
  وجوه اقتباسي و نمايشي هفت پيكر نظامي
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  14/2/88:تاريخ دريافت مقاله                                     
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  :چكيده   
ت فراوانـي داشـته                     يـاقتباس از آثار ادبي در سينما از همان آغاز پيدايش ايـن هنـر، اهم

هاي موفّقي شده كه مخاطبان         گونه نيز منجر به ساخت فيلم       اقتباس از آثار رمانس    .است
قتباس، گونة جذّاب و قابل ا      يكي از اين آثار رمانس    . زيادي را به خود جذب كرده است      

اين اثر، متني با عناصر تصويري فراوان است كه داستان جذّاب           . پيكر نظامي است    هفت
سـاختار  . بخشد  هاي ارزشمند آن به داستان عمق مي          مايه  هاي دارد و درون     كنند  و سرگرم 

پردازي دقيق نظامي، اين اثـر را         پردازي قوي، فضاسازي و صحنه      آن به عالوة شخصيت   
هاي مناسب براي تبديل      اي نمايشي فراوان كرده است كه آن را به گزين         ه    داراي قابليت 

  .كند شدن به يك نسخة سينمايي جذّاب و تماشايي مي
  

  :كلمات كليدي   
   هفت پيكر، ادبيات، سينما، وجوه نمايشي، اقتباس 
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  :مقدمه 
 عنـوان بـستري مناسـب       از آغاز ظهور سينما در اوايل قرن بيستم، همواره جايگاه ادبيات به           

ات داسـتاني،                   ه سينماگران بوده اسـت و ادبيـبراي رشد و توسعة اين هنر نوپديد مورد توج
ه قـرار گرفـت        هاي ادبي براي ساختن فيلمه        قولهبيش از ساير م    آن «: اي سينمايي مورد توجـ

 و از   مقدار از مصالح كه الزمة حيات هنر سينما بود، از جميع هنرها به عاريـت گرفتـه شـد                  
 شـد بـراي يـافتن       اي  وسيله ادبيات نيز داستان به خدمت سينما درآمد و اقتباس از ادبيات و           

ات كالسـ     1»سوژه و هماهنگ كردن آن با بيان تصويري و حركتـي سـينما             يك، آثـار    در ادبيـ
آثاري مانند  . ندسازان قرار گرفت   نيز مانند رمان مورد توجه فيلم      هابسياري وجود داشت كه آن    

اما هاي حماسي و پهلواني نويسندگان يونان قديم و غيره          هاي شكسپير و يا داستان      يشنامهمان
ده و  كننـ   هـاي مختلـف سـرگرم     داستانهايي بـا ويـژ گي     . يكي از اين گونه آثار رمانسها بودند      

توانست يكي از اهداف سينما را كـه همانـا سـرگرمي مخاطـب              هاي نمايشي باال كه مي      جنبه
ري از  آور دارند كه فارغ از بـسيا        ها فضايي مفرح و هيجان    ين گونه داستان  ا. است، مرتفع كند  

برند و روان خـستة     ا به دنياي شاد و رنگارنگ خود مي       هاي دنياي واقعي، مخاطب ر    محدوديت
ني چون عشق و    رهانند و مضامي  را براي لحظاتي از اندوه ناكاميهاي دنياي واقعي مي        مخاطب  

ها خيـل عظيمـي   آاليش و سرانجام خوش اينگونه داستان      ياك و ب  هاي پ ماجراجويي، شخصيت 
. هـا ميكنـد     طب عام را ترغيب به تماشاي فيلمهاي ساخته شده بـا اينگونـه دسـتمايه              از مخا 
 و يـا داسـتان آرتـور شـاه و           هاي متعددي كه از اين گونه آثار مانند هزار و يك شـب            اقتباس
دهندة اهميت اين دسته آثـار بـراي          ن ديگر شده و فروش مناسب اين فيلمها، نشا        هايداستان

سي نيز از اين گونه     در اين ميان در ادبيات فار     . اقتباس و تبديل شدن به نسخة نمايشي است       
ن است تـا     در اين مقال سعي بر آ      .نمونة آن داستان هفت پيكر نظاميست       ست كه   آثار فراوان 

هـاي آن    گرفتـه و قابليت    مورد اشـاره قـرار    عنوان يك رمانس گونه     برخي وجوه نمايشي آن ب    
در ايـن راسـتا در آغـاز تعريفـي سـاده از اقتبـاس               . براي يك اقتباس سينمايي بررسي شود     

ق و جايگاه آن در سينما ارائه ميگـردد و          سواب،  اهداف،  سينمايي از ادبيات و انواع رويكردها     
 مفـرح   كننـده و    آثـار سـرگرم   هاي كلّي هفت پيكر كـه آن را در زمـرة            سپس برخي از ويژگي   

                                                 
  .26نامه، محمد خيري، ص   اقتباس براي فيلم- 1
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هـاي محتـوايي و     ود و پـس از آن مـواردي از قابليت         شـ   دهد، بيـان مـي      رمانس گونه قرار مي   
 تبديل شدن به يك نسخة نمايشي ميكند، مـورد اشـاره            اين اثر را واجد شرايط      ساختاري كه 

  .گيردقرار مي
  

  : هاي مختلف اقتباسي در سينما مفهوم اقتباس و رويكرد
ذ كردن، آموختن و يا فايده گرفتن از كسي، همچنـين گـرفتن           اقتباس؛ يعني، فرا گرفتن، اخ    «

 اين مفهوم كه در زبـان       1.اي با تصرف و تلخيص دانسته شده است         مطلب از كتاب يا رساله    
شود در سينما هم تعريف مخصوص به خود را دارد          بيان مي » Adaption«انگليسي با كلمة    

توانـد بـا تـصرّف و       ي گـرفتن اسـت مي     ي كه به معناي نوع    كه در ارتباط با همان مفهوم لغو      
تبـاس بـدون     به متن صورت نگيـرد و يـا اينكـه اق           تلخيص همراه باشد يعني وفاداري كامل     

تصرف و كامالً وفادارانه انجام شود كه هـر يـك از ايـن دو رويكـرد در سـينما طرفـداران                      
تعريف از  مخصوص به خود را دارد اما پيش از پرداختن به هر كدام از اين دو رويكرد يك                  

، اقتباس از آثار     با اين توضيح كه در اين گفتار مراد از اقتباس          ،گرددمياقتباس در سينما بيان     
اقتباس عبارت است از انتخاب موضوع يا موضوعاتي براي فـيلم           «. نامه است ادبي براي فيلم  

 در واقـع    2»هاي موجود در سينما     از منابع گوناگون ادبي و بيان آنها از طريق عالئم و قرارداد           
بايد گفت اقتباس كردن تبديل از يك رسانه به رسانة ديگر است كه در ايـن تبـديل اعمـال                    

ـ           ناگزيرتغييراتي    تـصوير تفـاوت     عنـي كلمـه و    ، ي  ه است چرا كه در ابزار بيان ايـن دو مقول
گونه تغييرات كه الزمة اين تبديل است دو نوع رويكرد متفـاوت بـه              اما بجز اين  . وجود دارد 

تواند در تعريف كلمة اقتباس نـزد       تي مي ست كه ح  تباس از آثار ادبي مشخّص و بارز       اق مقولة
ت با اعمال تغييرات    اقتباس از آثار ادبي اس    : رويكرد اول . هر گروه نيز واضحاً اثر گذار باشد      

داند ودر تعريف   ر گونه تغيير و تلخيص را مجاز مي       ساز كه ه  نويس و فيلم    نامه  مورد نظر فيلم  
در سـينما  هايي نمونة ايـن چنـين اقتباسـ   .  3از اقتباس نيز به خوبي مشخّص است سيد فيلد

                                                 
  .»اقتباس« فرهنگ فارسي معين، ذيل - 1
  .14نامه، محمد خيري، ص   اقتباس براي فيلم- 2
  .»اقتباس«فرهنگ فارسي معين، ذيل  - 3
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توان به عنوان نمونه به اقتباس آزاد از داستان هملت در داستان شـير شـاه                فراوان است اما مي   
كه انيميشن سينمايي موفق و پر فروشي بود اشاره كرد كه نوعي اقتباس با تغييـرات فـراوان                  

افتاد؛ البتّه ممكن است در بـسياري از آثـار اقتباسـي ايـن            نات اتّفاق مي  بود و در دنياي حيوا    
ـ   «. ميزان تغيير وجود نداشته باشد؛ اما وفاداري كامل نيز به متن وجود ندارد             ك اثـر   وقتـي ي

اين امكان وجود دارد كه برداشت فيلمـساز از اصـل             شود هميشه   ادبي به فيلم بر گردانده مي     
هايي با  ينمايي به وجود آمده داراي تفاوت      يا ذهني بوده و اثر س      اثر ادبي يك برداشت شخصي    

 بـه   ءمتن ادبي كامالً و به صورت جز      ،  ؛ اما در رويكرد دوم به اقتباس        1».اصل اثر ادبي باشد   
  . استاز به كار نويسنده كامالً وفادارس شود و فيلم ء تصويري ميجز

   
  : جايگاه اقتباس در سينماي جهان و سينماي ايران

 فيلم سيندرال را سـاخت كـه برداشـتي از    1900در سال ) Geroge Melies(ژرژ مليس «
 سفر به ماه را كه يـك كـارتون كميـك            1901در سال   . يك قصة معروف راجع به پريان بود      

هـايي چـون    كـارگرداني كـرد و دو سـال بعـد فيلم          بر اساس اقتباس از داستاني علمي بـود         
 همين طور كـه پيداسـت   2».ه و نفرين فاوست را ساخت     هاي گاليور، روبينسون كروزوئ     سفر

روند اقتباس از آثار ادبي از همان آغاز پيدايش سينما تا اكنون وجود داشته و حتي از برخي                  
هاي مـستقيم و غيـر مـستقيم اقتبـاس سـينمايي شـده و               ثار ادبي چندين و چند بار به شكل       آ

 از نمايـشنامه    1964نما تـا سـال      از آغـاز سـي    «. همچنان جذّاب و پرمخاطب نيز بوده اسـت       
 بار اقتباس شد و بينوايان اثر ويكتور هوگو، بارها و بارها در سينما و تلويزيون                هفدههملت  

هـا، همـه، نـشانة      ؛ اين 3».و حتي انيميشن مورد اقتباس قرار گرفت و با استقبال رو به رو شد             
ست؛ اما در سينماي ايران نيـز       اهميت و جايگاه ويژة اقتباس از آثار ادبي در سينماي جهان ا           

ات غنـي فارسـي                   رويكرد هاي اقتباس همزمان با حضور سينما در ايران وجود داشته و ادبيـ
نخـستين كـسي كـه در       «سازان براي اقتباس از اين آثار بـوده اسـت           گر فيلم  همواره وسوسه 

توانة شناخت  او با پش  . عرصة سينماي ايران به اقتباس ادبي روي آورد عبدالحسين سپنتا بود          
                                                 

  .50 واقعيتگرايي فيلم، فريدون رهنما، ص - 1
  .20 الوسن، ص  سير تحولي سينما، جان هاوارد- 2
  .40نامه، محمد خيري، ص    اقتباس براي فيلم- 3
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 فـيلم  1313او در سال  . ادبيات داستاني ايران تالش كرد تا از گنجينة كهن ايران استفاده كند           
سـومين وچهـارمين    ... تهيـه كـرد   فردوسي را كه اولين كار مستقلش در مقام كارگردان بـود            

ز هـايي ا    اقتبـاس ) 1315( و ليلي و مجنون     ) 1313(ساز شيرين و فرهاد       فيلمهاي همين فيلم  
؛ اما اين   1».دادند  آثار منظوم و منثور كهن بود كه شرح حاالت عاطفي و عاشقانه را نشان مي              

تر به مقولة اقتبـاس از آثـار ادبـي          ل نشد و اكنون لزوم پرداختن جدي      روند با شتاب اوليه دنبا    
  .شوداري ادبيات بيش از پيش احساس ميهم براي رونق سينما و هم بيد

توان وجوه نمايشي، يكي      هاي اقتباسي مي    فهوم اقتباس و انواع رويكرد    حال با روشن شدن م    
ا پـيش     را در ساختار و محتوا مورد بررسي قرار دا          از اين آثار؛ يعني، هفت پيكر نظامي         د؛ امـ

هاي جذاب و پر      ونههاي كلي هفت پيكر كه آن را جزو انواع رمانس گ          از آن به برخي ويژگي    
  .شودمخاطب قرار ميدهد، اشاره مي

  
  :عنوان يك رمانسفت پيكر به

اي كـه مراجـع       ايـن داسـتان افـسانه     . هفت پيكر، داستان بهرام شاه و شرح پادشاهي اوست        
تاريخي دارد و دستماية كار نظامي قرار گرفته، با ذوق و قريحة بي نظير او به اثري جـذاب                   

 سـلطنت   ر تخـت  نظامي زندگاني بهرام را در زمان جلوس ب       « . و خواندني تبديل شده است    
دهد آنگاه از ازدواج وي با هفت دختر هفت پادشاه هفت اقليم جـاي دادن آنهـا در             شرح مي 

نبـد و مهمـان     هاي هفته به يـك گ       هفت گنبد به هفت رنگ و رفتن بهرام در هر يك از روز            
ت سرايد و نظـامي جمعـاً هفـ       هر يك از دختران داستاني ميـ      . اندريك دختر شدن، سخن مي    

پريـشاني اوضـاع مملكـت بـه سـبب          ،  پس از آن شـاعر      . كند آنان روايت مي   داستان از قول  
   وِشْنِ «ايران و ظلم      داري و حملة پادشاه چين به     لكغفلت بهرام از موزير و هوشيار   » راست ر

شدن بهرام گفتگو مي نمايد و در پايان رفتن بهرام به دنبال گورخر به غار و ناپديد شدن او                   
اي   آيد داستان، روايت زنـدگي افـسانه        طور كه از اين خالصه بر مي      ؛ همان   2».كند  را نقل مي  

قهرمـان داسـتان از     . دهاي تـاريخي دار    كهن است كه براي مخاطبان آشنايي      پادشاهي از ادوار  
شود و رفتـار      ر رفتار قدرت مدارانة او اغراق مي      د. هاي دنياي واقعي آزاد است    بند محدوديت 

                                                 
  .21 اقتباس ادبي در سينماي ايران، شهناز مرادي، ص - 1
  .35 تحليل هفت پيكر نظامي، محمد معين،ص  - 2
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ه بـا دختـران     در اينجا روابـط پادشـا     (ت جزيي ودقيق    صورهاي داستان ب  او با ديگر شخصيت   
اي رقـم     نفع ايـن قهرمـان افـسانه      سرانجام نيز همة اتفاقات به      . شودتوصيف مي ) هفت اقليم 

رمـانس بـه لحـاظ اجتمـاعي،        «.خورد تا او به پاياني دلخواه و اميدوار كننـده دسـت يابـد             مي
ي شكوهمند عهد كهن و رها از قيد        خواند كه در اينجا همان دنيا     گذشته خيلي دور را فرا مي     

كند كـه شـناخت مـا از آن         رمانس معموالً از داستانهاي مشهوري استفاده مي      ...  است مذهب
منـابع كهـن    . سازديز و هوشمندانة آنها را فراهم ميـ       آم  دلگرم كننده است و امكان ارائة تلميح      

هايي  پـر از شخـصيت     وند زيرا اين داستانها عمـدتاً     شنس به تجربة زمان معاصر نزديك مي      رما
است كه احساسات و روابط آنها دقيقاً نشان داده شده و با جزئيات احساس برانگيز فراواني                

ه و  طور موجز و صريح و با بياني تصويري همراه شد          اين سير داستاني ب    1».توصيف شده اند  
ـ    ست و آن را برتر از بسياري از رما        فاقد توصيفات طوالني و زايد     رپيچ و  نسهاي طوالني و پ

 را در انواع رمانس گونه قرار ميدهـد          ها كه هفت پيكر نظامي    عالوه بر اين ويژگي   . كندخم مي 
ها و قصة عشق ميان جود شهبانوان در اين گونه داستان   هاي ديگري نيز مانند و    توان بويژگي   مي

هاست و در هفـت پيكـر         هاي رايج رمانس گونه     قهرمان و آنان اشاره كرد كه از ديگر كليشه        
نـسانها  شـهبانوان و شـاهان نـشانگر مـا ا    ،  يـا   ؤدر رمانس، هماننـد ر    «ظامي نيز وجود دارد     ن

آنها حس قدرت نا محدود ما را       . سازدها را جهاني و همگاني مي     شكوه و جاللشان آن   . هستند
هـاي اصـلي      مايه عشق جنسي يكي از درون     ضمن آن كه قصة عشق و     ... كنند  دوباره زنده مي  

هـا از   كر نظامي با داشتن ايـن دسـت ويژگي        توصيف بايد گفت هفت پي     با اين    2».رمان است 
تواند با توجه به داشتن مضامين و مفاهيم مـشترك بـا ديگـر                هاست و مي    انواع رمانس گونه  

  .هاي نمايشي باشد آثار اقتباسي، بستري مناسب براي ساخت و توليد نسخه
  

  :  شده در سينمامضامين و ساختار مشترك هفت پيكر با برخي آثار اقتباس
هاي اري كه از آنها اقتبـاس يـا اقتباسـ         بي شك شباهت يك اثر ادبي در ساختار ومحتوا به آث          

هـاي اقتبـاس سـينمايي        تواند در نگاه اول آن اثر را به يكي از نـامزد             سينمايي شده است مي   
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د اشـاره   مايه و محتوا بسياري از مضامين و مفاهيم مور        ستا از بعد درون   در اين را  . تبديل كند 
 توجـه   توانـد فت پيكر با نويسندگان ساير فرهنگها نيـز مشتركـست و طبيعتـاً مي             نظامي در ه  

هايي كه نظامي   بسياري از مضمون  «.مخاطبان زيادي را از فرهنگهاي مختلف بخود جذب كند        
نامه تا عشق افالطوني قيس براي ليلـي        هاي اقبال   ه اقيانوس راز  سروده است از هنگام ورود ب     

 اسـت   گونـه مايي شاهدخت در هفت پيكر به همان       از اختري به اختر ديگر به راهن       يا معراج 
ت ايـن اثـر در سـاختار، نـوع           از سوي ديگر شـباه     1».شوند  كه در كمدي الهي نيز يافت مي      

صرها و  عالوة فضاي با شكوه و پر رنـگ و لعـاب قـ            شخصيتپردازي ها و ارتباط ميان آنان ب      
اي هزار و يك شب كه اقتباسهاي فراوانـي           فسانههاي ا داستانهيجان و مفرح بودن داستانها با       

شـباهت بيـان    «. غير قابل انكار اسـت    ) صورت انيميشن چه بصورت فيلم وچه ب    (از آن شده    
نـشيند و  به جاي شهريار بر تخـت مي بهرام . ستكر و هزار ويك شب ترديد نا پذير  هفت پي 

يدهد كه همگي آموزشـگر شـاه   ربي جاي خود را به هفت شاهدخت مهاي ع  شهرزاد افسانه 
 و ساختار هفت پيكر وجود دارد       رسد اين آشنايي و جذّابيت كه در محتوا        بنظر مي  2».شوندمي
اي مناسب مخاطبان زيادي در غرب پيدا كـرد و            تواند مانند هزار و يك شب كه با ترجمه        مي

يـز مخاطبـان    ن اثر ن  هاي نمايشي فراواني از روي آن ساخته شد، باعث شود اي            بعد ها نسخه  
به طور خالصه بايد گفت اشتراكات اين اثـر در سـاختار            . سوي خود جذب كند   فراواني را ب  

هـاي    و محتوا با آثاري كه از آنها اقتباس سينمايي شده است و اين اثر را به يكـي از گزينـه                    
  .كند مناسب اقتباس سينمايي تبديل مي

  
  :ها و بيان تصويري آنها در هفت پيكر مايهتنوع درون

متن هفت پيكر تنها يك فكر مسلط و درون مايه تك بعدي ساده ندارد بلكه شـامل گـسترة                   
شكار . نوعي در اين اثر بيان شده است       مورد نظر نظامي است كه هر يك ب        بزرگي از مفاهيم  

اژدها، شكار گور، ربودن تاج از ميان دو شير، ماجراي هفت گنبد و هفت شهزاده هر كـدام                  
آور و تـصويري      هاي هيجـان     در پشت رويداد    .ستايه و مضمون خاص   ي از يك درونم   نماد

ها مخاطب را در كاوشي درونـي       و فكر مسلط بر هر كدام از داستان       شده    متن، مضموني پنهان  
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در هفـت   «. كنـد سنده ترغيب به پيگيري ماجراهـا مي      براي آگاهي از رمز و راز مورد نظر نوي        
. انـد و بـا هـم يگانـه شـده انـد              م جوش خورده  هاي معنايي و ساختاري به ه       پيكر همة اليه  

خـود،   جستجو. نمايانند  هاي ساختاري داستان، مراحل دگرگون ساز زندگي بهرام را مي           اليه
نمادهـا، تـصويرها و     . زنـد ايي و سـاختاري را بـه هـم پيونـد مي           هاي معن   نخي است كه اليه   

مين معنـاي يگانـه اشـاره       هاي داستان هر يك جدا از هم و همه در پيوند با هم به ه                رويداد
رسد نماد مبارزة او با بدي       عالقة فراوان دارد كه به نظر مي        قهرمان نظامي به شكار    1».كنند  مي

هـاي مخـوف    اژد. هاي اهريمني است كه در شكل حيوانات بيابان ظهور مي يابنـد     ها و نيرو  
 بند كـشيده    كه تمثيل تصويري آن يادآور ظلم وفسادي است كه گور نفس و جان شاه را به               

گردد و تمثيل پر هيجان و جذاب تصويري مبارزه شـاه           ها با غلبه بر آن است كه آزاد مي        و تن 
با دوشير و ربودن تاج از چنگال آنان در تاييد همان تمثيل و نماد شـكار اسـت كـه ضـمن                      

 اال بـرده  هاي نمايشي اثر را بسيار ب       مايه ها جنبه  دن تنوع فضا وتصوير در بيان درون      پديد آور 
ترين مضامين در هفت پيكر اسـت كـه         ماية عشق نيز يكي از اصلي     عالوه بر اين درون   . است

با پرداختي تصويري و فضاي آكنده از رنگ وجالل و شكوه در هفـت گنبـد و بـا حـضور                     
هاي جذاب اين اثر است كه مخاطب فراواني هـم            مايههفت شاهزاده تصوير شده و از درون      

هاي آموزشي حاضـر در اثـر         توان برخي جنبه     در نهايت نيز مي    .در سينما وآثار نمايشي دارد    
اية سياسـي   منرا كه نيم نگاهي به دربار پادشاهان و آموزش تصويري به آنها دارد نوعي درو              

و مايه ها گاهي در پس ماجراها و روايت پنهان اند ونياز به كند وكا             اين درون . در نظر گرفت  
 زبان خود شاعر يا يكي از شخـصيتهاي         تقيم واز صورت مس ذهن مخاطبان را دارد و گاهي ب      

هـاي سـينمايي    نة اينگونه اشارة مستقيم به درونمايه نيـز در فيلم         شود كه نمو  داستان تكرار مي  
بـسياري از اوقـات     «شود  ود دارد و در گفتگوي ميان شخصيتها در فيلم به آن اشـاره ميـ              وج

كه بين دو يا چند نفـر رد        هايي    فهايي در متن وجود دارد كه به طور مستقيم در حر            گفتگو
هاي   مايه در هفت پيكر نيز يكي از درون       2».دهدو بدل ميشود درونمايه را مورد تأكيد قرار مي        
  :شود اوند به وسيلة انسان جاهل بيان مياثر يعني عدم شناخت و معرفت اصيل خد
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ــوش ــر ه ــر او زد از س ــانگي ب ــشْر، ب  بِ
ــي    ــرده ره نمـ ــه در پـ ــا كـ ــيم مـ  دانـ

  

ــ:گفـــت ــوش بـ ــار مكـ ــمِ كردكـ  ا حكـ
ــوانيم    ــي خـ ــرده مـ ــرون پـ ــش بيـ  نقـ

 )15 و 12بيت / 184(                        

هاي متنوع و جذابي در هفت پيكر نظامي وجـود            مايه  شود درون   با اين توصيف مشخّص مي    
اي مناسـب بـراي       دارد كه هماهنگ با بيان نمايشي و تنوع تصاوير، ايـن مـتن را بـه گزينـه                 

  .كند سينمايي تبديل مياقتباس 
  

  : هفت پيكر، يك داستان مناسب براي سينما 
هايي است كه كار اقتباس از آن را آسـان كـرده    داستاني بودن يك متن ادبي يكي از شاخصه       

هر   البته بايد توجه كرد    .تواند در نسخة نمايشي نيز مخاطبان عام بيشتري را جذب كند            و مي 
هـايي مثـل    اسـتان ويژگي  ابليت اقتباس ندارد؛ بلكه بايـد د      داستاني به صرف داستان بودنش ق     

هاي جذاب را داشته باشد تـا بتـوان از آن بـراي              هاي تصويري، حركت و ماجرا      داشتن جنبه 
داستان خوب سـينمايي داراي جهـت اسـت، بـه       «.نوشتن يك فيلم نامة اقتباسي استفاده كرد      

برنـد ايـن حركـت      را پـيش مي   هـا ماجراهـا        اكثر صـحنه   سوي نقطة اوج در حركت است و      
 با اين توصيف بايد گفت هفت پيكر داستان زندگي بهـرام شـاه              1».كندا درگير مي  مخاطب ر 

است كه آغازش تولد و دوران كودكي و ابتداي جواني اوسـت ميـانش كـه هـستة مركـزي                    
داستان است قصة هفت پيكر و هفت قصه است و پايانش حكايت تهذيب و تزكية اوسـت                 

در اصل بايـد گفـت توجـه        . همراه است ) نا پديد شدن او در غار     (امي شگفت   كه با سرانج  
شاعر به زندگي شخصيت اصلي يعني بهرام شاه خط اصلي داستان هفـت پيكـر را تـشكيل                  

ه، خـطِّ اصـلي داسـتان را مـشخّص          نام  چگونگي رويكرد به زندگي شخصيت فيلم     «دهد    مي
اي نخواهيـد     آوريد، بدون داستان فيلم نامه    كند بدون خط داستاني، داستاني به دست نمي         مي

هـاي    آغاز و ميـان و پايـان دارد و مـاجرا             هفت پيكر، داراي خط داستاني است كه       2».داشت
، )فتنـه (هايي مثل بهـرام وكنيـزش         در آغاز شامل ماجرا   . بردتصويري داستان كلي را پيش مي     
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قسمت مياني، هفت   . است...  و   جنگ اول با خاقان چين، جنگيدن با اژدها يا نبرد با دو شير            
ا داستان مختلف از زبان هفت دختر با فضاها و تصاوير متنـوع سـير كلـي داسـتان اصـلي ر                   

هـايي، مثـل نبـرد        برند و در قسمت پاياني نيز مـاجرا       حول و حوش شخصيت بهرام پيش مي      
وان دريك  ت  دهد كه مي  پايان داستان را شكل مي    .... ام و دوم با خاقان چين و ناپديد شدن بهر       

  . اقتباس مناسب از آنها استفاده كرد
  

  : نامه اي از متن هفت پيكر براي فيلم ه  قابليت خلق ساختار سه پرد
اي   نامة استاندارد براي تبديل شدن به فيلم سينمايي بايـد داراي سـاختار سـه پـرده                يك فيلم 

و برجـسته   هـاي مشخّـصي بـراي خلـق           باشد و چنانچه يك متن ادبي در ساختار خود مرز         
باشد امكان تبديل شدن به يك فيلمنامـه اسـتاندارد را براحتـي             كردن اين سه پرده را داشته       

يرد مـسير   گ  ي آغازي، مياني و پاياني شكل مي      ها  اين سه پرده كه بر اساس ماجرا      . كندپيدا مي 
همان طور كه شروع، ميـان و       «.كند به صورت طبقه بندي شده مشخّص مي       حركت داستان را  

در پـردة اول كـه      . شود بايـد پـردة اول، دوم و سـوم داسـتان معـين باشـد                 تعريف مي پايان  
گيرد تا بعداً بـه گـسترش داسـتان           شوند اطّالعات در اختيار قرار مي       ها معرفي مي    شخصيت

 در پردة سوم داستان به نتيجه       و سرانجام ... كمك كند، در پردة دوم داستان گسترش مي يابد        
د در هفت پيكـر نظـامي نيـز ايـن سـه پـرده بـه صـورت جداگانـه                      به نظر مي آي    1».رسدمي

در قسمت اول كه مطابق با پردة آغـازي يـك فـيلم نامـه               . ومشخّص از هم جدا شده است     
شود و اطالعـات  تا رسـيدن بـه پادشـاهي شـرح داده ميـ     است چگونگي رشد و بلوغ بهرام      

رار شونده است كه به عنوان يكـي از  شكار يك تم تك. شود اين شخصيت بيان مي  مربوط به   
هاي جسماني و قدرت و مهـارت او در نبـرد در              شود و ويژگي    عاليق بهرام به آن اشاره مي     
) فتنه(خودسري و ناپختگي او در ماجراي خشم گرفتن بر كنيز           . اين فرايند معرفي مي گردد    

 شـاهدخت   هفت اي است بر حضور     شود و حضور اين كنيز در داستان مقدمه         نشان داده مي  
 بـه   فتنـه كـه   «كننـد     هاي اصلي را به پادشاه منتقل مي      پردة دوم يا قسمت مياني كه آموزش      در  

را رسيدن هفت شـاه دخـت       او ف . گر سرودة نظامي است   حق آشوبگر است، نخستين آموزش    
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 اما پس از بيان اطالعات اوليه در مرحلة آغازي با يـك نقطـة عطـف كـه                   1».دهدرا نويد مي  
كـه  شـود     چين اسـت داسـتان وارد مرحلـة دوم مـي           بهرام در جنگ با خاقان       همان پيروزي 

در اين مرحله اطالعات مرحلـة آغـازي   . نامة استاندارد است  منطبق بر پردة دوم در يك فيلم      
گسترش مي يابد و اعمال و رفتاري كه شخصيت اصلي يعني بهرام مايل به انجام آن اسـت                  

دهد تا سرانجام در مرحلة سوم به نتيجه        ا تشكيل مي  فيلمنامه ر و موانع پيش رويش مركزيت      
شـهزاد اسـت    هاي هفت گانة هفت      پيكر اين قسمت مياني همان حكايت      در متن هفت  . برسد

هستة مركـزي هفـت   «. دهند يشود و بخش اصلي متن را تشكيل م       كه براي بهرام روايت مي    
رنگ در هفت روز    پيكر، هفت داستان است كه از طرف هفت دختر در هفت گنبد با هفت               

تر از دو مرحلـة يـا پـردة اول و سـوم               پس از اين مرحله كه طوالني     . 2».ايراد شده است    هفته
است، يك بار ديگر با يك نقطة عطف كه مواجهة دوبارة بهرام شاه است با خاقـان چـين و                    

ايج شود و نتـ     نامه مي لة نهايي منطبق بر پردة سوم فيلم      پيروزي مجدد بر او داستان وارد مرح      
ام در ايـن  بهـر . شودهرام در مرحلة قبـل، نـشان داده ميـ     هاي ب   اعمال و تصميمات و آموزش    

كننـده در پـي شـكار وارد غـاري            رگيمرحله به بلوغ ذهني ميرسد و سـپس در پايـاني غـافل            
اين پايان جذاب دو ويژگـي مهـم        . يابد  گردد و داستان پايان مي    ناپديد مي شود و در آنجا       مي  

كه پايان و سرانجام بهرام شاه با همان اطالعاتي كـه در پـردة اول ارائـه شـد؛                   اول آن   : دارد
يعني، عالقة او به شكار در پيوند است و با كليت وفضاي داستان همخـواني دارد و از ايـن                    

در مـورد بهـرام عـشق و حتّـي          «. دهدميان سه پرده را بيشتر نشان مي      لحاظ اين پايان، پيوند     
در عـشق شـكار       است و اين كه زندگي او نيز در روايت نظـامي            زندگي واقعي ذوق شكار     

  ويژگـي دوم آن كـه پايـان مرمـوز          3».يابد با سرشت و سرنوشت او هماهنگي دارد         پايان مي 
ي را بـا بيـان مـرگ بهـرام          كشد؛ يعني، نه پايان دردنـاك     داستان ذهن مخاطب را به چالش مي      

 دست افسانه هـا     ا مانند بسياري از اين    كند و نه پاياني تكراري و واضحاً خوش ر        تصوير مي 
كند بلكه مخاطب را در هيجان تعيين يك سرنوشت بـراي بهـرام رهـا               به مخاطب عرضه مي   
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كند گويي نظامي از عالقـة مخاطـب بـه          ا در تعيين پايان داستان شريك مي      كرده و ذهن او ر    
  . انتخاب كندشنيدن ادامة روايت خبر دارد و نمي خواهد يك پايان مشخّص براي داستانش 

  
  :  تمثيل و نماد عناصر تصوير ساز در متن هفت پيكر

هـاي  د استفادة نويـسنده از برخـي تمثيل     تواند داستان را تصويري كن    يكي از ويژگيهايي كه مي    
يجاز و خالصه گويي ضمن حفظ ظرافتهاي هنـري در مـتن بـه كـار                خاص است كه براي ا    

اي بـراي      فقـط وسـيله    تمثيـل «.  اثر قرار گيرد   هاي نمايشي   تواند جزء جنبه  گرفته ميشود و مي   
تواند احـساسات را برانگيـزد، ذهنيـات را          تكان دهنده و تازه نيست بلكه مي       طرزديدن دنيا ب  

زبان تمثيلي به علت برخـورداري از وضـوح، غنـا و            ... ملموس كند و به بيان ما غنا ببخشد       
ات         تواند يكي از اجزاي اساسي و جدايي ناپـذير كـار            فشردگي مي  روايتـي در فـيلم و ادبيـ 

زي معنادار  طرهفت پيكر نيز سرشار از اين تمثيلها و نمادهاست كه ب          متن  . 1».محسوب شود 
 يا دوشـير يـا      هايي مثل اژدها  تمثيل. و در تأييد درونمايه ها ظاهر داستانها را شكل داده است          

ز جـزء   هفـت شـهبانو نيـ     . ان اسـت  هـاي تـصويري در ابتـداي داسـت        گور همگي جزء تمثيل   
هاي   ها و نماد  ي خاص هفت پيكر است كه خود روايتگر هفت داستان با انواع تمثيل            ها  تمثيل

. هماننـد كـرده اسـت       اين اثر را از اين نظـر بـي          هاي ديگر كه  زآميزند و انواع و اقسام تمثيل     را
تنوع تـصويري، تنـوع تمثـيالت، بهـره        توان در نسخة نمايشي از اين       بنابراين بنظر ميرسد مي   

هاي نمايشي فراواني كرده و مـضامين بـاارزش مـورد نظـر نويـسنده را بـا امكانـات                    اريبرد
  .تصويري سينما بهتر وقابل لمس تر به مخاطبان منتقل كرد

  
  : ماية هفت پيكررونروند فضاسازي در تعامل با د

 بـراي عرضـه بـه خواننـده انتخـاب           تصاوير، داراي معني هستند و تصاويري كه نويـسنده        «
اند گاهي داستان حـاوي تـصاوير         دهنده  اي ياري   صاويري هستند كه براي القاي ايده     كند، ت مي

درخور و روشن است و مثالً در زير نور خورشيد اتفاق مي افتد و گاهي تـصاوير شـبانه و                    
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 در متن هفـت پيكـر در ابتـداي          1».شوند  تاريك براي القاي ايدة فساد و انحطاط استفاده مي        
فضا سازي تاريك   .رودوير در مفاهيم رمزي و استعاري بكار مي        و تصا   واژه ها   ، داستان بهرام 

ايـن فـضا       ووهم آلود است هوا سرد وفصل زمستان است اما كم كم با گذر از هفت مرحله               
اي هـ   شود در نيمـة اول نقـش        ي روشنايي پديدار شده، هوا گرم مي      كند يعن ميسازي تفاوت   

گـور كـه در ابتـدا تنهـا         . گيرنـد ي زنان را مي   اصلي بر عهدة زنان است اما بتدريج مردان جا        
شود و    د در نهايت راهنماي او به غاري مي       هدف شكار وقرباني قدرت و جاه طلبي بهرام بو        

در ايـن داسـتان     . يابـد   اش در داستان از يك شكار بـه يـك راهنمـا تغييـر مـي                 كاركرد اوليه 
يـر شـكل داده و شـكل        فـضاها دائمـاً تغي    . شخصيت اصلي يعني بهرام در حال تحول است       

. دهنـد   جديدي مي يابند و حيوانات نيز مانند شخصيت بهـرام وفـضاها تغييـر كـاركرد مـي                 
م بر هر قسمت از     مايه و تم حاك   رونهماهنگي زياد ميان تصاوير ارائه شده و فضا سازي با د          

ـ     ابليتهاي بارز هفت پيكر است كه آن را به اثري درخور با ق            داستان از ويژگي   شي هـاي نماي
زيبايي ولطافتي كه در سراسر قـصه در لحـن بيـان شـاعر وجـود دارد و                  «. كندباال تبديل مي  

هـايش همـه جـا        ئيسـرا   ها و قـصه   پردازي  ا رؤيا انگيزي كه در صحنه     هاي خيال آميز ي     تصوير
ا تـا حـد     اين منظومـه ر     دهد كه بچشم ميخورد چنان تناسب و تعادل بيمانندي بسراسر آن مي         

آرايي در هفت گنبد كه بهرام رؤياي خـود را در              صحنه 2».بخشدتعالي مي يك شاهكار هنري    
ها واثاث است به شدت خيال      د و ظاهري كه در آن توافق بر رنگها و لباس          كن  آن جستجو مي  

ه در اين فـضاسازي     يك نكتة برجست  . برد  هاي نمايشي اثر را باال مي       انگيز و زيباست و جنبه    
هاي متفـاوت اسـت كـه         هاي متنوع با درون مايه     داستان استفاده از رنگهاي مختلف در ضمن     

اي كه هر رنگ معناي خاصي دارد و تصاوير فـضا             اين اثر داده است به گونه       جلوة خاصي به  
عالوة ايجاد زيبـايي،    ا همخوان با درونمايه متوازن ميكند و ميتواند در يك نسخة نمايشي ب            ر

در فـيلم    چنـان كـه   . ز تجلي هنري پيدا كنـد     سا  فراوان با توجه به نگاه و ذوق و مهارت فيلم         
 ايـن اسـتفاده از   2002در سـال  )  (Zhang Yimouساختة ژانگ ييمو) Hero(قهرمان 

رنگ در سه روايت مختلف از يك رويداد معناي خاصـي پيـدا كـرده، كـاركردي فراتـر از                    
هاي بصري مؤيد نـوع نگـاه خـاص           آرايي صرف يافت طوري كه ضمن ايجاد زيبايي         صحنه
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وضوح مشاهده كرده   توان نمونة آن را در كاربرد رنگها توسط نظامي نيز ب            ساز بود و مي     فيلم
از ايــن نــوع زيباشناســي در نــسخة نمايــشي اســتفاده كــرد و بــا اســتفاده از فــضاسازي و  

هـاي بـصري زيبـا هماهنـگ بـا            در هفت پيكر، فيلمي بـا جلـوه         پردازي دقيق نظامي      صحنه
  .  توجه مخاطبان زيادي را به آن جلب كردمضامين متن توليد نمود و

 
  : پردازي در هفت پيكر شخصيت

عنوان ركن اصلي داستان اسـت و نـوع رويكـرد بـه زنـدگي و اعمـال                  شخصيت در سينما ب   
اسـتان خـوب    كند پس براي داشتن يـك د      ست كه خط سير داستان را مشخّص مي       ورفتار او 

ن با مهارت پرداخته شده باشـد تـا بـراي           هاي اصلي و فرعي داستا    بايد شخصيت يا شخصيت   
قلب، روح يـا دسـتگاه      . نامه است شخصيت شالودة اساسي فيلم   «. اشندمخاطبان قابل درك ب   
پردازي دقيق در يك فـيلم نامـة اقتباسـي             براي داشتن يك شخصيت    1».عصبي داستان است  

و نـوع   در هفـت پيكـر نظـامي نيـز د         . پـردازي در مـتن توجـه كـرد          بايد به نوع شخـصيت    
هاي شخـصيت . هاي فرعي   شخصيت) 2اصلي  هاي    شخصيت) 1: پردازي وجود دارد    شخصيت

 هـاي اصـلي   شخـصيت ( گنبد  هفتو دختران   ) شخصيت اصلي مرد  (اصلي شامل بهرام شاه     
عنوان قهرمان اصلي داسـتان بـا ظرايـف بـسياري از نـوع              شخصيت بهرام شاه ب   . هستند) زن

 دوران كودكي تا پيري واز نـاپختگي ذهـن تـا بلـوغ فكـري                زندگي، رفتار و احساساتش از    
در هفت پيكر بهرام شخصيتي شـكارگر اسـت و بـه همـه              . توسط نظامي تصوير شده است    

. به شادي و عياشي در زنـدگي عالقـة فـراوان دارد           . كندچيز به ديدة طعمه و شكار نگاه مي       
در نيمـي از داسـتان      . تبسياري از علوم وفنـون عـصر را آموختـه و در نبـرد جنگـاور اسـ                 

خاطر تحول و پويايي در نـوع شخـصيتش بـه           از او ترسيم ميشود اما كم كم ب       تصويري تيره   
هاي اصلي، شخصيت زنان در      وروشن تبديل ميشود و دستة دوم از شخصيت        شخصيتي مثبت 

 بهـرام و سـپس دختـران هفـت     هفت پيكر است كه از ابتداي داستان و با حضور فتنه كنيـز       
ايـن  . شوند  يابند و با پرداختي دقيق معرفي مي      هاي اصلي زن ظهور مي      بعنوان شخصيت گنبد  

اي دارنـد و     كننده  زنان هر كدام در روند تحولي شخصيت اصلي مرد يعني بهرام نقش تعيين            
هــاي  پــردازي دقيــق و پراهميــت از نمونــه ايــن شخــصيت. كننــدشخــصيت او را كامــل مي
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گرا و انساني شخصيت متعالي و ارزشـمند زن          رويكردي اخالق  تواند با   ست كه مي  ارزشمندي
انه و جنـسي    هرچند در هفت پيكر نيز مسائل عاشق      . تصوير بكشد را در يك نسخة نمايشي ب     
هاي مبتذل غـرب    ها و فيلم    يرد، اين مسائل و روابط با آنچه در متن        با حضور زنان شكل ميگ    

هـاي ايـران در       عمدة فيلم «دي وجود دارد    و سينمايي پيش از انقالب وجود دارد تفاوت زيا        
داد كه مملو از سكس و فساد به شـكل سـطحي و               قبل از انقالب را فيلم فارسي تشكيل مي       

وقيح بودند و زن ها در مركز سوء استفاده قرار مي گرفتند به طوري كه تصوير نادرسـتي از                   
در هفـت      نظـامي  1».داشـت گذاشتند كه با آنچه در واقعيت بود تفاوت           ها را به نمايش مي      آن

هاي اسـتعاره مـانع       پيكر در مواردي كه مسائل و روابط جنسي وجود دارد با استفاده از پرده             
تواند در نسخة نمايشي مد نظر  اين نكته مي از ايجاد تصوير فساد انگيز از زنان شده است كه       

بـا ايـن   . اي كه مانند متن، شأن و شرف شخـصيت زن حفـظ شـود    قرار گرفته شود به گونه 
هاي و زنـان بعنـوان شخـصيت      )بهـرام (از قهرمان اصلي    پردازي    رسد شخصيت وصف بنظر مي  

ها با هم   تداومي ميان اين شخصيت    محوري در متن هفت پيكر متعادل و متوازن است و رابطة          
هاي فرعي نيز در هفت پيكر وجود دارند كـه در پـردازش             اما شخصيت . بردداستان را پيش مي   

ها كه همگي در خدمت شكل گيري شخصيت اصلي         اين شخصيت . عادل وجود دارد  نيز ت آنها  
شـبان  «هايي مثـل    شخصيت.  گروه مثبت و منفي هستند     در داستان گنجانده شده اند شامل دو      

 و  »خاقـان چـين   «هاي مثبت و    شخصيت» پير بخرد گزين  « و   »مادر بهرام «،  »هفت مظلوم «،  »پير
» شخص» شن وزير بهرام    وِراست رت       هاي  تيهايي مثـل   فرعي منفي هستند ضمن آنكـه شخـصي

برنـد يـا دو معمـار قـصر           منجمان نيز وجود دارند كه جنبة اطالعات داستاني اثر را باال مـي            
     ّت      خورنق و هفت گنبد يعني سندهنـد  هاي ديگر را نشان مي    مار و شيده كه وجوهي از شخصي

پـردازي در   رسد شخـصيت  بنظر مياتو وجوه مثبت يا منفي آنها مطرح نيست با اين توصيف    
 نمايـشي مخاطبـان را جـذب كنـد و           تواند در يك نـسخة    ست كه مي  اي  گونهمتن هفت پيكر ب   

هاي نمايشي هفت پيكر براي تبـديل شـدن بـه يـك      مسأله را از امتيازات و قابليت      توان اين مي
  .نسخة نمايشي به حساب آورد
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  : بندي با استفاده از ساختار هفت پيكر سكانس
 در مـتن هفـت پيكـر،        1».شودساختاربندي فيلم به كار گرفته ميـ      ساختار كتاب گاهي براي     «

ها و روايت اصلي اثر از استقالل برخوردار است         ي مجزا ضمن پيوند با ساير داستان      ماجراها
سكانس، قسمتي از فيلم است كه خود به خود جزئي كامـل            «: و با توجه به تعريف سكانس     

شروع و با تـاريكي تـدريجي    )Fade in(ن شدن تدريجي تصوير است و معموالً با روش
)Fade out( ه قرار بندي نسخة نمايشي مورد استفاد تواند براي سكانس  مي2».شودختم مي

هايي مانند مبارزه با اژدها، شكار گور، ربودن تاج از ميان دوشير،            در هفت پيكر داستان   . گيرد
عنوان يك سكانس با استقالل     هركدام ميتوانند ب  .. .جنگ با خاقان چين، مالقات با چوپان و         

مايشي مد نظر قرار بگيرند ضمن آنكه ماجراهاي هر گنبد نيـز            موضوعي در ساخت نسخة ن    
ار مـتن  طور خالصه بايد گفت سـاخت ب.  يك يا چند سكانس، نمايشي شود    تواند در قالب    مي

بنـدي در     ي براي سـكانس   هاي مجزا در كنار هم راهنماي مناسب      هفت پيكر و چيدمان داستان    
  .نسخة نمايشي است

  
  :  نوع اقتباس از هفت پيكر 
وفادارانـه يـا عـدم      (طور كه پيش از اين اشاره شد چگونگي رويكرد اقتباس به يك اثر              همان

كـر نيـز دو     در هفـت پي   .ساز اسـت  ي فيلمـ   بسته به امكانات و محـدوديتها     )  متن وفاداري به 
اول وجـود   . تباس را از مـتن تحـت تـأثير قـرار دهـد            تواند نوع اق  موضوع وجود دارد كه مي    

كانـات اقتـصادي و فنـي زيـادي را          هاي با شكوه و پر جالل و عظمت اسـت كـه ام              صحنه
ساز در اقتباس كامل و توصيف و تصوير        تواند بنوعي محدوديت براي كار فيلم       ميطلبد و مي  

 كامـل آن،     كـه نمـايش    اين صحنه ها باشد و دوم وجود برخـي مـسائل عـاطفي و جنـسي               
تواند پيام اخالقي اثر را تحت تأثير قرار          هاي متن بر مي آيد، مي       طور كه از پس استعاره    همان

گرايانه در تصوير كردن اين دست صحنه هـا، تغييـر           دهد و الزم است در يك نگرش اخالق       
واند از عـواملي باشـد كـه اقتبـاس          اين نيز ميت    به متن صورت گيرد كه    هايي نسبت     وتلخيص

                                                 
  .141نامة اقتباسي، ليندا سينگر، ص   فيلم- 1
  . فرهنگ اصطالحات سينمايي، پرويز دوايي، ذيل سكانس- 2
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ا در صـورتي كـه از بعـد فنّـي و تكنيكـي                       وفادا رانه را به متن هفت پيكر ناممكن نمايد؛ امـ
تواند تغييري در     محدوديت زيادي وجود نداشته باشد اين تغييرات اندك نسبت به متن نمي           

توان با اعمـال تغييـرات جزئـي اثـر          ختار هدفمند اثر ايجاد كرده و مي      درون مايه اصلي و سا    
  . ندگاري را از اين متن توليد كردنمايشي ارزشمند وما

  
  :  نتيجه

هاي آن مثـل هـزار و يـك           عنوان يك رمانس، جزء آثاري است كه نمونه       هفت پيكر نظامي ب   
بارها مورد اقتباس سينمايي قرار گرفته و توانسته توجه تماشاچيان زيادي را به خـود               ،  شب  

كننده جزء      متنوع و سرگرم  هاي  انر جذاب و داست   اين اثر ادبي نيز با داشتن تصاوي      . جلب كند 
 را بـراي مخاطبـان      توان با يك ترجمه به زبان سـينما مفـاهيم بـسياري از آن             آثاريست كه مي  

هـا از شـكار وجنـگ وحماسـه           مايه  تنوع درون . اي مختلف قابل درك كرد    هزيادي از فرهنگ  
 يـك نـسخة     تواند از نكات مثبت اين اثر در تبـديل بـه          گرفته تا مضامين عشقي و عاطفي مي      

داستان هفت پيكر منطبق با يك داسـتان خـوب سـينمايي داراي             . نمايشي مد نظر قرار گيرد    
ار قابليت تبديل شـدن بـه       آغاز و ميان و پايان با نقاط فراز و فرود مختلف است و در ساخت              

 اثــر از عناصــر هــا و نمادهــا در ايــنتمثيل. اي اســتاندارد را دارد ردهنامــة ســه پــيــك فيلم
هاي نمايشي آن را باال برده و رونـد هماهنـگ فـضاسازي بـا درون                  ست كه جنبه  زتصويرسا

عنوان راهنمايي در فضاسازي نسخة نمايـشي مـورد         تواند ب    آن از نكاتي است كه مي      مايه در 
هاي توان بر اسـاس آن شخـصيت      پردازي در اين اثر قويست و مي        شخصيت. استفاده قرار گيرد  

ضمن آن كه ساختار متن هفـت پيكـر         . مايشي خلق كرد  مختلف و ملموسي در يك نسخة ن      
در نهايت بايـد گفـت ميتـوان بـا          . تفاده است براي سكانس بندي در نسخة نمايشي قابل اس       

هـاي اخالقـي و       عالوه لحاظ كردن برخي جنبـه     توجه به نوع محدوديتهاي فنّي و اقتصادي ب       
جذّاب و زيبا از اين اثر انجام       عرفي، اقتباس سينمايي مناسبي براي توليد يك نسخة نمايشي          

  .داد
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