها درنظر گرفت شخصيتي براي آن
هـا در   خردگرايي آن فقطشوند. از اين زاويه اي تراژيك در داستان  وجودآمدن حادثه به مانعِ

هـايي در بسـياري از آثـار     با توجه به حضـور چنـين شخصـيت    ،داستان موردتأكيد است و
هـا،   براسـاس شخصـيت آن   ،راحتـي  تـوان بـه   كه نقش راهنما و راهبر را دارند، مي ،نمايشي

 وضـوع ايـن م ها جالب اسـت   چه درمورد اين شخصيت . اما آندكرهاي نمايشي خلق  تيپ
شوند و اگرچه كاركرد  در داستان ظاهر ميگوناگون است كه اين وزرا در قالب هفت شكل 

تنـوع  نـة  نـوعي باعـث ايجـاد زمي    خاصي براي اين تنوع مدنظر نيست، به ةپردازان شخصيت
  در پرداخت نمايشي خواهند شد. )ظاهر افرادتنوع  ةدر نتيج( تصويري

  پادشاه 4.1.5.5
د و پـس  وش ميشخصيتي است كه در داستان معرفي ين نخستكورديس پادشاه يا همان 

فرزنـد خـود را جهـت     نخسـت او  .دارد ياز آن تا پايان داستان در روايت حضور مشخص
گرايـي را از   هـاي عقـل   سپارد و اولين بارقـه  شدن براي سلطنت به فالسفه و حكما مي آماده

با نـاداني و عجلـه قصـد     نخست زاده شاه دهد؛ اما در بحران ناشي از افترا به خود نشان مي
كشـد و در   وساطت وزيران تا مدت هفت روز از اين كار دسـت مـي   افرزندكُشي دارد كه ب

از ايـن   .شـود  به تحول شخصيتي نائل مـي  گوناگوناين مدت و دراثر شنيدن حكايات  يط
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در پايان داستان و با  قتل برساند، كه قرار بود با شتابي دور از عقل فرزند خود را به ،او ،منظر
داسـتان   آغـاز و از تصـميم خـود در    كنـد  مـي  قضـاوت درسـت   رسيدن به تكامـل ذهنـي  

نوازد. روند تكامل  شود و پس از برمالشدن راز كنيزك پسر را به ماليمت مي زده مي خجالت
شود از شكل يك تيپ كلـي   اين شخصيت تدريجي و پذيرفتني است و تحول او باعث مي

هاي نمايشـي مناسـبي دارنـد،     كه قابليت ،هاي پويا تدريج به نوع شخصيت هد و بوخارج ش
گيـري اشـتباهي قـرار     داستان در معرض تصميم پايانتا آغاز نزديك شود. اين شخصيت از 

كـه   ،دارد كه پس از گذر از بحران اوليه در فرازوفرودها و در مواجهه با حكايات گونـاگون 
 اي او را تا بزنگـاه  د (حكايات وزيران) و دستهندار رحذر مياي او را از تصميم اشتباه ب دسته

از شخصيت خود را  گوناگونيابعاد  ،د (حكايات كنيزك)نبر اجراي تصميمي اشتباه پيش مي
هاي مناسـبي   با توجه به روند تكامل تدريجي خود، قابليت ،خصوص به ؛گذارد نمايش مي به
  دهد. ز خود بروز ميبراي بازپرداخت يك شخصيت نمايشي فعال ارا 

  منفي هاي شخصيت 2.5.5
  پادشاه همسر 1.2.5.5
اسـت كـه از همـان     سندبادنامهدر داستان  يمنف اصليِ شخصيت) كنيزك( پادشاه همسر

را  اش افكار خود شرارت و خباثت درونـي  و رفتار و اعمال با مستقيم شكلي داستان به آغاز
 يپليد خود را در قالب عاشق ةخواست نخستگذارد. او  نمايش مي خوبي براي مخاطب به به
با طرح توطئه عليه جـان او، ذات شـيطاني خـود را     ،سپس كند. ميبيان  زاده شاه هباخته ب دل
ظـاهر   اري خود را در بيان حكايـات بـه  دهد. اين شخصيت سياست و مكّ خوبي نشان مي به

تا  آغازحضور فعال خود از و با  دهد مياي عملي نشان  عاقالنه در تحريك پادشاه و به شيوه
ثمرنشسـتن قصـد و نيـت     به ،كنش وزرا در تعامل با پادشاه و در تضاد با ،داستان مدام پايان

  كند.  گيري مي پليد خود را پي
رغم حضور فراوان در داستان، در حد يـك تيـپ، امـا تيـپ       به ،شخصيت همسر پادشاه

وجـود دارد، تحـول در جايگـاه رو بـه      ماند و اگر تحولي هـم  باقي مي ،منفي و كامالً سياه
از دربار و جايگاه سرانجام رود و  به قهقرا مي تر بيشماجرا  پايانتا  آغازسقوط اوست كه از 

حيثيت شـده   عام بي همسر پادشاه به خائني كه به بدترين شكل به مجازات رسيده و در مأل
) در femme fatale( يـادآور شخصـيت زنـان اغـواگر     يابد. اين شخصيت تا حدي تنزل مي

  :سينما است
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نوآر، كه از رمـان    كترهاي هميشگي فيلماجو از كار آفرين، زن فتنه فاتال يا زن مرگ  فام
هايي كه از دسـت رژيـم نـازي گريختـه و بـه       سازان و تكنسين فيلم ةوسيل گوتيك و به

ي است از زيبايي، ا نوآر) شد. اين كاراكتر آميزه  وارد هاليوود (و فيلم ،رفته بودندمريكا ا
صـورت زنـان مـوطاليي مجسـم      ها اغلـب بـه   و قساوت. در فيلم ،طلبي اغواگري، جاه

خود  ةكنند هاي خيره گيرند و با زيبايي شوند. اين زنان در سر راه قهرمان مرد قرار مي مي
كشند. ايـن نـوع شخصـيت يكـي از نمادهـاي       او را به گرداب مرگ و مصيبت فرومي

آن نضـج گرفتـه و در   » اي شـر ريشـه  «آن در تخيـل رمانتيـك و    ةاست كه ايدشيطاني 
  .)474: 1388ادبيات گوتيك شكل هنري يافته است (هيوارد، 

تعامل و  خود شخصيت هم ازنظرِ هم ازمنظرِ ،پردازي لحاظ كاركرد شخصيت به ،بنابراين
  هاي داستان دارد بسيار مهم است. اثري كه بر ديگر شخصيت

هـاي   و ماننـد شخصـيت   اند ر اين داستان درگير شرايط غيرعاديها د اين شخصيت ةهم
هايي تحت فشار كنش و واكنش  اند و شخصيت شرايط غيرعادي مواجه«كه با  ،آثار نمايشي

قرار است با اعمال و رفتار خود باعث خلق كنش و واكـنش   ،)77: 1384(موريتز، » هستند
   محور پيش ببرند. ر مبنايي عملو روايت را ب ،دنشناسانب، خود را به مخاطب وندش
  

  سندبادنامهتعليق در  و كشمكش 6.5

...) با بسط انواع  و ،گيرد و نمايش از هر نوع (فيلم، سريال درام براساس كشمكش شكل مي
   رود. ها در داستان پيش مي كشمكش

تواند درونـي و   آيد. رمان مي وجود مي كشمكش اساس درام است. درام از كشمكش به
درام نيـاز بـه اصـطكاك،    ا مـ اعبـارت و بـديع باشـد؛     خـوش  تواند اشد. شعر ميآرام ب
  .)195: 1383 و درگيري دارد (سيگر، ،وبست چفت

بحران اصلي داستان و پس از پاسخ  ةمصادف است با نقط سندبادنامهآغاز كشمكش در 
بـه پـدر    را بـه عشـقي ممنـوع و خيانـت    نامادري كه او  ةشرمان به پيشنهاد بي زاده شاهمنفي 
در توطئه  زاده شاهكردن  . از اين لحظه به بعد و پس از شكست زن در راضياستخوانده فرا

 دررا  او زاده شـاه كه  ،براي حفظ جايگاه خودتا كار در تالش است  عليه پادشاه، زن خيانت
 شكسـت  قربـاني  را گنـاه  بي زادة و شاه بشوراندپادشاه را عليه پسر  داده،معرض خطر قرار 

 يدفاع از خود برا وظيفة برد، مي سر سكوت به ةكه در روز زاده، شاه اثنا، همين در. كند خود
هـا   و آناسـت  هفت وزير اليق دربار پدرش گذاشـته   ةعهدرا به  كشمكش يندر ا يروزيپ
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 گنـاهي  كردن پادشاه بـر بـي   با مجاب ،كوشند كشمكش را دوم مي ةهستند كه در سراسر پرد
نـوع كشـمكش حاصـل تضـاد و تعـارض منـافع دو        يـن . اببرندپيش  زاده شاهبه نفع  پسر،
 يـروز پ يگريبر د خود نظر سوي به پادشاه رأي كشاندن با كنند مي ياست كه سع يتشخص

كشـمكش   سراسردر  زاده شاهاما  يانم يندهند. در ا يانو كشمكش را به سود خود پا وندش
كـردن   بـر جـذاب   عـالوه  ،اين نكتـه كشند و  مي  دوش او را به ةساكت است و وزيران وظيف

باعث  ،در ببرد كه شخصي دربرابر اتهامي چنين بزرگ بايد ساكت باشد تا جان به اين ،داستان
كـه   الي ايـن وو ولهـ د كه پيوسـته مخاطـب را در   وش ميوجودآمدن تعليقي بسيار جذاب  به

و به او اين انگيـزه   دارد آيد نگه مي گناه مي بي ةزاد شاهسرانجام چه خواهد شد و چه بر سر 
بينـي كـرده    د و در مسيري كه مؤلف براي او پـيش ندهد كه داستان را تا پايان دنبال ك را مي

تـر بـا    بـيش شونده  و با هيجاني تشديد ،قدم شخصيت اصلي بترسد، نگران شود همراه و هم
ي و باعـث تركيـب كنجكـاو   در اين اثـر  تعليق عنصر  ،. درواقعكندپنداري  ذات همزاده  شاه

كنـد   و توجـه او را ماننـد مـتن ادبـي بـه درام نيـز جلـب مـي         شود مينگراني در مخاطب 
هـاي   كه حاصل نوعي كشمكش و تضاد ميان شخصـيت  ،اين تعليق .)230: 1387  كي، (مك

يعنـي   ،و متناسـب بـا سـرانجام آن    دهـد  مـي داستان است، هيجان مطلوب درام را به مـتن  
بنـدي مشـخص و    ، در يـك پايـان  زاده شـاه نجـات   آشكارشدن خدعه و نيرنگ نامـادري و 

دسـت آورد. ايـن نـوع     نمايشي مخاطبـان بسـياري را بـه    يتواند در پرداخت اميدواركننده مي
ي جهان نمونـه دارد و شـايد بتـوان يكـي از     يها در بسياري از آثار سينما كشمكش و تعليق

 ،)David Fincher( ويد فينچردي ةساخت ،)2014( شده گم دختررا در فيلم   هاي اخير آن نمونه
كار مغلوب عشق زني شود كه پس از ناكامي  مشاهده كرد كه در آن قرار است مردي خيانت

وفـا   گيـري از معشـوق بـي    درصدد انتقـام  ،با هوش سرشار خود ،در حفظ زندگي شخصي
يـن  برد. در ا گير پيش مي هاي داستان را با تعليقي نفس و با تمام توان كشمكشاست برآمده 
كـار   نيز در پايان زن خيانـت  سندبادنامهد و در وش ميمحكوم  سرانجامكار  مرد خيانت ،فيلم

  شود. مجازات مي
  

  گيري نتيجه. 6
گيري آثار نمايشـي   هاي مضموني در شكل مايه ترين درون يانت و لغزش زن يكي از كهنخ
در آثـار  تـوان   را مـي   آنگونـاگون  و شـكال متفـاوت   اَ؛ رود شمار مـي  بهتا امروز  اورپيداز 

ژانـري،   كلي و بـا رويكـرد بـينِ    يدر نگاه خوبي مشاهده كرد. ، بههملتمثالً در  ،شكسپير
كه اگر  آن ةعالو . بهكردبندي  دسته را نيز در تركيبي از برخي از اين آثار سندبادنامهتوان  مي
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ايي نمايشـي  بازنمـ  )شـود  چه در روايت مطرح مي زماني مانند آن( داستان در زمان گذشته
شـود بـراي    اي كه روايت مي تواند خصوصيات ژانر تاريخي را نيز در بستر زماني ، ميشود

  نمايش بگذارد.   مخاطبان به
وسـه   داسـتاني تودرتوسـت كـه سـي     سندبادنامهچگونگي اقتباس نيز بايد گفت  ةدربار

چه در  آن ةان همن وجود ندارد كه بتوحكايت فرعي نيز در آن وجود دارد و طبيعتاً اين امكا
كنـار روايـت    متن بدان پرداخته شده در يك اقتباس سينمايي بازنمايي كرد و حتماً بايـد در 

هـاي مختلـف مـثالً بـا      د و بـه صـورت  واصلي چند مورد از حكايات فرعي نيز انتخاب ش
؛ دشويا در ساختار اپيزوديك بازنمايي  4بك هاي سينمايي مثل فلش استفاده از برخي تكنيك

يعني روايت چنـد حكايـت    ،ي در سينما پيدا كردهتر بيشتازگي رواج  در ساختاري كه بهيا 
هـاي موفـق    نمايش درآيد. از نمونه ها با يكديگر به تقاطع داستان سرانجامو  ،شكل موازي به

 آلخانـدرو گـونزالز اينيـاريتو    ةسـاخت  ،)2000( سـگي  عشقتوان به فيلم  هايي مي چنين فيلم
)Alejandro González Iñárritu(، اشاره كرد كه اتفاقاً تم خيانت زنانـه   ،تبار ساز مكزيكي فيلم

كه در يك نقطه بـا هـم    ،هم در آن وجود دارد و در ساختاري متقاطع سه ماجراي متفاوت
  .شود روايت ميدر آن كنند،  تالقي مي
اين است كه پيـام اخالقـي   رد كتوجه  بدان ادنامهسندباي كه بايد در نوع اقتباس از  نكته
كه موارد خاصي شامل برخي مالحظات مهم اخالقي و  ،با توجه به نوع مضمون آن( داستان

كـه بـا شـرايط     طوري به ؛چگونه منتقل شود )خانواده را به همراه دارد ةالبته محوريت مسئل
 ةعي است كه شـايد نتـوان همـ   . در اين رويكرد طبييابدخوبي تطابق  مخاطب داخلي هم به

، اسـت  طور كـه در مـتن شـرح داده شـده     همان ،شده در متن را عيان و هاي توصيف صحنه
جسمي  ةهاي معاشق اين اثر در مواردي داراي مضامين و توصيف صحنهزيرا بازنمايي كرد؛ 

تـأثير  شدت تحت  ها بار اخالقي فيلم را به گونه صحنه دادن اين رسد نشان نظر مي است كه به
 ،بنـابراين  .كاهـد  مـي چه مؤلف در پي نهي از آن است  و از ميزان اثرگذاري آندهد   ميقرار 

را با حال و هواي امروز   الزم است در اولين قدم براي اقتباس از اين اثر شكل دراماتيك آن
يي داستان دست يازيد. بـا  هاايراني وفق داد و سپس به پرداخت ن ةعرف و اخالق در جامع

ها در اين اثر و در اغلب موارد در حـد يـك    جا كه شخصيت رسد از آن نظر مي به ،نگاه اين
توان با برداشت آزاد از قصه و تطبيق  هاست، مي اند و اصالت روايت بر كنش تيپ باقي مانده

مند و با رعايت ضوابط و شئون  آن با شرايط بيان سينمايي امروزي در ايران داستان را اخالق
. ايـن بازتوليـد   دكـر امـروزي بازسـازي    يشكل نمايشي و در قالب درامـ  معه بهاخالقي جا

 يها با پرداخت هاي امروزي و رفتار و عادات آن تواند در قالب فيلمي شهري و شخصيت مي
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هاي مستتر در متن، شكل و ساختار هنري و مطلوبي  شده و هنري، ضمن بيان ارزش حساب
  خود همراه كند. دست آورد و مخاطبان زيادي را با به

  
  ها نوشت پي

) Game of  Thrones( تخـت  و تـاج  بـازي دار  رطـرف توان به سريال پ هاي اخير مي در سال الً،. مث1
اثـر جـرج آر. آر. مـارتين    ، آتـش  و يـخ  نغمـة نـام  براساس كتابي بـا   . اين سريالره كردااش
)George Raymond Richard Martin(،  ن زيادي را در كنار استقبال مثبت منتقدا آرايساخته شده و

  دست آورده است. فراوان تماشاچيان عام در سراسر جهان به
نيز حداقل دوازده فيلم اقتباسي مهم از آثار ادبي جديد و قديم  2017در  ،پست هافينگتون. به گزارش 2

  .)1395دي  http://www.isna.ir )1شود.  هاي مهم سينماي امريكا اكران مي از كارگردان
  در آن اشاره كرد. »حكايت ده وزير«و  بختيارنامهتوان به كتاب  نمونه ميازباب . 3
مـرتبط بـا داسـتان و نيـز      ة) يا گذشتback-storyداستان ( توان براي نمايش پيش بك مي از فالش. «4

» ها را آزار دهد، استفاده كرد ها بيايد يا آن آنكه ممكن است به ياد  ،ها نمايش خاطرات شخصيت
  .)29: 1384وريتز، (م

  
  نامه كتاب

  .ايران بازرگاني بانك چاپخانة: تهران تجدد، محمدرضا ، ترجمةالفهرست). 1346( نديم ابن
  .فرهنگي و علمي: تهران آيتي، محمدابراهيم ترجمة، يعقوبي تاريخ). 1362( احمد يعقوب، ابي

  .بيدگل :تهران اخگر، مجيد ترجمة ،هست سينما چه آن). 1393( دادلي اندرو،
، تهران: سازمان چاپ و نشر قاره شبه در پارسي ادب، 4 ، جپارسي ادب نامة نش  دا). 1375( حسن انوشه،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 .23 و 22 ، شتئاتر مجلة ،»درام هاي ويژگي جويو جست«). 1379( يداهللا آقاعباسي،
 يانبر تعامل م يدرآمد). «1394( زاده ينمحسغال ينغالمحس ، ويگدليبزرگ ب يدسع ،يرضاعل، پورشبانان

بـن   يحـ ة رسال يشينما يها يتظرف يلبر تحل يدمعناگرا (با تأك ينمايبا س يعرفان يككالس ياتادب
  .زمستان ،4، ش 6، س يادب پارس ةنام كهن، »)يناس ابن قظاني

  .يفاراب ييينماس يادبنتهران:  ،يينمايس يتيروا يهقيب خيتار. )1395( عليرضا پورشبانان،
  .مهر ، تهران: سورةفارسي كالسيك ادبيات و اقتباسي سينماي). 1395( عليرضا پورشبانان،

 ،»هـاي ادبـي در اشـعار موالنـا     نسبت بيان سينمايي با تمثيل). «1388( زهرا حياتي، تقي و پورنامداريان
  ، زمستان.26ش  ،يادب يها پژوهش
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  .آگاه: تهران نبوي، محمد ، ترجمةگرا ساخت بوطيقاي). 1379( تزوتان تودوروف،
 ، تهران: سروش.درشت نماي در مشت). 1383( دحسنيس ،حسيني

 ، تهران: سروش.شاهنامهنمايشي  هاي قابليت). 1384حنيف، محمد (
 ةنامـ  فصـل  ،»ايران سينمايي و ادبي هاي پژوهش در اقتباس تطبيقي مطالعات نقد«). 1393( زهرا حياتي،
  .27ش  ،ادبي نقد

 ، تهران: توس.فارسي ادبيات فرهنگ). 1384( زهرا ري،خانل
  .سخن: تهران سري، ابوالقاسم ترجمة، ايران ادبيات تاريخ). 1383( يان ريپكا،
 . علمي محمدعلي انتشاراتتهران:  ،نقاب بي شعر دروغ، بي شعر ).1379( عبدالحسين كوب، زرين
  .مهر سورة: تهران اكبر، سعبا  ترجمة نامه، فيلم بازنويسي). 1383( ليندا سيگر،
  . اخترانتهران:  فارسي، شعر اجتماعي ةزمين ).1386( محمدرضا كدكني، شفيعي
  سينا. ، تهران: ابنايران ادبيات تاريخ). 1352( اهللا ذبيح صفا،

 .9 ش، 3 ، سمهر مجلة ،»درام«). 1314( لطفعلي صورتگر،
  .افرا كتاب: تهران ،امهشاهن شعري تصاوير و سينما). 1384احمد (ضابطي جهرمي، 

 .14 ، شادبي هاي پژوهش ةنام ، فصل»سندبادنامه شناسي نوع«). 1385( حسيني نجمه و يحيي طالبيان،
، 2چ  الديني، ، با مقدمه و تصحيح محمدباقر كمالسندبادنامه ).1392( علي بن محمد سمرقندي، ظهيري

 .مكتوب ميراث: تهران
  .علمي و سينا ابن ةخان تصحيح سعيد نفيسي، تهران: كتاب، االباب لباب). 1335( محمد عوفي،

 ، تهران: جامعة نو.سينما در اقتباس ).1390(فرشته حكمت، محمدعلي 
  .2 ش ،3 س جديد، ، دورةميراث ةآين، »سندباد از يادي«). 1384( الدين ميرجالل كزازي،
 ، تهران: اهل قلم.حكيم سندباد). 1382( محمدباقر الديني، كمال
 .1 ش ،3 ، سادبي فنون ،»سمرقندي ظهيري آثار شناسي سبك بر درآمدي«). 1390( مختار لي،كمي

  .فارابي: تهران الري، احمدي حميدرضا ترجمة، فيلم هنر). 1385( ارنست ليندگرن،
 ، تهران: آگاه.رانيا ينمايدر س ياقتباس ادب ).1368مرادي، شهناز (

 .اميركبير: هرانت، گزيده تاريخ). 1362( حمداهللا مستوفي،
 .فرهنگي و علمي: تهران، 1ج  پاينده، ابوالقاسم ترجمة، الذهب مروج). 1365( حسين بن علي مسعودي،
 داسـتاني  عناصـر  بـه  تحليلـي  رويكرد«). 1393( عارفي اكرم و عباسي واثق عبداهللا محمدامير، مشهدي،

 .50 س اصفهان، دانشگاه، فارسي ادب شناسي متن ة، مجل»سندبادنامه
 گـذرآبادي،  محمـد   ترجمـة  ،نويسـي  نامه فيلم اصول و ،سبك  ساختار، داستان،). 1387( رابرت كي، مك

 .هرمس: تهران
 .فارابي: تهران گذرآبادي، محمد ترجمة، داستاني ةنام فيلم نگارش). 1384( چارلي موريتز،
  .اميركبير: تهران، رودكي اشعار و احوال و زندگي محيط). 1382( سعيد نفيسي،
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 علمـي : تهـران  مجاهـد،  پرويـز  و موحـد  ضيا ترجمة، ادبيات ةنظري). 1382( وارن آوستن و رنه ولك،
 .فرهنگي   و
 .سوم هزارة: زنجان محمدي، فتاح ترجمة، سينمايي مطالعات در كليدي مفاهيم). 1388( سوزان هيوارد،
 .64 ، ستبريز دانشگاه ادبيات ةدشكندا سابق نشرية، »سندبادنامه از روايت دو«). 1390( عزيز پور، الياسي
 و گذرآبادي محمد ترجمة، بنويسيم نامه فيلم براي بزرگ پايان يك چگونه سوم، ةپرد). 1391( درو يانو،

  نيا، تهران: ساقي. احمد فرهنگ


