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 چکیده:
گونه كه سینمای پرمخاطب جهان، سالهاست كه وامدار ادبیات داستانی و بویژه رمان است و آن

اقتباسی از  درصد آثار موردتوجه  در آكادمی اسکار، آثار 85آید، نزدیک به از اسناد موجود برمی
ما به ادبیات داستانی وجه سینتاست. میتوان ادعا نمود كه   بوده  -یرمشهورغو گاه  -رمانهای مشهور

مورد استقبال  یافته و بیش از هرچیز به ماهیت اقتصادی آن باز میگردد، زیرا ادبیات داستانی انتشار
س میشود، از دسته از آثار اقتبا قرارگرفته، تا حدودی تضمین كننده جذابیت فیلمی است كه از این

 اقتباسی نشان های تری نسبت به فیلمنامهگذاران سینمایی اقبال بیشرو در سالهای اخیر، سرمایهاین
شدن آثار ادبی  شدن و دیدهماندگار رباثر مثبتی  -اه سوداگرانه گ -اند. از سوی دیگر، این نگاهِ داده

وگانه و مفید ددارد و به همین دلیل میتوان توجه سینما به ادبیات داستانی را دربردارنده دستاورد 
بیات علیرغم توجه سینمای كشورهای مختلف به اد سوب نمود.برای ادبیات داستانی و سینما مح

ندرت ین امر بابرداری حتی اقتصادی، از این گنجینه، در تاریخ سینمای ایران  داستانی خویش و بهره
دبیات داستانی از اتفاق افتاده و از این رهگذر، هم سینما از دستیابی به این گنج محروم مانده و هم ا

یل عدم توجه زعم نگارندگان این مقاله ، یکی از مهمترین دالاست . بزم را نبردهاین بستر بهره ال
چرایی،  سینمای ایران به ادبیات داستانی و رمانهای ایرانی، همانا كمبود پژوهشهای مربوط به

 ا و ایران است.چگونگی، فرایند، دستاوردها و.... اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی در دیگر كشوره
در   "وایت رعناصر "است، با روشی تحلیلی و تطبیقی،  شده منظور در این مقاله كوشیده همین به

مورد  ما و نحوۀ  پرداخت عناصر روایی در هر دومدیوم ادبیات و سینمکتوب و سینمایی  –دو اثر 
 بررسی قرار بگیرد.

، میتوان اشتراک دو مدیوماز مهمترین دستاوردهای پژوهش حاضر، عالوه بر شناخت وجوه افتراق و 
 شاره كرد.اگیری عناصر روایی بازاهای تصویری و ادبی و جایگزینی و بهره به استخراج و معرفی ما

 فیلم. داستان، اقتباس، كتاب، روایت، ها:كلیدواژه
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and similarities between literature and cinema Narrative differences  

 

Samaneh Abhari1, Sayyed Kazem Mousavi2 (corresponding Author) 

 

Abstrac 

The popular world cinema has represented the narrative literature 

especially novels. Based on the existing documents, nearly 85% of the 

Oscar winning or out standing movies are based on famous novels. the 

attention of cinema to narrative literature has benefits both for cinema 

itself and narrative literature. Compared to the cinema in the other 

countries and its attention to narrative literature, in the history of cinema 

in our country, Iran, it has rarely happened in Iran.. The current reaserchers 

asume that one of the reasons that Iranian cinema has not paid attention to 

narrative literature and Iranian novels is lack of ample reaserch on the 

why, how, the process, the outcomes of cinema adaptation from narrative 

literature. ". For this purpose, it has been tride to compare different 

elements cinema with narrative literature. As a result of this the different  

factors for attractiveness of an adapted work in Iran can be identified and 

introduced to the interested readers and    researchers. 

One of the important findings of the current research are extraction and 

introduction of pictorial and literary alternatives and benefiting from 

narrative elements in both mediums. 
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 .مقدمه1

-ای به عنوان روش و رویکردی جدید در نهاد علم اهمیت یافتهرشتهامروزه رویکرد میان

است. بررسی تعامل بین ادبیات و سینما به عنوان دو گونه و مدیوم در قالب اقتباس قابل 

فیلمهای اقتباسی بحث و بررسی است. درصد باالیی از موفقیت آثار سینمایی جهان، مرهون 

هشتاد »از ادبیات است. نگاهی به آمار فیلمهای موفق اقتباسی گواه این مدعاست، طبق آمار

 xi:1992,fact«()اند  اند؛ اقتباس بودهو پنج درصد از فیلمهایی كه جایزۀ آكادمی را برده

and fiction into film.) 

یک فیلم با منظور كردن كردن اقتباس یعنی خوانش جهت مدار یک رمان و مکتوب»

(. با مطالعه و بررسی داستان و عناصر آن 472)راهنمایی بر ادبیات و فیلم،: « شرایطی ویژه

در هر دو گونه اثر ادبی و سینمایی، میتوان ضمن مطالعۀ نحوۀ تعامل این دو به گشودن 

دو حوزه و در های مشترک میان ادبیات داستانی و سینما و نیز  بهبود رابطه بین این دریچه

 نتیجه شناخت ظرفیتهای ادبیات داستانی معاصر فارسی كمک كرد.

عنصر روایت كه بنمایه ساختاری متون داستانی است در كتاب و سینما دارای اشتراک 

و اختالف است.روایت در ساده ترین شکل آن یک جمله خبری است.جمله ای كه بنا بر 

آن مکان را در خود دارد.ماهیت ابتدایی روایت  ماهیت خبر حداقل دو عنصر زمان و به تبع

در نحوه برخورد با زمان و مکان مشخص میشود و نشان میدهد كه گوینده چه هدفی را 

 دنبال میکند.

 میانه، )آغاز، ترازشکلی گفتگو، فضا، حادثه، شخصیت، اضافه نمودن عناصر دیگر مثل:

اساس هر  سوی داستان سوق میدهد.هركدام ماهیت روایت را به  لحن و... سبک، پایان(،

روایت بر واقعیتی است كه به دست نویسنده افتاده یا آن را انتخاب كرده است.در واقع 

واقعیت به اضافه نویسنده وشگردها و اهدافی كه در تنه روایت وارد میکند داستان را 

ده به داستان پردازی از طرف نویسن میسازد.بدیهی و طبیعی است كه این روایتگری و

 مخاطبی نیاز دارد كه آن را میخواند یا آن را میبیند.

آنچه كه در نوع ارایه روایت از طرف نویسنده وهنرمند از یک روایت واحد اختالف ایجاد 

میکند این است كه مخاطب خواننده باشد یا بیننده.لوازم برای دریافت یک خواننده كلمه و 

ه و كالم در شنیدار،دیدن نیز بسیار مهم است.به كالم است اما برای بیننده عالوه بر كلم

همین دلیل روایت در این دو مدیوم از نظر بنمایه موضوعی یکسان اما از نظر نوع ارایه 

 متفاوت است.

( نخستین بار توسط Syuzhet)"سیوژت"( و Fabula)"فابیوال"دو  اصطالح 

مادۀ خام است كه در دست ساختارگرایان روسی به كار گرفته شد. فابیوال همان متن یا 
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مولف به سیوژت یا طرح تبدیل میشود، و براساس نظم و منطق و توالی زمانی و علّی روایت 

 میشود. 

ای خاص تجسد سیوژه به نوعی همان متن است كه در رسانه "توماشفسکی"از دیدگاه 

(. 100میداند)همان،ای در خدمت سیوژه :(، اشکلوفسکی، فابیوال را ماده99یافته است)همان ،

سازندۀ سیوژت یا طرح و داستان)چه به صورت روایت كالمی و چه روایت سینمایی( در این 

میکند. در این فرآیند كه از فابیوال به سیوژه و یا از فرآیند تبدیل، از ابزارهای روایی استفاده

-تها دستروای»انجامد؛ داستان شکل میگیرد كه ساختۀ دست مولف است.متن به طرح می

هایی كه كاركردشان انتقال داستان ساختهاند، دستهایی برای ارتباط آگاهانهساخته

 (27است)روایتها و راویها:

-( با معنای اصلی ساختن از طریق شکلFingere( از كلمه التین )Fictionداستان) 

ن یا روایت (. در این فرآیند داستا11آید)مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما:دادن می

-شدهای از رخدادهاست كه در زمان و مکان)فضا( واقعروایت معرف زنجیره»میگیرد. شکل 

اند. زنجیرۀ (. زنجیره رخدادها، زمان و مکان از عناصر اصلی روایت معرفی شده9همان:«)است

 رخدادها همان است كه از آن به طرح یا پیرنگ داستان تعبیر میشود. 

ترین عناصر روایی به حساب در كنار عنصر نخستین از مهم زمان)بخصوص( و مکان

آیند. یک داستان از دیگر عناصر روایی نیز برخوردار است كه در پیشبرد روایت نقش می

 دید و درونمایه را میتوان از جملۀ این عناصر نام برد. دارند، شخصیت، زاویه

و یا همان رخدادهای  عنصر شخصیت در یک رابطۀ تعاملی، سازندۀ كنشهای داستان

 طرح داستانی است. 

نظری است كه داستان از منظر آن روایت میشود و درونمایه یا تم داستان، دید، نقطهزاویه

عنصری است كه همۀ عناصر فوق به نوعی در پی ارایۀ آن به مخاطب هستند. اجزای روایی 

ه  در فیلم هم از عناصر دید و درونمایمورد بحث یعنی  طرح، زمان، مکان،شخصیت، زاویه

سازنده و اصلی هستند، بااین وجود كه بنا به نظامهای متفاوت دو مدیوم پرداختهای منحصر 

فیلم داستانی به این معنا روایت است كه داستانی را نقل میکند، اما اختالفش »بفردی دارند.

 (. 21ان:هم«)با داستان ادبی این است كه داستانش را به شکل سینمایی بیان میکند

بنابر تعریف فوق از روایت و با توجه به نقطۀ مشترک بین مدیوم ادبی و سینمایی كه 

همان داشتن داستان است. برخی ویژگیهای ادبیات، قابل تبدیل به متن سینمایی نیست. 

برخی » ها و امکانات سینمایی هم هست كه ویژۀ سینماست. به هر روی،چنانکه برخی جلوه

ادبیات و سینما( است كه بعضی به سود ادبیات و بعضی به سود )ین میانشانتفاوتهای بنیاد

 . )216هنر سینماست)شناخت سینما:
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دید، در این پژوهش، با بررسی عناصر روایی مشترک چون زمان، مکان، طرح، زاویه

ه درونمایه و... در دو مدیوم ادبی و سینمایی به نحوه پرداخت این عناصر و نیز به بررسی وجو

میشود.  اشتراک و افتراق آنها و شناخت ابزارها و تمهیدات روایی در هر دو مدیوم پرداخته

بندی نیز در بندی، پایان و پایانعالوه بر عناصر روایی مذكور، عناصری چون شروع و عنوان

 اند.هر  دو نوع ادبی و سینمایی مورد بررسی قرار گرفته

 

 و فیلم روایت و روایتگری در داستان كتاب-

بزرگترین ویژگی مشترک متن ادبی و متن سینمایی یعنی فیلم، داستان و روایت در 

معنای داستان است. داستان برساخته از عناصری است كه هم در روایت ادبی بکار گرفته 

میشود و هم در روایت سینمایی. در این پژوهش به برخی از مواردی كه در پرداخت عناصر 

شناختی دو شناختی و زیبایینوع پرداخت آنها در نظامهای متفاوت نشانهروایی، با توجه به 

با این هدف، برجسته ترین عناصر روایت .مدیوم ادبیات و سینما قرار میگیرد، پرداخته میشود

كه در هر دو مدیوم از نظر مبنا از عناصر اصلی و از نظر ارایه با هم تفاوت و شباهتهایی دارند 

 میگیرند. مورد ارزیابی قرار

 

 زمان در داستان كتاب و فیلم-

( یا صحنه عبارت است از موقعیت مکانی و settingنویسی، فضا)در اصطالح داستان

( زمان از عناصر 329یابد.)فرهنگ اصطالحات ادبی:زمانی كه عمل داستان در آن تحقق می

عناصر دیگر ونقش موثری درشکل گیری  اصلی در بررسی دو متن ادبی و سینمایی است

. زمان درداستانهای سنتی معموال از یک نقطه آغاز و به یک نقطه ختم روایت داستان دارد

-رفته با پیداشدن داستانكردن یک روال منطقی به سرانجام میرسند. رفتهمیشوند و با طی

خوش تغییر شده گری متفاوت، زمان نیز در داستان دستهای روایتهای جدید با شیوه

 است.

ان در داستانهای معاصر رنگ تاریخی و واقعی به خود میگیرد.این زمانهای واقعی زم

درداستان كتاب به زمانهای واقعی در داستان فیلم منتقل میشوند.چنانکه فیلمهای موج نو 

نه تنها آیینه زمان تاریخی و دوره خاص خود نبودند، بلکه تشخص چندانی هم نداشتند. اما 

 اثیراز این متون منبع،دارای تشخص و وضوح زمانی شدند.فیلمهای اقتباسی با ت

زمان در داستانهای مدرن در برخی موارد از روال خطی خود خارج میشود.در داستانهای 

گذشته و آینده از زمان حذف میشوند تا كشف و شهودی محب از "جریان سیال ذهن   

زمان جای خود را به تراكم لحظه حال به دست آید.در چنین حالتی ترتیب و توالی پیوسته 

در هم تنیده خاطراتی میدهد كه در ذهن شخصیتهای داستان نه بر اساس تقدم وتاخر زمانی 
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كه بر اساس میزان عمق تجربه نظام یافته اند و گذشته وحال  كامال در هم آمیخته 

 (.این ویژگیهای داستانی عینا وتا جایی كه118)داستان نویسی جریان سیال ذهن:"اند.

امکانات سینمایی اجازه میدهد،در فیلم بکار گرفته میشود.چنانکه ویژگی بازگشت به گذشته 

 در داستان فیلم با فالش بک صورت گرفته است.

در داستانهای مکتوب، نویسنده جز توصیف، ابزار نمایشگری دیگری ندارد. به همین دلیل 

چنین از عنصر فضاسازی استفاده ها و صنایع ادبی و همبرای توصیف عناصر روایی از آرایه

میکند. یکی از مواردی كه نویسنده ممکن است از این امکان ادبی استفاده كند، در توصیف 

 زمان داستان است.

یکی از ویژگیهای قابل بررسی در متن ادبی، این است كه همه عناصر با ذكر جزییات 

بسیاری را در داستان بگنجاند، قابل توصیف هستند. نویسنده ممکن است ماجراهای فرعی 

 "سازیفشرده"یا  "حذف"ماجراها و جزییاتی كه در فیلم و بنا به اقتضای هنر فیلم، اصطالحا 

میشوند.تداعی و تقابل بین زمان عینی و ذهنی داستان كتاب،در فیلم، با استفاده از ابزارهای 

ست كه در سینما وجود دارد و عینی و اشیا نشان داده میشود. پل صوتی از دیگر ابزارهایی ا

 امتداد زمانی به وسیله آن نشان داده میشود.

صدای یک صحنه،مدت كوتاهی روی تصویر صحنه بعدی ادامه می یابد.این پدیده را "

 (334)هنرسینما:"پل صوتی میگویند.

سینما نیز همانند ادبیات از همان آغاز پیدایی خود از روایتهای ساده و غیر پیچیده 

است. ، ولی پیچیدگی عنصر زمان و روایت به مرور در سینما نیز به وجود آمدهدار بودهبرخور

سینما برای نمایش زمان از ابزارهای خاص سینمایی استفاده میکند. برای نمونه میتوان از 

 روش فالش بک برای نمایش بازگشت به گذشته نام برد.

سازی، حذف یا انقباض ت؛ فشردهاز جمله مباحثی كه در مورد زمان در فیلم مطرح اس

است. به دلیل محدودیت زمانی سینما، تمام جزئیات یک رمان را نمیتوان در فیلم گنجاند و 

ناچار باید بخشهایی از داستان را كه نقش محوری در پیرنگ ندارند، حذف كرد. این ویژگی 

 ( 100ن:سازی میگویند.)هما( یا انقباض یا  فشردهEllipsis)"حذف"را اصطالحا 

ممکن است فیلمساز بنا بر مقتضیات هنر سینما دست به كاهش و یا افزایش كمّی متن 

ادبی بزند و صرف این كاهش و یا افزایش نمیتواند معیاری برای تعیین وفاداری و یا عدم 

ناپذیری وفاداری متن سینمایی باشد. متن ادبی در پرداخت سینمایی دچار تغییرات اجتناب

 از این تغییرات ساختاری و برخی محتوایی است. میشود. برخی

از جمله امکانات سینمایی كه به چینش هنری زمان در فیلم كمک میکند، تکنیک 

سازی تدوین است. استفاده از این تکنیک عالوه بر روایتمند كردن داستان، به حذف یا فشرده

 انجامد.در داستان فیلم می
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 مکان در داستان كتاب و فیلم-

آید.مکان نیز در كنار عنصر زمان از عناصر مهم در داستان پردازی به حساب می مکان

در داستانهای سنتی از تشخص برخوردار نبوده است ولی در داستانهای مدرن معاصر فارسی 

 اند.بسیاری از داستانها در فضای واقعی پرداخته شده

است كه بسته به ، معتقد است كه مکان متن آن بخشی از مکان داستان "چتمن"

مقتضیات رسانه در افق دید راوی در روایتهای كالمی یا دوربین در روایتهای سینمایی قرار 

( مکان در كنار زمان، از عناصر مهم در داستان كتاب و فیلم محسوب 8:1388دارد.)حرّی،

 میشود. مکان بطور كلی در كتاب و فیلم به دو صورت زیر قابل بررسی است :

 نمای داخلی)داستان فیلم( -ونی)داستان كتاب(الف(فضای در

 نمای خارجی)داستان فیلم( -)داستان كتاب( ب(فضای بیرونی

مکان در داستان كتاب با ابزار توصیف كه نویسنده بکار میبرد، پیش چشم خواننده 

 ترسیم میشود. 

بی در توصیف مکان در داستان ادبی، گاه از عناصری استفاده میشود كه خاص مدیوم اد

آیند ولی همین عناصر، قابلیت به است. در داستان ادبی عناصری هستند كه به نوشتار درمی

در داستان ادبی را میتوان نام  "بو"شدن را ندارند. برای مثال توصیف عنصر تصویركشیده

 برد.

گرفت. نظربرخی ویژگیهای ادبی در متن هست كه برای آنها نمیتوان مابازای بصری در

انتها بود، كالفی سردرگم آواز جیرجیركها نخی بی»احتجاب میخوانیم: داستان شازدهمثال در 

 (9شازده احتجاب:«)كه در تمامی پهنۀ شب ادامه داشت

انتها چنانکه مالحظه میشود در سطرهای ادبی فوق، تشبیه آواز جیرجیركها به نخی بی

یتوان آن را نشان داد و خاص و كالفی سردرگم ویژگیهایی هستند كه تنها در كالم و سخن م

 ادبیات نوشتاری هستند و كمتر قابلیت به تصویر كشیده شدن درآن فیلم وجود دارد.

مخاطب ادبی در جریان توصیفات جزیی مکان داستان قرار میگیرد و با كمک تخیل خود 

گر، تمام جزییات را در ذهن خود تصویر میکند. طرز قرار گرفتن اشیا و فاصلۀ اشیا از یکدی

رنگ، شکل و طرح اشیا و ... به دست نویسنده در متن ادبی شرح داده میشوند. نویسنده از 

 "تراكم"این امکان در متن ادبی استفاده میکند. بحث ذكر جزییات در متن ادبی، در قالب 

 در سینما قابل بررسی است. "روی بصریزیاده"یا 

ن هستند كه میتوانند در قالب موتیف شده در داستااز جمله عناصر مکانی، اشیای توصیف

-احتجاب، تفنگ و تبر در داستان تنگسیر و... موتیفبررسی شوند. صندلی در داستان شازده

 هایی هستند كه در پیشبرد داستان نقش دارند.
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تصویر، بنیاد فیلم را تشکیل میدهد. سینما با استفاده از تصویر در ابعاد و از زوایای 

كردن و به نمایش درآوردن مکان فیلم را دارد. مکان در داستان فیلم  مختلف، امتیاز بصری

در قالب دو فضای داخلی و خارجی قابل بررسی است.در برخی داستانهای غیر رِئالیستی 

معاصر،پرداخت عناصر در فضایی موهوم صورت میگیرد. برای مثال بکار گیری صدای كالغ، 

رفته و...در فیلم شازده احتجاب، همه از فضای برگ وبار،استخر لجن گتصاویر درختان بی

 داستانی كتاب به فیلم منتقل شده اند.

 "روی بصریزیاده"یا  "تراكم بصری"یکی از ویژگیهای فیلم،  

(Uberbestimmtheit یا )"( 61است.)آنچه رمان میتواند و فیلم نمیتواند: "تصریح شدید

د چراكه عمل خواندن خود مستلزم در خوانش متن ادبی، جزییات در ذهن تصویر میشو

آوردن جزییات است. در سینما هرچقدر هم كارگردان جزییات بیشتری یادكردن و بهتصویر

را در صحنه گنجانده باشد، بیننده به دلیل سرعت باالی فیلم و نیز به دلیل اقتضای هنر 

 دیدن جزییات تواند دقت الزم را درزدگی میشود و نمیبصری سینما، دچار نوعی تصویر

  باشد.داشته

سینما به دلیل دارا بودن امتیاز تصویر، از امکاناتی برای نمایش عناصر خاص مکانی 

 و ... در فیلم. "گرد و غبار"یا  "دود"سینمایی برخوردار است. مثل نمایش عنصر 

از جمله امکاناتی كه فیلمساز در نمایش مکان داستان در اختیار دارد، عنصر نور و 

 رپردازی است.نو

بخش عمدۀ تاثیرگذاری تصویر، ناشی از كار نورپردازی آن است. در سینما نورپردازی »

تر تر و تیرهچیزی فراتر از نورتاباندن به اشیا فقط برای نمایاندن آنهاست. بخشهای روشن

( این امکان در 164هنرسینما:«)بندی هر نما كمک میکند.شدن تركیبدرون قاب به ساخته

 مایه، پرمایه، منبع رئالیستی نور و ... قابل بررسی است.ب انواع نورپردازی از نورپردازی كمقال

وقتی یک شیء در »اشیا در فیلم نیز مانند داستان میتوانند حامل بار معنایی باشند. 

( prop)"پراپ"یابد به آن شیءصحنه نقش فعالی در كنشهای در حال حدوث می

 پراپ از جمله جزییات مکانی است كه در داستان فیلم بررسی میشود.( 161همان:«)میگویند.

 

 در داستان كتاب و فیلم (Plot)پیرنگ-

روایت حوادث داستان با تاكید بر رابطه علیت،طرح و پیرنگ داستان است.از 

سوی دیگردرونمایه خط یا رشته ای است كه در خالل اثركشیده میشود و 

موقعیتهای داستان را به هم پیوند میدهد.پیرنگ و روابط علی و معلولی حاكم بر 

داستان به حساب می داستان استخوان بندی داستان را تشکیل میدهد و در واقع 



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /370

آید.اغلب داستانهایی كه به صورت فیلم درآمده و اقتباس شده اند دركتاب از پیوند 

 اند.قوی و شاكله محکم برخوردار بوده

دارد. پیرنگ با عناصری روایت حوادث داستان با تأكید بر رابطۀ علّیت، طرح یا پیرنگ نام»

ارد و ممکن است به واژگونی و كشف چون شخصیت و كشمکش پیوستگی و رابطۀ نزدیکی د

( در بررسی عنصر پیرنگ در داستان باید به دنبال 99فرهنگ اصطالحات ادبی:«)منتهی شود.

 معلولها یا همان حوادث داستانی و علتهای بروز این حوادث گشت.

بندی وقایع است، چه این وقایع ساده باشد چه پیچیده، پیرنگ، كالبد و استخوان»

 (157ن بنا میشود.)عناصرداستان،الف:داستان بر آ

پیرنگ در داستان كتاب، ممکن است از روال خطی سنتی پیروی كند و ماجراها به 

یافته در داستان بیایند و یا اینکه به شیوۀ روایتی داستانهای جدید و با روشهایی صورت ترتیب

 ذهن و...ارائه شوند. .چون بازگشت به گذشته، جریان سیال

آمده و یا های بعملبی، نویسنده میتواند با بیان حاالت، شرح افکار و اندیشهدر متن اد

 ریزی پیرنگ داستان بپردازد.ها و ... به پینیامده و یا در حال وقوع، شرح احساسات شخصیت

پرداخت عناصر داستانی در فیلم هم متضمن روابط علت و معلولی و همچنین طرح 

. طرح یا پیرنگ در فیلم نیز ممکن است به شیوۀ سنتی و اندیشیده و منسجمی استپیشاز

حفظ خط علی و معلولی روایت شود و یا با روشهایی دیگر از جمله بازگشت به گذشته با 

 و ...در دید مخاطب قرار گیرد.  "بکفالش"استفاده از روش 

 در نمایش پیرنگ در داستان فیلم، ممکن است ازعناصری چون نور،صدا، تصویر و...

استفاده شود. فیلمساز میتواند با استفاده از این امکانات و حركات بازیگران، پیرنگ داستانی 

 را نشان دهد. فیلمساز، امکانات تکنیکی بیشماری برای نمایش پیرنگ در اختیار دارد.

سینما با استفاده از امکانات سینمایی و با ترسیم دقیق وقایع، مخاطب را در فضای موجود 

های روایی از نظر نمایش چیزهای فیلم به دلیل اینکه سرآمد تمامی رسانه»هد. قرار مید

-ترین رسانه به واقعیت و تجربیات طبقهمادی و اعمال و كنشهای موجودات است، نزدیک

نشده و ناخودآگاه به شمار میرود. ادبیات از آنجا كه با زبان و در زبان آغاز میشود، باید بندی

عناصر داستان «)انی شود تا به حسی از واقعیت دست یابد.متحمل مشتقات فراو

(  از مزیتهای فیلم نسبت به ادبیات این است كه فیلم با ابعادی كه به نمایش 240،اسکولز:

 میگذارد مخاطب را در موقعیت انجام عمل قرار میدهد.

 

 در داستان كتاب و فیلم  (character)شخصیت-

مانند اشخاص حقیقی از ویژگیهایی برخوردار است  ای است كهشدهشخصیت، فرد ساخته
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-شدهافراد ساخته(»301:1390و با این ویژگیها در داستان و نمایش ظاهر میشود.)داد،

عناصر «)ای)مخلوقی(را كه در داستان و نمایش و ... ظاهر میشوند، شخصیت مینامند.

 (182داستان،الف:

ها به توصیف ظاهر و حركات و رفتار در داستان كتاب، نویسنده برای شناساندن شخصیت

ها از طریق گفتگو ولحن و...میپردازد. نویسندۀ داستان كتاب با و نیز ذهنیات شخصیت

توصیف ظاهر و اعمال و افکار شخصیت، از طریق نوشتار و شگردهای هنری و تجسم بخشیدن 

 به آن برای شناساندن استفاده میکند.

 امکان تخیل آزاد

مخاطب بر مبنای توصیف نویسنده و البته با تخیل خود و تداعی واقعیت در مدیوم ادبی، 

مورد استفاده نویسنده به شخصیت جان میدهد. این ویژگی متن ادبی یکی از امتیازات 

 نمایش شخصیت در ادبیات نسبت به فیلم است. 

ها، حاالت آفرینی بازیگران متشکل است از عناصر بصری)سر و وضع ظاهر، ژستنقش»

( فیلمساز از امکانات 170های صوتی.()هنرسینما:هره( و صدا)صدای بازیگر و جلوهچ

شماری برای شناساندن شخصیت به مخاطب برخوردار است. امکاناتی چون سینمایی بی

 لباس، گریم، صدا، فیگور، بازیگری و ... .

زیگر برای پردازی در داستان فیلم، كارگردان یا فیلمساز مجبور به گزینش بادر شخصیت

ایفای نقش است و همین گزینش، امکان تخیل را از مخاطب میگیرد. به همین علت، ممکن 

است مخاطب فیلم در مقابل این گزینش جبهه بگیرد و مثال بر اطالق صفت زیبایی بر بازیگر 

شناختی  شده نقش خاص اعتراض كند. این مساله مربوط به مقتضیات متفاوت زیباییگزینش

 . فیلم است

در فیلم، بازیگران نقشها از امکانات زیادی برای ساختن یک شخصیت برخوردارند. 

 پردازی، فیگور، لباس، و... .امکاناتی از قبیل صدا، چهره

 

 در داستان كتاب و فیلم( point of view)دیدزاویه-

زاویه دید میتواند عنصر اصلی از دیدگاه نویسنده برای خلق داستان به حساب 

آید.مهمترین دلیل این امر میتواند وجه مشترک خواننده و بیننده با نویسنده یا بهتر بگوییم 

نقطه التقای این دو است.چه در داستان كتاب و چه در فیلم زاویه ای كه خبر یا اتفاق یا 

حادثه را بیان میدارد خط سیری است كه مخاطب با راهنمایی و همراهی نویسنده آغاز كرده 

 .است



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /372

میشود كه نویسنده نسبت به روایت و داستان اتخاذ میکند  دید به موقعیتی گفتهاویهز»

ای است كه پیش روی خواننده میگشاید تا او از آن دریچه، حوادث داستان را ببیند و دریچه

 (259فرهنگ اصطالحات ادبی:«)و بخواند.

یا از دیدگاه سوم دید در داستان كتاب، یا از دیدگاه اول شخص روایت میشود زاویه

 گوئیها و... میشود.شخص. روایتهای داستانی جدید شامل تلفیقی از این دو روایت، انواع تک

دید در داستان فیلم آنچنان كه در داستان كتاب اهمیت دارد، از اهمیت برخوردار زاویه

بیات بنیادی یعنی اداهمیت راوی را عمدتا باید در رابطه با آثار زبان»نیست. چرا كه 

جستجو كرد. از آنجا كه سینما بخشی از روایتهای تقلیدگرایانه  -از جمله رمان-نوشتاری

میشود، مطالعۀ راوی از مباحث اصلی سینمایی نیست و تنها به شکلی فرعی در  محسوب

 (87میشود.)سینما،گفتمان سینما: رابطه با بعضی از آثار سینمایی مطرح

و ماجراهای آن باخبر است، در واقع، زاویه  از داستانشخص كه دوربین در جایگاه  سوم

دوربین میتواند در »نگاهی است كه مخاطب از منظر آن در جریان داستان قرار میگیرد. 

 view(pointنظر )بگیرد كه به آن نمای نقطه ها قراربعضی نماها به جای یکی از شخصیت

of (3یلم:میشود.)از ادبیات تا سینما،از رمان تا فگفته 

، راوی فیلم را برآیندی از متغیرهای گوناگون میداند كه این متغیرها از دو "چتمن"

ها و تکنیکهای آن میگذرد.)آنچه رمان میتواند و شاخهمجرای تصویری و صوتی با تمام زیر

( این موضوع، نشان میدهد كه این بیننده است كه زمینۀ این تركیب روایی 44فیلم نمیتواند:

 م میکند.را فراه

 

 در داستان كتاب و فیلم( Theme)درونمایه-

فکر اصلی و مسلط در هر اثری است؛ درونمایه هر اثری، »درونمایه و مضمون، عبارت از

( درونمایه 219فرهنگ اصطالحات ادبی :«)اش را نشان میدهدجهت فکری و ادراكی نویسنده

یامهایی  است كه قبل از به نگارش با موضوع داستان فرق دارد.درونمایه آن پیام اصلی یا پ

در آمدن یا ساخته شدن فیلم در ذهن نویسنده بررسی و تحلیل شده و نویسنده در پی آن 

است كه به نحو احسن و اكمل به مخاطب برساند.آنچه كه در پردازش برای رساندن این پیام 

می شود تا توسط نویسنده اعمال میشود موضوع است.یعنی آنچه كه توسط نویسنده وضع 

 پیام رسانده شود.بدیهی است كه این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند. 

شود اند كه در خالل اثر كشیده میای دانستهمایه را خط یا رشتهدرون»در تعریفی دیگر، 

مایه همچنین ( درون42عناصر داستان الف:«)دهد.های داستان را به هم پیوند میو موقعیت

 بر اثر است.فکر اصلی و مسلط 
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مایه در فیلم نیز همان فکر اصلی و غالب در اثر است. فیلمساز از امکانات زیادی درون

برای نمایش درونمایه در فیلم برخوردار است. از جمله كاربرد نمادین اشیا، نمایش حاالت و 

 گیری از عنصر نور، صدا و ... .حركات بازیگران، بهره

( موجود در جامعه اثر پذیرد contextو پیرامتنهای) ممکن است فیلمساز از گفتمانها 

و به این ترتیب اثری دیگرگونه در موقعیت ارتباطی جدیدی بیافریند. برخی از مواردی كه 

در درونمایه داستان كتاب وجود دارد به دالیل مختلف، قابل طرح و بازگویی در داستان فیلم 

از مسایل مختلف، مواردی را در داستان نیست. در عین حال ممکن است فیلمساز با تاثیر 

 فیلم بگنجاند كه در داستان كتاب نیامده است.

 

 شروع در داستان كتاب و فیلم-

در متن ادبی، ممکن است نویسنده یا شاعر با فضاسازی اولیۀ متن به نوعی به بیان  

ستان را خالصه و محتوای متن در آغاز نوشته بپردازد. یعنی نویسنده طوری فضای شروع دا

براعت "طراحی میکند كه تمهیدی برای كل متن داستان باشد. این تمهید شبیه به صنعت 

در ادبیات است. البته ممکن است داستان بصورتی كامال عادی و بدون هیچ  "استهالل

 تمهیدی و با یک توصیف ساده شروع شود. 

توای فیلم را به دوش بندی بخشی از بار القای محدر بسیاری از فیلمها، معموال عنوان

 درآمد فیلم محسوب میشود. میکشد و به نوعی مانیفست و یا پیش

-بینی موتیفهایی باشد كه در داستان فیلم ظاهر خواهندبندی میتواند پیشعنوان»

 (46هنر سینما:«)شد.

همچون آغاز، انتخاب پایان مناسب برای داستان از اهمیت بسزایی برخوردار است. پایان 

تان كتاب ممکن است مشخص و یا مبهم باشد. به دلیل سرعت باالی تصاویر فیلم، در داس

انتخاب پایان مناسب برای یک فیلم تاثیر بسزایی در درک و تحلیل مخاطب دارد. پایان 

داستان  فیلم ممکن است پرداختی سنتی داشته باشد و یا بمانند داستانهای مدرن دارای 

 یان باز باشد.ابهام در پایان یا اصطالحا پا

 

 گیرینتیجه

شناسی شناسی و زیباییادبیات و سینما، به عنوان دو مدیوم و ابزار بیان، هر دو نظام نشانه

خاص خود را دارند، اما در عین حال اشتراكاتی میان این دو مدیوم هست كه از جهاتی این 

دو را به هم نزدیک میکند. مهمترین دلیل برای این نتیجه گیری اقتباس مرسوم و مطلوب 

سینما و فیلم از كتابها وآثار داستانی است.در این پژوهش با بررسی شباهتها و تفاوتها و 

 ی روایتگری در هر دو متن سینمایی و ادبی، نتایج زیر حاصل شد:ابزارها
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.متن ادبی و سینمایی در داشتن داستان با هم مشترک هستند ولی نحوۀ پرداخت عناصر 

داستانی و روایی در هر كدام با هم تفاوتهایی دارد. چنانکه  عناصر روایی چون زمان، مکان، 

اند.زمان از رهای روایتگری منحصر بفرد، پرداخت شدهدرونمایه و... در هر دو مدیوم با ابزا

عناصر اصلی در هر مدیوم ادبی و سینمایی است. زمان در گونه ادبی هم به شکل سنتی رواج 

دارد و هم در اشکال مدرن. در گونۀ سینمایی نیز این دو روال وجود دارد و سینما با استفاده 

 غیرخطی میپردازد.از روشهایی چون فالش بک به نمایش زمانهای 

.در مدیوم ادبی جزییات حوادث توصیف میشود و در مدیوم سینمایی با فرآیند حذف یا 

سازی روبرو هستیم. در سینما، تدوین از جمله تکنیکهایی است كه در راستای حذف فشرده

 بکار میرود.

فاده پل صوتی از جمله امکانات سینمایی است كه فیلمساز برای نمایش زمان از آن است

میکند.این امکان برای داستان به این صورت وجود ندارد.كلمات و با معنایی آنها این مهم را 

 در داستان به دوش میکشند.

مکان در دو گونۀ ادبی و سینمایی در دو شکل فضا و نمای داخلی و خارجی قابل بررسی 

 است.

و برخی مثل عنصر برخی عناصر مکانی مثل توصیف بو یا فضاسازی قابلیت ادبی دارند 

دود و یا گرد و غبار قابلیت نمایش سینمایی دارند.از نظر حجم و در برگیری فضای زمانی 

داستان چون در كتاب برای نشان دادن توصیفات باید وقایع و اشیا را جز به جز توضیح داد 

به مخاطب ژگی مورد نیاز را و در فیلم تنها با نشان دادن مجموعه ای از فضا میتوان همه وی

 در فیلم بهتر و بیشتر میتوان استفاده كرد. (timeنشان داد در نتیجه از نظر وقت )

موتیف در دو مدیوم ادبی و سینمایی میتواند وجود داشته باشد و با استفاده از ابزارهای 

منحصر به هر دو مدیوم مورد استفاده قرار بگیرد. نکته مهم اینکه به دلیل تکرار نوشتاری و 

 تاكید نویسنده در داستان موتیف برجستگی بیشتری نسبت به داستان دارد.

فیلمساز در نمایش مکان از تمهیدات سینمایی قابل توجهی برخوردار است مانند 

میزانسن، نورپردازی، صدا، تصویر و ... در حالی كه توصیف، تنها ابزار نویسنده برای نمایش 

سم سازی توصیفات با كمک تخیل میتواند به این مکان است. هنر نویسنده در چگونگی تج

 امر در داستان كتاب كمک نماید.

 "پراپ"اشیا در داستان ادبی میتوانند حامل بار معنایی باشند و اشیا در فیلم تحت عنوان 

 قابلیت بررسی دارند.

پیرنگ در داستان ادبی و سینمایی در دوشکل روال خطی و سنتی و یا غیرخطی و مدرن 

بررسی است. در مدیوم ادبی با استفاده از زبان ادبی میتوان به ترسیم  ذهنیات و حتی قابل 

ها و ناممکنها پرداخت.قیدها و بویژه قید زمان و معنای علی و معلولی كلمات میتوانند ناشده
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به عنوان ابزارهای مهمی در داستان ادبی و كتاب بکار روند. در مدیوم سینمایی  عالوه بر 

گاهها، حركات و سکنات و با استفاده از ابزارهای سینمایی به نمایش عناصر روایی گفتگو، ن

 .نمایی باالیی برخوردار استپرداخته میشود.نمایش پیرنگ در فیلم از واقع

ها میپردازد. فیلمساز از امکانات .نویسندۀ ادبی به توصیف ظاهر و خلق و خوی شخصیت

 رفی شخصیتها برخوردار است.گریم، كالم، صدا و ... در راستای مع

.مخاطب متن ادبی از امکان تخیل آزاد شخصیتها برخوردار است، مخاطب سینمایی با 

شدۀ شخصیت روبروست. شخصیتها در فیلم از امکان بازیگری پرداخت از پیش گزینش

 برخوردارند.

 ا. زاویهدید در داستان ادبی یا اول شخص است یا سوم شخص و یا تلفیقی از اینه .زاویه

دید در فیلم آنگونه كه در داستان ادبی اهمیت دارد از اهمیت برخوردار نیست. دوربین، زاویه 

دید  منحصر به فیلم است و از جهات مختلف قابل بررسی است. دوربین در فیلم در برخی 

 ها میپردازد. ها به نمایش صحنهموارد از زاویه دید شخصیت

 م از نقش مهمی برخوردار است..مخاطب در تركیب روایی فیل

.درونمایه در داستان ادبی و سینمایی فکر غالب و اصلی اثر است كه با ابزارهای منحصر 

به هر دو مدیوم ارائه میشود. فیلمساز ممکن است از گفتمانهای موجود در جامعه اثر پذیرد. 

 این تاثیرات در قالب پیرامتنها قابل بررسی است. 

ی در هر دو گونۀ ادبی و سینمایی با ابزارهای روایتگری میتواند بکار .نماد و نمادپرداز

 رود و مورد بررسی قرار بگیرد.

.شروع اثر ادبی و سینمایی میتواند با یک صحنۀ ساده و یا به عنوان مانیفست اثر قابل 

 بندی در فیلم نیز ممکن است حامل بخشی از درونمایه فیلم باشد.بررسی باشد. عنوان

در هر دو گونۀ ادبی و سینمایی میتواند در قالب روال سنتی و یا پایان باز مورد  پایان

 بررسی قرار بگیرد.
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