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   چكيده
 از سرشار است، ايران غني فرهنگ هاي جلوه بارزترين از يكي عاميانه كه و كهن ادبيات
 ينچن است؛ اما با وجود سينما و تلويزيون در اقتباس براي ناب هايايده و بكر مضامين

 اندكنون نتوانستهتا يرانيا سازانيالو سر يساننو درام ينماگران،سي، فرهنگ يمعظ يةسرما
 هاي جلوه بر تكيه با حاضر مقالة. كنند استفاده بالقوه ظرفيت و توان اين از درستي به

 ايران، كهن و عاميانه ادبيات آثار مجموعه در نهفته فرهنگي هاي ظرفيت و نمايشي
 يلي وتحل -يفيتوص روشي با كند و معرفي مي اي رسانه توليدات ها را در آن هاي قابليت

 هاي روايت نمايشي سطح ارتقاء روند در تاريخي هاي گسست به شناسانه آسيب رويكردي
پس از  نگارنده. پردازد مي تحقيق فرضياتآثار و اثبات  ينا يفيك يابيارزبه  فارسي،كهن 

 اقتباس روندفرارو در  هايچالش عاميانه، و كهن ادب روايي هاي جلوه ترين مهم بازنگري
 بيان يا رسانه يداتتول در يساز انطباق مناسب يراهكارها يها را به همراه برخ از آن

                                                                                                                   
  * fahimifar@modares.ac.ir  مدرس تربيت دانشگاه هنر، فلسفة و هنر تاريخ استاديار. 1
  مدرس تربيت دانشگاه نمايشي، ادبيات استاديار. 2
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 بيان ها آن از اقتباس شيوة ،از ادب كهن هايي با نقل و نقد نمونه نيز يان مقالهپا در .كند مي
  .شد خواهد

  
  .تلويزيون سينما، عاميانه و كهن، ادبيات اقتباس، قابليت روايي،: هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1
 دكارتي انديشة و مدرن تفكر آغاز از خصوصبه رنسانس، از كه جديد دوران مقارن
 با تلويزيون و سينما مانند هنري جديد هاي قالب ابداع به توانست غرب بود، شده آغاز

 محسوب وسطي قرون ادبيات شايع قالب كه -رمانس. يابد دست نوين هاي ظرفيت
 متحول -بود ايراني كهن عاميانة هايداستان مشابه بيش و كم ساختمان نظر از و شد مي

 هنر و فرهنگ شدن مادي روند در. داد نوين هنري هايقالب به را خود جاي و دگردي
 دهد؛ جاي درخود را جديد مفاهيم نتوانست رمانس قالب سو، بدين رنسانس از اروپا
 نامهفيلم قالب، اين درون از .شد آن جايگزين »رمان« نام به جديدي قالب و منسوخ لذا

 در نيز ايران و كهن عاميانه ادبيات است الزم ب،غر تاريخي تجربة بنابر. سربرآورد
همچون  مدرن هاي رسانه با بتواند تا يابد دست هايي قابليت به شناختي زيبايي تحول
 ايران عاميانة ادبيات ارتباط برآن است تا مقاله اين .كند برقرار ارتباط تلويزيون و سينما

 به و كند روشن سينما و تلويزيون در )مهنافيلم مانند(سرايي داستان نوين هايقالب با را
 متوقف تاريخ اعماق در ايران عاميانة ادبيات غني ميراث چرا: گويد پاسخ اين سؤاالت

 تجربيات در و نيافته تداوم سينما و تلويزيون مانند مدرن هنري هايقالب در و  مانده
 ادبيات از اقتباس هاي چالش ترين و مهم است؟ نشده جاري تلويزيون و سينما هنرمندان
  است؟ كدام) يشنامهنمانامه و  يلمف( اي رسانه توليدات روند در عاميانه

  يقتحقيشينة پ. 2
كه  است آن بوده اخير، دهة چند طيو هنرمندان  ينماگرانس يبان،اد هايدغدغه از يكي

 ارتوليد آث يبرا يكهن فارس ياتادب هاي قابليتاز  توان مي ييچگونه و با چه راهكارها
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افول تدريجي هنر  درپي. بهره برد پويانمايي و تئاتر و تلويزيون سينما، در نمايشي
 سينما، راديو، مانند هاي مدرن اروپايي هنر و رسانه ،(Nasr, 1987: 78)در ايران  ياسالم

 سير امتداد در -شود مي گفته جمعي هاي رسانهها  كه به آن - غيره  و اينترنت تلويزيون،
 كه درحالي شدند؛ وارد ايران مانند اي جامعه به سپس رسيدند، ظهور به ينزم مغرب تفكر
 ضمن هنرها و ها رسانه اين. نداشتند ايران هنري و فرهنگي پيشينة در اي سابقه هيچ
  امتداد دارند، اروپايي تمدن و فرهنگ با تري گسترده و تر عميق تر، دقيق ارتباط آنكه

 ؛هستند نيز اروپايي هنر گذشتة شناختي يباييز هاي نظام نوين هاي صورت دهندة
 گذشتة هنري دستاوردهاي بازتوليد) تلويزيون ا وسينم( نوين هاي صورت اين تعبيري به

برخالف ايران در سير  ،بنابراين .(Fahimi Far, 2003: 94)روند  مي شمار به اروپا
با هنرهاي  هاي گذشته شناختي بين هنرهاي سده گسست زيبايي ،تكاملي هنر غربي

توان در امتداد هنرهاي پيشين مطالعه  و هنرهاي جديد اروپايي را مي وجود نداردنوين 
 نشان اروپا در هاي جمعي رسانه تكامل سيرمقابل،  در .(Janson, 1986: 352)كرد 
 قالب سو، اين به رنسانس از اروپا تمدن و فرهنگ شدن مادي موازات به كه دهد مي

  كند  منعكس بهتر را جهان اين محسوس واقعيت تا شد بدل رمان به رمانس

)1980: 115 Priestley,( .مستشرقان دربارة و ايراني نظران هنوز صاحب سويي، از 
 علمي دقيق و جدي به مطالعة ايران عاميانة ادبيات خصوصبه و ايراني كهن هاي داستان

شكل ناشناخته و  به و نرسيده است چاپ به اين آثار از بسياري .اند نپرداخته
. دارند وجود  خارجي و داخلي هاي كتابخانه در خطي هاي نشده در قالب نسخه فهرست

 نمايشي و داستاني هاي نمونه ،نمايشي وضعيت وشش سي كتاب در )12: 1380( پولتي ژرژ
   .گذارد مي كنار بررسي از را ايراني

   فارسيكهن  ياتو روا عاميانه هاي داستان. 3
 ، مثَل و تمثيل داستان، ، قصه ، افسانه همچون منثور و منظوم متون از اي مجموعه مراد
 جنبة كه است كالسيك و عاميانه و شفاهي و كتبي صورت به  سرگذشت حكايت، متَل،
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 هاي داستان عمدة بخش دو به توان مي را فارسي كهن داستاني ادبيات. دارند روايي
تخيلي،  هايروايت تمامي به عاميانه داستاني تادبيا. كرد تقسيم غيرعاميانه و عاميانه
 منثور يا مكتوب صورت به نثر و نظم قالب در كه شودمي گفته و آموزنده كننده سرگرم

 داراي و تر نزديك عموم زبان به اين آثار .دارد رواج مردم ميان در رسمي ادب كنار در
به  آن ارائة شكل و بانمخاط نگارش، سبك مضمون، و محتوا تري هستند وساده مفاهيم

 .نامهرستم ،اميرارسالن ،عيار سمك مانند رواج دارد؛ ها ميان آن در و مردم است پسند 
 آسابرگر .باشند مردم آن مخاطب كه داند مي عاميانه را داستاني )101: 1376(ميرصادقي 

 از سرگرمي و تفنن قصد به را بودن طنزآميز و پردازي خيال وجه دو )144:1380(
 اهداف درحقيقت اين دو وجه كه شمارد برمي عاميانه هاي داستان هاي يژگيو

 هايقصه«به  عاميانه هاي قصه ،ادبي اصطالحات فرهنگ در .هستند عاميانه هاي داستان
 نسل به نسلي از قوم يك ميان در مكتوب يا شفاهي صورت به كه شودمي اطالق كهني
 هايقصه تا پريان هايقصه بدوي، ساطيرا از متنوعي هايگونه و شده منتقل ديگر

را دربر  )234 :1375 داد،(» است قومي فرهنگ از برگرفته آن موضوعات كه مكتوبي
 ،شاهنامه ،معنوي مثنوي مانند آثاري غيرعاميانه داستاني ادبيات از مقصود .گيرد مي

 خواص آن مخاطبان و نويسندگان كه است نظامي خمسة و سعدي بوستان و گلستان
  . هستند

   يرانيا كهن ادبياتانواع . 1-3
 برگردان در ها آن همگي قابليت كه دارند اقسامي و انواع ايراني كهن عاميانة هايداستان

 هاي افسانه حكايات،همچون  يانهادب عام انواع ميان از. نيست يكسان نمايشي متون به
 ها قصه يدشا اساطير، و وانانپهل پريان، هاي افسانه ها، متل ،)لطيفه جمع( لطائف تمثيلي،

 كهنِ ادبيات فراي ريچارد. دارند نمايش زبان به تبديل در بيشتري قابليت ها افسانه و
 وسيلة به كه ممتاز ادبيات: كند مي تقسيم بخش سه به را ساساني دورة از بازمانده
 مكتوب عاميانة ادبيات ها؛ اندرزنامه مانند آمد، پديد فرمانروايان و بزرگان براي درباريان
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 است؛ و مطالعه اين در ما اصلي موضوع و  ساده زبان به ها مثل و ها قصه كه شامل
 آن خالقانة معني در ادبيات نه است نظري و فني مباحث خاص كه عالمان ادبيات

)Frye, 1975: 58.(  
 شنونده، يا خواننده كردن سرگرم بر عالوه كهن، عاميانة هاي داستان اصلي هدف

 حكمت و نيكو اخالق ترويج آموزي، عبرت و پند ها، نسل به انساني مفيد تجارب انتقال
. هست نيز آسماني كتب و قرآن قصص هدف اين موارد و است پندآميز هاي نكته و

 ،سندبادنامه ،نامهمرزبان مانند اخالقي و تمثيلي حكايات و ها داستان معتقدند محققان
 در كه است هايي داستان مجموعه... و نامهطيطو ،وزيرده ،بختيارنامه ،وزيرهفت

 انساني اصول ترويج )58: 1376(ميرصادقي . اند آمده وجود به اخالقي انديشة چهارچوب
. كند مي قلمداد ها داستان اجتماعي و فكري زيربناي و مايه درون را اجتماعي عدالت و

  : آمده است شب يكوهزاردر 
 گاهي و گويند سخن افسانه رسم به گاهي كه است چنين آيين و رسم را حكيمان

 كه است شنيدن حكمت و پندگفتن همه، از مقصود و كنند حديث دام و دد زبان از
  ). 1/1137: 1379 تبريزي، طسوجي( افتد رغبت ايشان گفتة به را طباع عامة
 را پهلواني شعر عاميانه، قصة با پهلواني شعر مقايسة با )1/548: 1376( چادويك

 كه داند مي روستاييان موجب سرگرمي را عاميانه هاي قصه و دربار سرگرمي موجب
   .است بيشتر بسيار آن قدمت

 را خويش كار پيشرفت كه مردمي و رياكاران و دزدان هرگز عامه، هاي داستان در
 موارد تمام در و شوند نمي پيروز دانند، مي كاري خيانت و گوييدروغ و دغلي در

 و جادو و مكر و حيله به بزرگواري و شجاعت و وانمرديج و راستي و رادي
 از يكهيچ در كه است مطلبي اين و شود مي پيروز زنيدروغ و جاسوسي و خيانت
  ). 194: 1382 محجوب،( يافت توان نمي آن براي استثنايي عامه هاي داستان

 فخال كه كسي عاميانه، هاي قصه از يك هيچ در :گويد مي ديگر جايي در محجوب
 هرگز قهرمانان و يابد نمي توفيق كند، مي رفتار شرافت و اخالق و جوانمردي اصول
 جويند نمي توسل ناجوانمردي و رياكاري و تزوير و حيله به خويش پيشرفت براي
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 هاي داستان قهرمانان جوانمردانة سيرت و اخالقي نيكوي خصايص همين .)114 همان،(
 نبود باوجود و شده مردم جمعي روح و ذهن در ها آن مانايي سبب كه است ايراني كهن

 بنابراين،). 285: 1336پرهام، ( است شده منتقل شفاهي و سينه به سينه چاپ، هاي دستگاه
 آموزي درس اصلي، مقصود و مراد و است بهانه يك ايران كهن ادبيات قاموس در قصه

 در كل و يرانا هاي افسانه بودن ديني سبب محجوب. محتواست انتقال و عبرت و
 خط، اختراع از پيش بسيار حتي و ديرباز از بشر كه داند مي را در اين بشري هاي افسانه

 در را اخالقي احكام و الهي دستورات انسان، و جهان خلقت كيفيت خدايان، سرگذشت
همان، (اند  كرده مي منتقل يكديگر به اي اسطوره هاي سرگذشت و قصه و افسانه قالب
126( .  

  عاميانه هاي داستان شمار. 2-3
به  ها آن تمام امروز به تا نيست؛ زيرا درستي مشخص به عاميانه هاي داستان قطعي شمار

 كه برشمرده را داستان 163 اسامي) 145: 1383( محجوب. شكل كامل مدون نشده است
 واقعي شمار است قطعي آنچه اما است؛ قصه يك از گوناگون تحريرهاي ها آن از برخي
 سينه به سينه ها داستان اين از بسياري. است آمار اين از بيشتر بسيار عاميانه هاي انداست
. است رفته نيز از بين مكتوب هاي داستان از شماري و نشده مكتوب هرگز و شده نقل

 گونة هزاران از غير تعداد، اين .كند مي معرفي را منثور و منظوم خطي نسخة 600 حدود
 از كميت نظر از ايران كهن هاي داستان. است مردم ميان در هانآ هايروايت و داستاني

 »تنور به كك« و »سوسكه خاله« قصة مانند اي صفحه دو يكي يا و چندسطري هاي قصه
 و »حمزه رموز« مانند اي صفحه هزار چند و صد چند طويل هاي داستان به و شود مي آغاز

  ). 38: 1382 ،محجوب( رسد مي هم »معزنامه«

  عاميانه هاي داستانموضوع  .3-3
 شامل ها برخي از آن .گيرند بر مي موضوعات متفاوتي را در هاي عاميانه داستان
 و جادوگران و ديوان به مربوط موضوعات يا عاشقانه پهلواني، و حماسي هاي داستان

 دين، اولياي و مذهبي، قصص پيامبران و ديني هاي افسانه عفريتان، و برخي دربردارندة
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 تفسير و شرح و كريم قرآن قصص رسل، و ائمه از منقول عادت خوارق و زاتمعج
 آن قهرمانان كه هايي قصه زمين، روي موجودات و مخلوقات عجايب شرح آن،

 كتب در ها داستان  اين از شماري. است دزدان و عياران هاي قصه يا اند، جانوران
 وجودي ها آن قهرمانان كه هايي نداستا شوند؛ مي  يافت داستاني نيمه تاريخي و نيمه

 ها داستان گونه اين در. است افسانه در ملفوف ها آن زندگي اما دارند؛ تاريخي و واقعي
 خود به افسانه رنگ حوادث شرح اما است؛ منطبق تاريخ منقوالت با وقايع مهم حتي
   ).130 همان،( غيره و مختارنامه ،اسكندرنامه ،تيمورنامه ،نامهابومسلم مانند گيرد، مي

  عاميانه هاي قصه بنديطبقه .3- 4
 است، نيامده عملبه فارسي هاي داستان از جامعي و مناسب  بندي طبقه تاكنون
 همبه گوناگون اعتبارات بيشتر آن در و بوده زوايه يك از تنها موجود هاي بندي طبقه

. كند مي تقسيم تهدس هشت به را عاميانه هاي قصه) 118: 1382( محجوب. اند شده آميخته
 يا ملفوظ: چاپ اعتبار به: كند مي تقسيم نيز ديگر اعتبار چند به را ها داستان وي

 همان،( مردان يا زنان: گوينده اعتبار به بلند؛ يا كوتاه: شنونده حوصلة اعتبار به مكتوب؛

 ؛نامه ستمر مثل عاميانه ،شبويكهزار و دانش بهار مثل ادبي: نثر سبك اعتبار به يا و ؛)54
 اخالقي و مذهبي، و ديني باستاني، و ملي هاي حماسه هندي، ايراني،: منشأ اعتبار به و
 را، روش ترين منطقي عاميانه، هاي داستان بندي طبقه بر تأكيد ضمن وي). 127 همان،(

 تاريخي؛ ملي؛ و ديني عشقي؛ انواع به را ها داستان حيث،ازاين داند؛ مي موضوعي روش
 صرفا بنديطبقه اين اما ؛)174 همان،( كند مي تقسيم آور خنده و برانگيز عجابا و تخيلي

 ندارد، ارتباط موضوع به بودن آور خنده و برانگيز اعجاب يا تخيلي نيست؛ موضوعي
  .است مرتبط داستان حوادث نوع با بلكه

 و كند مي تقسيم بلند و كوتاه گروه دو به را عاميانه هاي قصه )282: 1376(ميرصادقي 
  :داند مي انواعي شامل هايشان مايه بن ها و زمينه به توجه با را عاميانه بلند هاي قصه

 مثل مذهبي و ديني. 2 ،عيار  سمك مثل خواهانه عدالت و عاطفي عاشقانه،. 1
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 ،دمنهوكليله ،نامه طوطي مثل هندي منشأ با متنوع. 3، كرد حسين ،نامه ابومسلم ،اسكندرنامه
 شامل را موضوع هفتم، بخش ذيل ،داستان عناصر كتاب در چنين هم وي .شبهزارويك

 كشند و مي تصوير به را مايه درون و آفرينند مي را داستان كه داند مي حوادثي و ها پديده
 پردازانه حادثه هاي داستان. 1: آورد مي گروه پنج در را ها داستان موضوع اساس اين بر
 وهمناك، هاي داستان. 3 واقعي، هاي داستان. 2 تيپيك، وار يفهلط وار، لطيفه تام، گونة سه با
 و نمادين تمثيلي، علمي، هاي داستان شامل) فانتزي( وهم و خيال هايداستان. 4

  .جادويي) رئاليسم( گرايي واقع هاي داستان. 5سورئاليستي، 
 قصه، :قالب نظر از.1 :چنين است ها قصه از) 45-23 :1388( بندي ذوالفقاري تقسيم

 پلكاني، اي، خطي، زنجيره: روايت ساختار نظر از. 2 تمثيل؛ اسطوره و حكايت، افسانه،
 فلسفي، و عرفاني عاشقانه، پهلواني،: مايه درون و مضمون نظر از. 3 داستان؛ در داستان
: پايان نظر از. 5 عربي؛ يوناني و هندي، ايراني،: منشأ نظر از. 4 اندرزي؛ و اخالقي

 منظوم و(ادبي : زبان و ادبي سطح نظر از. 6 نامه؛ عبرت نامه و شادي ،)راژيكت( نامه  غم
 طنزآميز، رمزي، و تمثيلي عادي، و معمولي :بيان چگونگي نظر از. 7 عاميانه؛ و )منثور

 و )نمايش تعزيه و نقالي،(شفاهي  :ارائه شيوة نظر از. 8 مناظره؛ وار و لطيفه و شوخي
تخيلي  ،)تاريخي نيمه تاريخي و(واقعي  انگيز، شگفت: حوادث نظر از. 9 مكتوب؛

 نظر از. 11 بلند؛ بلند و نيمه متوسط، كوتاه،: حجم نظر از.10؛)انگيز هراس جادويي و(
  .تيپ

  فارسي عاميانة هاي قصه هاي ويژگي .3- 5
 به را ها ويژگي اين. اند مشترك ها ويژگي برخي در با وجود تنوع،  عاميانه هاي قصه 

  :برشمرد توانمي زير شرح
 معلولي و علي روابط كهن هاي داستان در: ضعيف معلولي و علي روابط. 1-5-3

  . كند نمي پيروي منطقي نظم و نقشه الگو، از يا است ضعيف
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  عاميانه، هاي داستان پرجاذبة و ثابت مهم، عناصر از يكي :عادت خرق. 2-5-3
 امور بنياد بر قصه چون. دارد ها انداست گيري شكل در نقش مهمي كه است شكني عادت

 آن مانندي حقيقت يا است مانندي حقيقت فاقد گيرد، مي شكل غريب و غيرطبيعي
 هاي عادت خرق است، معتقد )60 :1376( ميرصادقي دليل همين به و است ضعيف
 ها قصه ويژگي اين )132: 1367(پورنامداريان . كند مي ضعيف را ها قصه پيرنگ داستاني

 هاي قصه هاي عادت خرق ترين مهم. داند مي داستان واقعيت عدم شكل رزترينبا را
 االرض، طي سخت، بسيار شرايط در ماندن زنده الساعه، خلق نجات: از اند عبارت عاميانه

 شدن، غيب ديگران، چشم از ماندن محفوظ مرده، شدن/ كردن زنده آتش، در نسوختن
 و طال به اشياء تبديل شدن، سوار باد بر ت،حيوانا زبان فهم طوالني، بسيار عمرهاي
 شدن آبستن عجيب، و مهيب و غيرمنتظره هاي بارش حيوان، به انسان تبديل سنگ،

  . طلسم شكستن شاخدار و هاي عمرطوالني، گرگ غيب، از آگاهي شوهر، بي
 آوري شگفت بخشد، مي قوت را عاميانه هاي قصه پيرنگ آنچه: آوريشگفت. 3-5-3
. دارند  وا شگفتي به را شنوندگان كه كنند بيان را ها قصه چنان بايد راويان .هاست قصه
 از مهمي بخش عجيب،  هاي مكان و جانوران ها، انسان از آور شگفت هاي داستان نقل

 چون عجيب ماجراهاي نقل جواهري سليم داستان سراسر. دهد مي تشكيل را ها داستان
 بال بر سفر زاد، پري كبوتران خوار، آدم ديو گان،بوزين سرزمين چراغ، شب گوهر دوالپا،
 مثل نام همين با هايي كتاب رشته يك از برگرفته غرايب و عجايب اين. جادوست مرغ

 اسكندرنامة در. است طرايف و ظرايف ،نامه عجايب ،قزويني المخلوقات  عجايب
 ها عجايب آن و پرداختيم باز مغرب از«: گفت ارسطاطاليس حكيم به اسكندر كاليستنس،

» كني ثبت آن بر مشرق عجايب و احوال تا كن آغاز ديگر كتابي اكنون. اند نوشته
   ).220: 1367پورنامداريان، (

 فرعي داستان چند يا يك گاه عاميانه، هاي قصه در :درداستان داستان. 4-5-3
 و بختيارنامه ،محجوبه و اعجوبهمثل  هاكتاب برخي اصلي ساخت. شود مي گنجانيده
 علل از يكي. دهدمي تشكيل فرعي داستان چندين و اصلي داستان يك را سندبادنامه
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 كار هر يا مرگ از پيشگيري يا سرگرمي براي گوييداستان درقصه،قصه گيريشكل
به  سوءقصد و سلطان با مخالفت به متهم بختيار، نام به جواني بختيارنامه در. است ديگر
 نامهطوطي در .سرايد مي داستاني خويش عقوبت افكندنتأخير به براي هر روز و اوست

 پيوندي ميان هايقصه .گويدمي قصه بازرگان همسر خروج از ممانعت براي طوطي نيز
 انگيز عبرت هاييداستان ،نامهطوطي در طوطي مرتبط است؛ داستان هدف و موضوع با
 دربارة محجوبه و اعجوبه در كنيزان هايقصه و گويدمي زن پاكدامني و عفت در

 بيرون دستي يك از داستان شود مي سبب پيوندي ميان هاي داستان. است اخالقي اصول
 يا موضوع يك براي دليلي فرعي هاي داستان گاه. شود تر هيجاني و تر متنوع و آيد

 داستان در داستان شيوة .شود شمرده مي خاص تفكري و انديشه تلقين براي اي  وسيله
  .است زميني مشرق آلود رمز افكار و هپيچيد خاص جوامع

 وار قرينه حوادث و دارد دوگانه ساختي ها قصه روال ):دوگانه ساخت( تقارن. 5-5-3
 ساختار به عاميانه هايقصه تحليل در داستاني ادبيات پژوهشگران و محققان. هستند
 براي تالش رد نيز ساختارگرايان .)183و 4: 1377 بااليي،(كنند  مي اشاره ها آن دوگانة
 و تقارن را ادبي آثار هاي زيرساخت از يكي آثار، در پنهان ساختارهاي كشف
 براساس پراپ گانة 31 تمام كاركردهاي كه چنان اند؛ داده تشخيص دوگانه هاي تناسب
 چنان نيز معشوق است، شاهزاده يا امير قهرمان اگر .است زوجي و قطبي هايتقابل
 يا بدسگال وزير راست و دست وزير يا انديش نيك وزير :دارند وزير دو شاهان. است
 ضد( منفي و )قهرمان(مثبـت : دارند شخصيت دو ها قصه بيشتر. چپ دست وزير

 هاي تيپ حتي. كنند مي آفريني نقش همديگر درمقابل وار قرينه ها شخصيت و )قهرمان
 حاكمان و امرا هان،شا مثال كنند؛ مي آفريني نقش دوگونه متفاوت هاي داستان در مختلف

 مقابل در بدان و خوبان گرفتن قرار  قرينه. آزار مردم و ظالم ند يا پرور رعيت عادل و يا
  . بخشد مي تشخّص و تمايز ها آن به هم،
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 در قصد يا عمد به تكنيكي هايضعف يا: حوادث و وقايع ناهماهنگي .6-5-3
 با هم تطابق عاميانه هاى داستان در هامكان و هازمان اشخاص،. شود مي مشاهده ها قصه

 بيند مى را پيرى الملك بديع. كندمي فراموش را زماني هايفاصله گاه پردازندارند؛ قصه
 دختر تصوير اين كه گويد مى بدو پيرمرد. زيباست زنى تصوير با نياز و راز سرگرم كه

 با نرسيده وصالش به چون و شده او عاشق و ديده را او جوانى در كه است پادشاه
 دختر بايد وحاال رودمي آن دختر درپي الملك بديع .كندمي بازيعشق تصويريش

 قهرمانان .است جوان همچنان دختر بيند كه مي اما باشد؛ ساله هفتاد يا شصت كم دست
 در شهريار قباد و اسكندرنامه در شيرزاد محمد. شوند مي زنده دوباره و كشته بار چندين
 هاى نسخه كه است بوده آن امر اين علت ظاهرا. شوند مى كشته چندبار حمزه رموز
 اين چون و است شده تدوين پراكنده هاى روايتبراساس  ها داستان گونه اين چاپى
 در براي مثال كه بينيم مي كند، نمى تطبيق يكديگر با اى عاميانه داستان هيچ در ها روايت
 از بعدى قسمت كه( ديگر نسخة ابربن آنكه حال و شده كشته شيرزاد محمد اى نسخه
 .است فرانرسيده او شدن كشته زمان هنوز) شده طبع آن روى

 العاده فوق شدن دور و مضحك هاى اغراق و باورنكردنى هاى دروغ :اغراق. 7-5-3
 نامتورج پهلوانى نامه حمزه در. است عاميانه هايقصه هايويژگي از ها واقعيت محيط از

 زمين بر هوا از پارهپاره دوانقى منصور ايام در كه رودمي هوا به باروت آتش با چنان
 پنبه لشكر تمام و اندازدمي باال را خود كاله اميه عمرو زند،مي نعره حمزه هرگاه! آيد مى
 به را كوه و دشت فرسنگ شانزده حمزه نعرة زيرا زنند؛مي برگوش و درآورده موزه از

الملك و  بديع افسانة در .)355 ص( شكندمي را هاكمان و تيغ و آورددرمي لرزه
 اشدستي چوب و است شتر دوازده وعده هر ديو بهزاد خوراك ،الجمال بديع

 يا نفري صدهزار لشكر مني، نهصد گرز با منثور ةنامرستم در .من هزارودويست
  . شويممي مواجه لشكر هزار شش
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  اقتباس براي عاميانه هاي داستان هاي دشواري و ها قابليت .4
 عميقي تأثيرات عاميانه ادبيات افول بر سنتي هاي رسانه افول و مدرن هاي رسانه رواج

 تحت ها خانه قهوه فضاي بود، نشده وارد ايران به تلويزيون كه هنگامي تا. گذاشته است
 و رونق شد كم نقالي و كار نقاالن اندك اندك تلويزيون با ورود اما بود؛ نقاالن حاكميت

 اين است كه منطقيروش . نيست اي عاقالنهتلويزيون كار  حذف. رفت ميان از يباًتقر
 و نقالي مانند سنتي اي رسانه هاي قابليت با نوين اي رسانه و واسطه عنوان به تلويزيون را

 هاي رسانه راستاي در تلويزيون كه است آن امروز واقعيت. بزنيم پيوند كهن هاي داستان
 از نشاني هيچ تقريباً كه روست ازاين و هاست آن عرض در لكهب نيست، ايران سنتي
 هاي رسانه در بخواهيم اگر. شود نمي مشاهده جادويي جعبة اين در گذشته هاي رسانه
 هنري و فرهنگي ميراث با را آن بايد كنيم، تصرف شناختي زيبايي ساختار نظر از مدرن
 كهن ادبيات از مدرن هاي رسانه قتباسا به جدي شكلي به بايد بنابراين زنيم؛ پيوند خود

  . انديشيد
 با آثار گونه اين ساختاري هاي تفاوت رغم علي كه دهد مي نشان كلي بررسي يك
 در اقتباس براي ارزشمندي منابع فارسي عاميانة هاي هنوز داستان جديد هاي واسطه
 براي ليتقاب فاقد ها آن از بسياري گرچه. هستند فيلم توليد و نامهفيلم نگارش
 برداريگرته يك صرفا اقتباس كه است اين رسد مي نظر به حياتي آنچهاما  اند؛ اقتباس
 اقتباس نتوان شايد خالقيت بدون و است خالقانه كامال كاري بلكه نيست، ساده

 و دارد فراواني ضعف و قوت نقاط كهن ادبيات آثار. داد انجام آميزيموفقيت
 ساختمان و موضوع نظر از مدرن هاي واسطه و ها آن بين شگرفي هاي تفاوت
 با تنها و ساده و مستقيم صورتبه توان نمي بنابراين وجود دارد؛ هنري و شناختي زيبايي
 عاميانه ادبيات. برگرداند نامهفيلم مانند جديد هاي مديوم به را ها آن مكانيكي عمل يك

 اقتباس و بازآفريني كمك به انتومي را هاكاستي اين كه دارد هاييكاستي و هاقابليت
  :كنيم به برخي از اين موارد اشاره مي. كرد رفع
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  تخييل ماجراجويي، .1-4
 كه هاستداستان فضاي بودن خيالي و ماجراجويي عاميانه هاي داستان قوت نقاط از

 تمايالت و نتيجة عموما ها داستان اين كه آنجا از. نمايد مي كننده سرگرم و جذاب بسيار
. كند مي جلب خود به سرعت به را بومي مخاطب ذائقة است، ايراني نسل اتذوقي

 در اخالقيات نوع ها، ماجرا جنس ها، آن بين روابط و ها آرزو نوع ها، شخصيت طراحي
 ذائقة و ذوق با ها داستان گونه اين شناختي زيبايي و فرهنگي فضاي در كل و داستان
  . دارد اي ديرينه پيوند ايراني مخاطب

  آرماني و مثبت هاي شخصيت و ها يپوجود ت .2-4
 و سينما معاصر تجربيات در آگاهانه يا ناخودآگاه صورتبه ي عاميانه هاداستان هاي تيپ

 زند، مي بالهت به را خود كه سنجينكته و هوشمند رند، تيپ مثال يابد؛ مي راه تلويزيون
 برد، در مي كار به ها آدم و اجتماعي فضاي نقد در را نكات ترين نغز و ترين زيركانه اما

 بار بيشترين هايپت ينا  .يابد مصداق مي حوضيتخت هاي نمايش سياه شخصيت
 ايران عاميانة و كهن ادبيات در اصلي هاي  تيپ از يكي. دارد را نمايشي اثر يك جذابيت

 دفه ترين مهم كه اند شجاع و جوانمرد فداكار، افرادي عياران. هستند »عياران«
 در آن نمونة بهترين و ترين كهن. است بوده ظالم برابر در مظلوم از دفاع شان زندگي
 سينماي در و هدايت »آكل داش« ايراني معاصر هاي داستان در و عيار سمك كهن ادب
) انقالب از پس و پيش( ايران تلويزيون در كه است »جوانمرد الت« انقالب از پيش
 و ها منظومه وسنتي، كهن داستاني ادبيات در. است هشد بازتوليد ها بار و ها بار

 اسكندر سبب چه به اينكه. استمانده   برجاي »اسكندرنامه« عنوان با متعدد هاي داستان
 از برگرفته اسكندر شخصيت آيا و شود مي تبديل آرماني شخصيتي به مهاجم مقدونيِ
 پرداختن اما دارد؛ حثب است، جاي تصادفي صرفا تشابه اين يا است، مقدوني اسكندر

 اسكندر واقعي شخصيت ترسيم درپي »نگاران  اسكندرنامه« كه است مهم نكته اين به
 آنان عالقة و وجه، توجه هيچ به مقدوني اسكندر واقعي هاي ويژگي. اند نبوده مقدوني

 براي دستاويزي توانست مي تنها شخصيت اين سيماي ها آن نظر در. انگيخت برنمي را
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 :1381 رحيموا،(باشد  مدار اخالق دادگر و حكيم و آرماني زمامداري از اي رهچه ترسيم
 واقعي؛ شخصيت يك تا است تبديل شده استعاري شخصيتي به اسكندر رو، ازاين). 49

 كردن تجريدي و كلي طريق از نوايي عليشير و جامي چون شاعراني به همين دليل
 آموزي عبرت بنابراين. هستند اخالقي هاي آرمان استعاري بيان درپي خود هاي شخصيت

  . است ايراني كهن داستان ادبيات عمومي هدف اخالقيات بر تأكيد و

  پردازي خيال. 3-4
 امروز مخاطبان از بسياري شايد .است بافيخيال ها، گونه داستان اين هايويژگي از يكي
 الزم. دارندبپن غيرجذاب و خرافي كودكانه، را هاآن كرده تحصيل طبقات خصوص به

 را مخاطب تا داد جلوه عقالني عميق، هايي تحليل با را خيالي فضاهاي گونه اين است
 ميراث از اقتباس در غربي نويسان درام و هنرمندان كه است كاري اين .دارد وا انديشه به

 به نياز. است پيشينيان از تر پيچيده بسيار امروزي بشر ذهن. دهند مي انجام خود كهن
 از را پيچيده ذهن يك است ممكن آنچه. نيست ساده ذهن به منحصر تخيل و خيال
 و كودكانه كه است خيال نتيجة يا مصداق سازد، دور اي افسانه و خيالي ماجراهاي قبول
 منطق با بازتوليد در ها افسانه اين انگيزخيال فضاهاي اگر. شود مي طراحي انگارانهساده
 فضاي رغم علي. داشت خواهند تريجذاب و تر عميق ماهيت ها داستان اين شود، ادغام
 كرد تأكيد بايد رسد، مي نظر به افتاده پاپيش بسيار گاه كه ها داستان گونهاين بر حاكم سادة
 تحليل شناسي، جهان از نوعي نتيجة و نيست ساده هرگز آن هاي ريشه و مباني كه

 ايراني فرهنگ در شناسي انسان زا خاصي تعريف و جهان از متافيزيكي و اي اسطوره
  . است

  كننده گمراه يمحتوا .4-4
 و موضوع معنوي، و اخالقي هنري، و ادبي ارزش نظر از ايراني عاميانة هاي داستان
 ها آن از برخي محتوايي نظر از. دارند فراوان اختالف يكديگر با نگارش سبك و تكنيك
 مخاطب در اخالقي رذايل قويتت موجب و است خرافي و كننده گمراه و بخش زيان
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 شده توجيه كالهبرداري و دزدي مانند زشت كارهاي ها داستان از برخي در. شود مي
 اينويسنده از بغداد، قاضي و دزد مشهور و منثور عاميانة داستان آن نمونة. است

 قاضي اموال كه است دزدي كه داستان است صفويه دورة رايج هايداستان از ناشناس
 با بازنويس. گرداند برمي را دزدي اموال حيله، با قاضي همسر و بردمي سرقت به را

 امروزي كامال را آن تواندمي هاصحنه برخي و هاديالوگ در تغيير و داستان اصل حفظ
  .كند

  تصويري ضعيف هاييتقابل .5-4
 ولمعم هاي روش با و اگر دارند كمتري قابليت تصويري از نظر كهن هاي قصه از برخي
 اين ازجملة مثنوي در »حنانه استن« قصة. شد خواهند مضحك شوند، تصوير
 )ص(اكرم پيامبر كه است مسجدي چوبي ستون نالة حال شرح قصه اين. هاست نمونه
 وعظ منبر بر پيامبر منبر، ساخت و مسجد توسعة با. زدند مي تكيه آن بر سخنراني هنگام
 آن صحابه از برخي ،رواياتبنابر  .آمددر ناله هب پيامبر هجر از حنانه ستون و فرمود مي
 زير در را ستون فرمود و گرفت آرام او نهاد، وي بر دست پيامبر چون شنيدند، را ناله
 همچون تا بود حنانه ستون خود خواست اين مثنوي روايت اساس بر و كنند دفن منبر
 كالمي نظر از كه ها هقص نوع اين .)106: 1368كوب،  زرين(شود  محشور قيامت در مردم
 با يا و شوند شنيده كه است لطيف هنگامي دارند، داللت هستي همة بودن شعورذي بر

 تمام صورتدرغيراين درآيند؛ تصوير به هنرمندانه به شكل پويانمايي خاص شگردهاي
خواهد  مضحك كار نتيجة و نابود تصوير مديوم به تبديل در آن شناختي  زيبايي تأثير
   .شد

 و حسي ماوراي جنبة ايراني كهن هاي قصه بيشتر) 30 :1376(ميرصادقي  اعتقاد به
 و عادت خرق الهام، وحي، شهود، به و اند نگرفته مايه مشاهده و تجربه از و دارند عقلي

 كه امروزي هاي داستان بنياد كهحالي در .اند زميني غير اصطالح به دارند و توجه امور كلي
 محسوسات با و بنا نهاده شده است مشاهده و تجربه شالودة بر است غرب آورد ره
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 براي برگرداندن مشكالت ترين مهم از يكي مسئله اين .دارد سروكار حسي امور و عقلي
 مانند داستاني هاي مدرن  قالب. است نامه فيلم و فيلم قالب به هاداستان از زيادي بخش
 مضامين با توانند نمي سهولت به و اند شده عجين محسوسات منطق با عموما نامهفيلم

 بر مواقع از بسياري در ماجرا محور كهن، هاي قصه در. كنند برقرار ماورايي ارتباط
. تغييرناپذيرند معموال منفي و مثبت هاي شخصيت و است مبتني الساعه خلق حوادث

 اروپايي مشابه هاي نمونه با ايراني كهن عاميانة هاي داستان مميزات از يكي مشخصه اين
 زيرا شناخت؛ توان نمي ها آن گفتن سخن طرز از را قهرمانان كهن، هاي داستان در. است

 و پير بد، يا خوب هاي آدم زن، و مرد رو، اين از زند؛ مي حرف ها آن جاي به نويسنده
  . ندارند تفاوتي جاهل و عالم شهري و و روستايي جوان،

  پردازي شخصيت .6-4
 چه مثبت، چه( ها شخصيت روحي و خُلقي جزئيات به والمعم كهن هاي داستان در

 بودن خوب دليل. بد ديگري و است خوب يكي برادردو   .شود نمي  جدي توجه) منفي
 بزرگ دلير، تولد بدو از رستم. شود نمي بيان قصه جاي هيچ در ديگري بودن بد و يكي

 چون و شود مي ادهنه مخاطب و گو قصه بين كه است قراردادي اين امر. است شجاع و
. كند مي جلوه باورپذير مخاطب براي است، شناختي زيبايي نظام نوعي از برگرفته
 معمولي هاي آدم از ها قهرمان تا شده سبب كهن داستاني هاي شخصيت انگاري مطلق
 بشر كلي و عمومي هاي خصلت از اي استعاره و شوند تلقي خاص انساني و شوند جدا
 شريري شخصيت يا قهرمان در اگر. شوند نمي متحول ها شخصيت گونه اين. باشد

 و شخصيت ثبات. شناختي روان نه است خصلتي تحول اين بگيرد، صورت تحولي
 و ها رمان در پردازي شخصيت مقابل نقطة كهن هاي داستان قهرمانان پذيري ناتحول
 از استعبارت  غرب داستاني ادبيات در شخصيت تعريف زيرا است؛ نوين هايداستان
 نقطة به شخصيتي نقطة يك از طبيعت، با تعامل در كه شناختي روان بافت و ماهيت

 شكل حوادث و ها ماجرا با مواجهه در قهرمان شخصيت. كند مي حركت ديگر شخصيتي
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 اروپايي هاي داستان هاي پيرنگ از برخي در. گذارد مي تأثير حوادث بر متقابال و گيرد مي
 پيدا بيروني بروز كمتر داستان و شود مي درگير خودش افكار با شخصيت بسا چه
  . نيست ذهني و دروني حوادث كهن، هاي داستان در كهحالي در كند، مي

 كه است خاصي بينيجهان از برگرفته كهن هايداستان در پردازي شخصيت گونهاين
 خصايص كلي، هاي نمونه در. گيرد مي نظر  در بشري واحد كل يك مثابة به را انسان
 صفات با مقابله در ها آن نظاير و زيبايي نيكي، جوانمردي، شجاعت، چون اصيلي

 نمونة ها شخصيت. آيند درمي نمايش به ها پستي ها و صفتي ديو ها، پليدي نظير مذمومي
 داستان در. هستند هرزگي و حماقت خيانت، رياكاري، خردمندي، بخشندگي، دالوري،
 مصداقي عيار سمك و دالوري، و نيك خصايص از اي هنمون شاه  خورشيد ،عيار سمك

 و زنان. است مكاري و گريحيله از اي نمونه وزير مهرانِ و عياري و جوانمردي از
 عجوزه و پير زنان و هستند معصوميت و پاكيزگي و خوبي مثَل معموال جوان دختران
 دلّال و مشكالت حلّال بيشتر ها عجوزه ،يكشبوهزار در. زيركي و ريگ حيله نمونة
  . )65-16 همان،( اند محبت

  كهن هايداستان در نثر اصالت. 7-4
 و زيبايي به باشد متمركز قصه بر آنكه از بيش نويسنده كهن هايداستان از بسياري در

 آن فهم متن، دشواركردن و متكلف ضمن ها نثر گونه اين. دارد توجه نثر آهنگ و سجع
 انتظارآفريني و تعليق داستان، ساختار به معطوف آنكه يب خواننده. كنندمي دشوار را

 ارسطو عقيدة به كهدرحالي سپارد؛مي حكايت نثر و كالم موسيقي لذت به دل باشد،
  : است داستاني پيرنگ است اصل آنچه

 عنصر خاطر به او زيرا ؛هايش شعر تا باشد هايش پيرنگ يا ها داستان بيشتر بايد شاعر
 مغلق گفتار اما.  ... هاستكنش شود مي تقليد آنچه و است عرشا كارش در تقليدي
 فكري يا شخصيت نيست قرار و ندارد وجود كنش كه است نياز مورد درجايي
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 از بيش زبانِ دارد، وجود تفكر يا شخصيت كه درجايي ديگر، سوي از. شود آشكار
  ). 115-116: 1391 يرنو،تي( پوشاند مي را ها آن معموال ،متكلف حد

   :است حميدي مقامات حكايت از بخشي زير داستان
 كه بينا، راي محبت در و داشت بيضا يد مودت در كه دوستي مرا كرد يتحكا
 كه خواستم گشتم، متكي سفر عصاي بر و شدم مشتكي حضر اخوان از وقتي
 و شود بدل تعطف به اخوان ماللت تا بشمرم چند اي مرحله و بسپرم، چند قدحي
   .)58: 1383آيتي، ( ... بازگردد تألف به ياران نفرت

  جدي هاي كشمكش فقدان .8-4
 كشمكش نبود و دراماتيك ايدة فقدان سبب به كهن هاي داستان و حكايات از برخي
 هستند و حكيمانه نغز اي نكته حامل صرفا آنتاگونيسم، و پروتاگونيسم قطب بين جدي

 پادشاهي« :مثال براي است؛ ممكنغير تقريبا داستاني پيرنگ يك به ها آن تبديل و
 »كنم مي فراموش را خدا كه وقتي بلي: گفت آيد؟ ياد ما از هيچت: گفت ديد، پارسايي

 ممكن نظرانصاحب كوتاه، بسيار حكايت اين عرفاني تشريح در .)48: 1382 سعدي،(
  . است دشوار داستان يك به آن تبديل اما بگويند؛ سخن ها ساعت است

 يك وصف آن در كه است قطعه يك حد در فارسي كهن ايه داستان برخي
 اي سلسله يا حادثه با عمال و است آمده نفر چند يا دو بين كوتاه گوي و گفت يا موقعيت

 داشته باشند، دراماتيك تنش ايجاد براي الزم قدرت كه انگيزهيجان و جذاب حوادث از
 و گيرد نمي شكل مايشن موقعيت معموالً ها حكايت اين در. شويم نمي رو روبه
 راهبري داستان آموز حكمت پند به مستقيم را مخاطب كه شوند مي طراحي اي گونه به

   :است شده انتخاب نمونه براي) ق465 .ف( هجويري المحجوبكشف از زير حكايت. كند
 نشسته خري بر روزي -عنه اهللا يرض –حرمي ابوطاهر شيخ كه يافتم حكايت اندر
 آواز يكي رفت؛ همي بازار اندر. بود گرفته وي خر عنان وي، نآ از مريدي و بود
 خود ارادت غيرت از بشنيد سخن آن چون مريد آن. »آمد زنديق پير اين« كه داد



 فر و همكار اصغر فهيمي  _______________________________   ...ايران يانةعام ادبيات روايي هاي قابليت

147 

 اگر: را مريد مر گفت شيخ. بشوريدند جمله نيز بازار اهل و كرد مرد آن رجم قصد
. بود خاموش مريد. دهي باز محسن اين از كه آموزم چيزي را تو من باشي خاموش

 بيرون هاي زه در .بيار صندوق آن: گفت را مريد اين رفتند، باز خود خانقاه به
 كه است نامه من به كس همه از كن نگاه: گفت. افكند وي پيش و گرفت
 شيخ« يكي و »زكي شيخ« يكي و است كرده »امام شيخ« مخاطبة يكي. اند فرستاده
 اين من و اسم نه است »القاب« همه اين و اين دمانن و »الحرمين شيخ« يكي و »زاهد
 اگر اند، نهاده لقبي مرا و اند گفته سخن خود اعتقاد حسب بر كس هر. نيستم همه
 همه اين نهاد، لقبي مرا و گفت سخني خود عقيدت حسب بر نيز بيچاره آن

  ). 72-71: 1358 هجويري،( انگيختي؟ چرا خصومت

  : آمده است ابوسعيد خالشي مقامات في اسرارالتوحيد در
 جمع و شد مي فرو اي محله به نيشابور در -اهللا قدس -ما شيخ روزي كه اند آورده

 بام از خاكستر اي پاره زني ناگاه. هم به بازو كس صدوپنجاه از بيش متصوفه
. رسيد شيخ ةجام به بعضي خاكستر آن از. گذرد مي كسي كه نادانسته بينداخت،

 باز سراي اين :گفتند و آمدند اضطراب در جمع .نگشت أثرمت هيچ و بود فارغ شيخ
 بازو خاكستر به بود آتش مستوجب كه كسي گيريد آرام :گفت ما شيخ. كنيم

 بسيار و گشت خوش وقت را جمع جمله. آيد واجب شكر بسيار كنند، قناعت
  ). 209: 1368 منور، محمدبن( زدند ها نعره و بگريستند

  تحليلي نمونة .4- 9
  فيل اصحاب داستان از اقتباس يعمل راهكار. 1-9-4

 طراحي نظر از اروپايي هاي داستان با ايراني كهن داستان ساختار هاي تفاوت كه حال
 داستان سنتي ساختار بايد خوب نامةفيلم يك نوشتن براي آيا كرديم، مشاهده پيرنگ را

 كرد؟ تبعيت اروپايي يرواي فرم و ارسطويي درام از صددرصد و نهاد كناري به را ايراني
 نشان زمين مشرق روايي الگوهاي از برداريگرته ادبيات غرب در موفق نسبتا تجارب

 مقتضيات به نگاهي با و كهن هاي داستان ساختمان بر تكيه با توان مي كه دهد مي
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 المقدور حتي تا درانداخت نو طرحي سينما در بصري ضروريات و نامهفيلم ساختار
: گويد مي ير كري كلود ژان. كرد نزديك هم به را نامهفيلم قالب و ايراني داستان بتوان
 هاي وحدت بر بيش و كم كه دراماتيك فرم يكي: دارد وجود روايي فرم نوع دو سينما در
 گفتة به كه است فرمي ديگر نوع. است متكي) قهرمان قهرمان و ضد كشمكش،(گانه سه
 طوربه او. است رمانس هاي قصه شبيه و يندگو مي »شرقي فرم« آن به اروپا در او

  ). 188 :1379ياري، ( برد مي نام الطير منطق از مشخص
 نيشابوري، االنبياء قصص از »فيل اصحاب«داستان  ياقتباس هايظرفيت بررسي با
 و پردازي شخصيت فضاسازي، پيرنگ، نبود باوجود داستان اين كه شودمي آشكار

 امروزي الگوي با داستاني به بازنويسي با كه دارد قابليت اندازه چه تا بودن گزارشي
  : است ينداستان چن اصل. شود تبديل

 به بازگشتند چون. بودند رفته شام به مكه بازرگانان كه است آمده چنين قصه در
 آنِ از شهر آن در بود كليسايي و بازگشتند ايشان از تن دو. آمدند فرود منزل دو

 سوگند. شد غمناك ،يافت خبر ملك آن. آمدند بيرون و بسوختند را آن ملك،
 بعضي و. كنم ويران را المعمور بيت و كنم خراب هاشان خانه و بروم من كه خورد
 مكيان كه بردند گمان چنان ايشان و بسوخت را كليسا آن و افتاد آتش خود گويند

 آن گاه آن. بود ساالري سپاه را او و كرد جمع عظيم سپاهي ملك پس. بسوختند
 و نداشتند؛ خبر ايشان آمدن از مكه اهل. آمد فرود مكه نزديك به و بيامد ساالر سپاه

 رخب حال آن از را عبدالمطلب. ببردند را اشتران اشياي و بيرون عبدالمطلب اشتران
 و برديد، چرا مرا اشتران: گفت و آمد گاه لشكر به و برخاست بشنيد چون. كردند
 چه را تو گفتند ايشان. دهيد باز مرا اشتران چيست؟ صودمق آمدن اين از را شما
 را كعبه نةخا كه ايم آمده بدان ما كه بستانيم فردا و دهيم باز امروز كه بود فايده
 اشتران: گفت عبدالمطلب. كنيم برده را شما و كنيم خراب نيز را مكه و كنيم ويران
 ايشان. دارد نگاه خواهد راگ است قوي دارنده نگاه را خانه بازدهيد، من به مرا

 كار اين تدبير: گفت و كرد گرد را مكه بزرگان آنگاه...  دادند باز را او اشتران
 كه آنست من تدبير: گفت عبدالمطلب. كردند مي تدبيري هركس كنيم؟ چگونه
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 قصد ايشان تا كنيم يله ايشان ميان در و خانه اين نام به كند بيرون اشتري هركس
 اتفاق برين همه و. براند بريشان خويشخشم  يتعال خداي تا كنند اشتران آن

 آن چون لشكر آن .براندند ايشان ميان در و بياوردند اشتري هركسي و كردند
 چنان را لشكر آن چون مكيان. بكشتند را همه و افتادند در ،بديدند را اشتران
 نبود كس هيچ مكه در ديگر روز. شدند ها كوه در و بگريختند شب به همه بديدند
 بديد، حال آن عبدالمطلب چون. بود نابينا او و ثقفيال ابومسعود و عبدالمطلب مگر

 يك چون. برآمد حرا كوه به و آمد بيرون شهر از و بگرفت را ابومسعود دست
 و سبز، هايشان پا و ها منقار آمدند پديدار هوا اندر كه ديدند مرغان ببود، ساعت
 طواف خانه گرد و گرفته منقار در باقلي مقدار به يزيچ يكي هر و سپيد، تن ديگر
 آن و نهادند گاه لشكر به روي آنگاه. شدند بسيار تا آمدند مي همچنان و. كردند مي

 و رفتند مي در به ايشان زير از و. انداختند مي ايشان سر بر داشتند منقار در كه سنگ
. شدند هالك جمله و كرد مي گدازه شكمشان از چنين هم .افتاد مي ايشان ستوران بر

 دانم چنان: گفت را ابومسعود عبدالمطلب نيامد شهر درِ به لشكر و برآمد روز چون
 آنجا چون. نهادند گاه لشگر به روي و بگرفت را او دست. شد حاصل مقصود كه

 و زر از بود مانده ايشان از هرچه و. ستوران و پيالن از مرده، ديدند را همه رسيدند
 پس. داد مسعود ابو به نيمي و بستد خود نيمي برداشت، را همه المطلبعبد سيم

 پس. كنيم پنهان را كاال اين و بكنيم چاهي كه آنست ما تدبير كه گفت عبدالمطلب
 خداي كه دادند مي آواز و نهادند مكه به روي و كرد پنهان آنجا در و بكند چاهي
 شده پنهان كه مكه اهل. دكر هالك را دشمن و كرد نصرت را خود خانة تعالي
 از شده هالك همه بديدند. نهادند لشگرگاه به روي همه شنيدند، آن چون بودند
  .)159: 1359نيشابوري، ( »...  ستوران و پيالن و مردم

  داستان تكنيكي تحليل .2-9-4
 و پردازي شخصيت فضاسازي، جزئيات، و شرح تا است شبيه خالصه به بيشتر قصه اين

 در درستيبه معلولي و علي روابط. است پيرنگ فاقد داستان. ماجراست از كلي گزارشي
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 آتش را كليسا كه نفر دو آن: پاسخ در داستان است يال بؤس ينچند. نيست مشخص آن
 دو همان   ثقفي ابومسعود و عبدالمطلب آيا بودند؟ كه شدند كار اين به متهم يا و زدند
 كه داستان اول قسمت شد؟ چه ها آن سرنوشت دند؟دا انجام را كار اين چرا بودند؟ نفر

 عبدالمطلب آن در كه دوم قسمت با است كعبه قصد به ابرهه خروج و كليسا زدن آتش
 و نيست داستان طبيعي روابط همة ابابيل مرغان خروج. شود مي دوپاره است، محور
 پنهان غنايم را نفر دو چرا اين. رسد مي نظر به تصادفي و است غيبت از حركتي

 وارد داستان ميانة از چرا است عبدالمطلب قهرمان اگر كيست؟ قهرمان ند؟نك مي
 داستان در اصلي مضمون دو چيست؟ داستان در او نقش و كيست ابومسعود شود؟ مي

 دوم سپاهيانش؛ و ابرهه شر از او خود توسط خدا خانةاز  حفاظت اول: دارد وجود
 داستان اين دانيمنمي ما. است اصلي داستان دلِ در فرعي داستاني كه عبدالمطلب داستان

  . دارد تكيه مضمون كدام بر
 بر ديگر اشكال هاده و اشكاالت اين نگارينامهفيلم و نوين نويسيداستان منظر از

 و بررسي شناسي زيبايي چهارچوب در بايد را ها داستان گونه اين اساسا. است وارد آن
 و داستان اين. رسد مي نظر به عالي و خواندني ربسيا صورت دراين كرد؛ تحليل
 مضمون درچهارچوب بايد. دارد را امروزي داستاني به تبديل  ظرفيت مشابه هاي داستان

 كه را گوييداستان يا و نويسي داستان هاي گفته نا و كرد تصرف آن در داستان محتواي و
 و تاريخ به بايد ناگفته هاي بخش ترميم براي. كرد ترميم شود، مي كامل خواننده توسط
 چهارچوب توان در مي شد يافت نياز مورد اطالعات چنانچه و. كرد رجوع منابع ساير
 زير پيرنگ توان مي مثال براي. كرد نزديك نوين الگوي به و ترميم را آن داستان منطق

  :كرد پيشنهاد را
 چشمان به دنرسي آسيب با مكه به شام از تجارتي سفر از بازگشت در عبدالمطلب

 او كاروانيان از برخي اصرار رغم علي. شود مي مواجه ابومسعود اش ديرينه دوست
 فردي ابومسعود. بازگردد شام به دوستش چشمان مداواي براي گيرد مي تصميم

 و رسند مي شام به ديرگاه ها آن. دارد مباحثاتي موحد عبدالمطلبِ با او. است پرست بت
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 داشتن سبب به دير. كنند مي بيتوته است حوالي آن در كه ريدي يا كليسا در اجبار به
را  يرد رد، كردن گم براي و زنندمي دستبرد آن به دزدان شبانگاه. است ثروتمند نذورات

 شوند مي مجبور اند، شده كار اين به متهمعبدالمطلب و ابومسعود كه . كشند مي آتشبه 
 حواله يگانه خداي به را او دائم تشدوس ناشكيبايي برابر در عبدالمطلب. بگريزند

 حين در. رسند مي حكيمي خانة به پرسان پرسان. است گناهان بي حافظ او كه دهد مي
. خانة خدا هستند به رسيدن درحال ها آن تعقيب در ابرهه مأموران يابند درمي مداوا
 نيستند، گناهكار دو آن كه فهمد مي ها آن داستان شنيدن با است، عاقل فردي كه حكيم

 از و كنند مي ترك را شهر درنگ بي هاآن. دهد مي فراري را هاآن و كندمي كمك هاآن به
 با شود، مي كوتاه دو آن از دستش ابرهه كه هنگامي. شتابند مي مكه سوي به راهه بي

-  را كعبه آنان، مقدس مكان زدن آتش تالفي به گيرد مي تصميم خود مشاوران مشورت
 را عبدالمطلب شتران گلة كعبه حوالي در ابرهه. زند آتش -است مقدس مكيان براي كه

 شتران و دهدمي نشان واكنش ابرهه برابر در احتجاج با عبدالمطلب. كند مي مصادره
  . گيردمي پس را خود

. اوست منطقي شخصيت نشانگر عبدالمطلب استدالل برابر در ابرهه شدن تسليم
 -هستند مغز خشك هايي ديكتاتور كه - ها افسانه از بسياري منفي هاي تيپ رغمعلي وي

 كردن فرار و قدرت عين در كه است ديكتاتور كدام وگرنه است؛ دقيق و بافكر فردي
 آنكه توجه  درخور نكتة. بيايد كوتاه عبدالمطلب استدالل برابر در شهر از مكه افراد همة

 خود بخواهد اگر خانه خداي است معتقد او. است بر مبناي الهيات عبدالمطلب استدالل
 اعتقادي ابرهه دهد مي نشان استدالل اين پذيرفتن. كند مراقبت اش خانه از است قادر
 شواهد و قرائن اين براساس توان مي را ابرهه پردازي شخصيت. دارد نصرانيت به عميق
 همك سرزمين از آخرالزمان پيامبر است قرار كه ها شنيده براساس او بسا چه. داد شكل
 مكه به) باشد هم ابرهه خود نقشة تواند مي كه( كليسا زدن آتش بهانة به شايد كند، ظهور
  . كند برآب نقش را بيني پيش اين كعبه كردن ويران با تا كرده حمله
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   و ها براي كعبه نذركردن شتر عبدالمطلب نقشة آمده داستان در آنچه مطابق
 بقية و ابابيل ظهور و خداوند خشم و هابره سپاه توسط كشتارشان و ها آن رهاسازي

 اين در است كه اضافه كامال شخصيتي كهن نسخة در كه ابومسعود نقش. ست ماجرا
 متحول و بينا دلش چشم سرش، چشم شدن  كور رغم علي او و خورد مي رقم تحوالت

  . آورد مي ايمان كعبه خداي به و شود مي
 و ندارد دليلي هيچ ابومسعود و لبعبدالمط توسط ابرهه لشكر غنايم كردن پنهان

 متفاوت عبدالمطلب شخصيت نوع با كه كند مي به ذهن متبادر را طلبي فرصت نوعي
 )plot( داستاني طرح. شود توجيه عمل اين داستاني عناصر آوردن با آنكه مگر است؛
 براساس فيل اصحاب داستان قطعات بين ارگانيك ارتباط ايجاد براي ارتجالي تالش
بيشتر  نشود فراموش. بود اصلي داستان فرهنگي تئوري و مضمون مركزي ايدة

 از اقتباس در تصرف و دخل كه است استوار فرهنگي تئوري نوعي بر كهن هاي داستان
 فرهنگي تئوري اين بر فيل اصحاب داستان. باشد فرهنگي تئوري اين نافي نبايد ها آن

 نصرت عده نبود حتي شرايطي هر رد را خود دين است قادر خداوند كه است استوار
  . شد خواهند بينا كنند، باز درون چشم غافالن اگر و دهد

  گيري نتيجه. 5
 در اقتباس براي ارزشمندي منابع فارسي عاميانة هاي داستاندهند كه  ينشان م ها بررسي
 و هاقابليت اقتباس، براي عاميانه ادبيات. هستند فيلم توليد و نامهفيلم نگارش

. و اقتباس رفع كرد ينيكمك بازآفر به توانمي را هاكاستي اين كه دارد هايي تيكاس
تخييل،  ماجراجويي،به  توان يم ياقتباس از آثار ادب هاي يتقابل ينتر مهم ةازجمل

 برخي. كرد اشاره يمثبت و آرمان هاي شخصيت و ها تيپ ديني، وجود محتواي
 و بافيخيال سيطرة: برشمرد چنين توانمي نيزاقتباس را  يريكارگ به در هادشواري
 دراگر . است انگارانهساده و كودكانه تخيل نتيجة گاه  پيچيده بسيار خيالي فضاهاي
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 ماهيت ها داستان اين شود، اقدام منطق با ها افسانه اين انگيزخيال فضاهاي بازتوليد
  . داشت خواهند تريجذاب و تر عميق
 هاي روش با اگر يا دارند، كمتري قابليت تصويري از نظر كهن هاي قصه از برخي
 و پويانمايي خاص شگردهاي با اگر. شد خواهند مضحك شود، تصوير معمول

 هاي تكنيك تفاوت. داشت خواهد شناختي  زيبايي تأثير درآيد، تصوير به هنرمندانه
 دمع تحول مثل كند، دشوار را اقتباس است ممكن كهن هايداستان در پردازي شخصيت
 جزئيات به توجهي بي ها، آن گفتن سخن طرز منفي، يكساني و مثبت هاي شخصيت

-تحول و ها شخصيت انگاري مطلق ،)منفي مثبت، چه چه( ها شخصيت روحي و خلقي

 داشته درنظر تحول را اين بازنويسي در كننده اقتباس است الزم كه قهرمانان پذيري نا
 و كند نمي داستان ساختار به معطوف را انندهكهن خو هايداستان در نثر اصالت. باشد
 است الزم. سپاردمي حكايت نثر و كالم موسيقي لذت به دل انتظارآفريني و تعليق بدون
 هاي داستان از يبرخ .بگيرد قرار نويسندگان اختيار در و شوند نويسي  ساده هاداستان اين
 و پروتاگونيسم قطب بين جدي كشمكش نبود و دراماتيك ايدة فقدان سبب به كهن

 پيرنگ يك به ها آن تبديل و هستند و حكيمانه نغز اي نكته حامل صرفا آنتاگونيسم
 ها آن بيشتر كه است اين كهن هاي داستان هاي كاستي از. است غيرممكن تقريبا داستاني
 ها راآن پيرنگ، به رسيدن از پس بايد. پيرنگ نه است، داستان يا و ماوقع از گزارشي
  .كرد نزديك داستان جديد ساختار به و ازيفضاس
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   .فرهنگي

 عباس احمد و آل جمال سيد ترجمة .نمايشي وضعيت ششو سي .)1380(ژرژ  پولتي، -
  .سروش :تهران .بياني

. يگذرآباد محمد ترجمة. يساننو يلمنامهف يرسطو براا يقايبوط ).1391(يكل ما يرنو يت -
 .ساقي نشر: تهران. 2چ

 يعلم :تهران .يابدره يدونفر ةترجم .ياترشد ادب .)1376(، ه مونر و ون، كرشاو يكچادو -
 .يو فرهنگ

  . فرزان كتاب: تهران. شعار جعفر تصحيح به. )1347( نامه حمزه -
 .يدمروار :تهران .2چ  .يادب فرهنگ اصطالحات .)1375(يما داد، س -

علمي  :تهران .آژند  يعقوب ةترجم .از آغاز تا امروز  ايران ادبيات  يختار .)1380(يان ، يپكار -  
  .و فرهنگي

: تهران .زهره فيضي ةترجم .نقاشي و ادبيات ايراني ).1381( اي.پوليا كووا و زي.آ .رحيموا-
 .فرهنگستان و انتشارات روزنه

 .ي و فرهنگيعلمانتشارات  :تهران .3چ  .بحر در كوزه .)1368(عبدالحسين  كوب، زرين -

 دانشگاه .ادبي جستارهاي. »فارسي سنتي هايقصه بندي طبقه« .)1388(حسن  ذوالفقاري، -
   .45-23 صص. 3 ش. 42 دورة .مشهد فردوسي

: تهران. 1چ . يفروغ يعل محمد يحتصح به .سعدي گلستان ).1382( الدين مصلح سعدي، -
 .يشسرا

   .جامي :تهران .شب يكهزارو .)1379(عبدالطيف  تبريزي، طسوجي -
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 1ش .7س .سخن .جهانداري كيكاووس ترجمة .»ايراني هاي قصه «.)1335(آرتور  كريستنن، -
  .163-152صص  .2 -

 :تهران .يجهاندار يكاووسك ةترجم .يرانيا يها قصه يبند طبقه .)1371(يش مارزلف، اولر -
  .شسرو

. 1 چ .ذوالفقاري  حسن كوشش به .ايران عاميانه ادبيات .)1382(محمدجعفر  محجوب، -
  .چشمه :تهران

   .سخن :تهران . 3 چ. داستاني ادبيات .)1376(جمال  ميرصادقي، -
 محمدرضا تصحيح به .ابوسعيد شيخ مقامات في التوحيد اسرار .)1368(منور  بن محمد -

  .و فرهنگيعلمي  :تهران .كدكني شفيعي
 مقدمة با .ژوكوفسكي. د تصحيح به .المحجوبكشف .)1358(عثمان  بن هجويري، علي -

   .طهوري :تهران .انصاري قاسم
 ترجمه بنگاه :تهران .يغمايى حبيب به كوشش .االنبياء قصص .)1359(ابواسحاق  نيشابورى، -

  .كتاب نشر و
 هنر و فرهنگ پژوهشگاه: تهران .ايراني نمايش ساختارشناسي. )1379( منوچهر ياري، -
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