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بررسی روابط بینامتنی در ترجمة بینانشانه ای
 فیلم " کنعان"
 از داستان کوتاه "   تیر و تخته"
فرزان سجودی* نفيسه عروجی**  فرزانه فرحزاد***     

چکيده
در مقالۀ حاضر با نگاهی گسترده به مفهوم ترجمه كه عملی بينانشانه ای، بينامتنی و بينافرهنگی است، 
به بررسی اقتباس سينمايی– نوعی از ترجمۀ بينانشانه ای- فيلم نامه و فيلم ايرانی »كنعان« از داستان كوتاه 
كانادايی »تير و تخته« پرداخته شده است. درواقع، هدف از اين مقاله آن است كه با تكيه بر نظريه ی بينامتنيت 
و بسط آن با توسل به رويكردهای نشانه شناسی فرهنگی و ترجمۀ بينانشانه ای گذر داستان كوتاه كانادايی را 
از يك نظام نشانه ای به نظام نشانه ای ديگر و از فرهنگ ديگری به فرهنگ خودی بررسی كنيم و چگونگی 

بازنمايی آن را در ساختار چنداليه ای و چندرسانه ای سينما مورد مطالعه قرار دهيم.
يافته ها حاكی از اين است كه فيلم ساز/ اقتباس كننده برخی از وقايع و كنش های متن پيشين را كه در 
از لحاظ داستانی و فرهنگی تغيير داده  سطح جهانی بی نشان بودند، در متن پسين تكرار كرده ولی آن ها را 
است و بخش هايی را به صورت خالقه به متن پسين افزوده است كه عبارت اند از خالقيت های بی نشان جهانی، 
خالقيت های نشان دار فرهنگی و نقش های نشانه ای. در نهايت، نتايج نشان می دهد كه اقتباس سينمايی 
فرايند تغيير و تبديل خالقانه ای است كه در آن تكرار محض وجود ندارد چرا كه تكرارهای بی نشان جهانی و 
نشان دار فرهنگی در ساختاري سلسله مراتبی از نشان داری روابط بينامتنی را در فرايند اقتباس سينمايی تحت 

تأثير قرار می دهند و ماهيت دوبخشی- تكرار و خالقيت- آن را بر هم می زنند. 

كليد واژه ها : نشانه شناسی فرهنگی، ترجمۀ بين فرهنگی، بی نشانی جهانی، نشانداری فرهنگی، تكرار، خالقيت
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مقاله:90/3/10 دريافت  تاريخ 
تاريخ پذيرش مقاله: 90/5/18

www.SID.irwww.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SIDArchive of SID



78

ای
انه 

نش
ينا

ۀ ب
جم

 تر
 در

نی
امت

بين
ط 

رواب
ی 

رس
بر

ه"
خت

و ت
ير 

 "ت
تاه

كو
ن 

ستا
 دا

 از
ن" 

نعا
 "ك

لم
في

مقدمه
است  شده  ارائه  ترجمه  از  متعددی  تعاريف  تاكنون 
كند.  می  منعكس  را  خاصی  نظری  مدل  يك  هر  كه 
در  يك  هر  كه  تعاريف،  اين  در  تأمل  قابل  نكتۀ  اما 
فكری و نظری مختلفی شكل گرفته اند، اشتراک  مكاتب 
برای مثال، كتفورد1  واژة »متن« است.  بر  تأكيد  آن ها در 
كه   )Shuttleworth & Cowie, 1997: 283 از  نقل   1965(
را  ترجمه  دارد،  نظر  ترجمه  به  شناختی  زبان  ديدگاه  از 
مادة  با  مبدأ(  )زبان  زبان  يك  در  متنی  مادة  »جايگزينی 
می  تعريف  مقصد(«  )زبان  ديگر  زبان  در  معادل  متنی 

كند. نظريه پردازانی از جمله نيومارک2)1988:7(، باسمن3 
و   )Bell, 1991: 6( استورک4  و  هارتمن   ،)1996:1222(
بسياری ديگر در تعريف  ترجمه بر واژة متن تأكيد كرده 
اند. در نتيجه، در نظريۀ ترجمه »متن« بسيار محوری و 
حائز اهميت است. نوبرت و شريو5 معتقدند »متن ها، به طور 
كلی، عناصر اصلی برقراری ارتباط و به طور خاص، عناصر 
اصلی فرايند ترجمه هستند، از اين رو بايد آن ها را اُبژة اصلی 
 .)Neubert & Shreve,1992:10( »مطالعات ترجمه دانست
تعاريف  ترجمه،  مانند  نيز،  متن  واژة  چيست؟  متن  اما 
متفاوتی دارد بنابراين نمی توان به آسانی بر سر تعريف واحدی 
از آن به توافق رسيد. گورلی6 می نويسد »عدم توافق نظريه 
ارائۀ  دشواری  دهند  نشان  متن  چيستی  مورد  در  پردازان 
تعريفی جامع از اين واژه است« )Gorlee,2004: 19(. با وجود 
اين، بيشتر نظريه پردازان، از جمله باسمن )1996:1187(، 
براون و يول7)1983(  نقل از )Baker,1992: 111(، ريكور8 
)نقل از Sasani,2004/2005: 71( و وينفريد9 )1995:332( 
معتقدند كه متن به طور عمده يك پيام نوشتاری است. 

برخالف اين نظريه پردازان، نشانه شناسان تعريف بسيار 
گسترده ای از متن ارائه می كنند. سجودی )1388: 128( 
رويكرد  فرهنگی:  بين  »ارتباطات  عنوان  با  ای  مقاله  در 

نشانه شناختی« متن را اين گونه تعريف می كند: 
و  بگيرد  شكل  است  ممكن  ای  رسانه  هر  در  متن 
باشد.  دو  هر  از  تركيبی  يا  و  غيركالمی  تواند كالمی،  می 
متن پديده ای فيزيكی است، اما قطعی نيست. متن الزاماً 
كالمی نيست و هر نوع همنشينی نظام مند نشانه ها )اعم 
از واژه ها، تصاوير، صداها، ژست ها و غيره( در پيامی چنداليه 
كه از طريق مجاری فيزيكی قابل دريافت باشد و با ارجاع 
و  باشد  گرفته  شكل  )رمزگان(  اجتماعی  قراردادهای  به 

دريافت بشود، متن است.
سجودی در نظريه ی »نشانه شناسی اليه ای«  ماهيت 

تأكيد می كند كه  او  به تفصيل شرح می دهد.  را  متن 
»متن  وی،  نظر  از  چراكه  نيست،  قطعی  ای  پديده  متن 
از اليه های متعددی تشكيل شده است كه هر يك نمود 
)سجودی،1388:  اند«  رمزگانی  نظام  يك  متنی  و  عينی 
205(. وی هم چنين معتقد است كه متن فيزيكی و عينی 
است پس رسانۀ متن می تواند ديداری، شنيداری، بساوايی، 
بويايی يا چشايی باشد. ولی در متونی كه در دنيای معاصر 
از رسانه های شنيداری و ديداری  توليد می شوند، عمدتاً 

استفاده می شود )سجودی، 1387: 223(.
عالوه بر اين، فرحزاد در مقالۀ اخيرش با عنوان »ترجمه 
به مثابه عملی بينامتنی 10«، ضمن بررسی ماهيت متن و تعاريف 
آن به عنوان محصول، فرايند و بينامتن بر وجه بينامتنی آن 
مورد  در  فركالف11  نظر  بر  تكيه  با  و  است  كرده  تأكيد 
 )Fairclough,1995:7( ماهيت دوبخشی متن- تكرار و خالقيت
رابطۀ  يكديگر  با  متن  »دو  ترجمه  در  كه  كند  می  ادعا 
محتوی  و  فرم  نظر  از  پسين  متن  زيرا  دارند  بينامتنی 
متن پيشين را تكرار می كند ولی به آن محدود نمی ماند« 

.)Fairclough,2009:125(
در ديدگاه نشانه شناسی، متن رسانه ای ممكن است 
در هر شكل بگيرد و می تواند كالمی، غيركالمی يا تركيبی 
متون  به  محدود  بينامتنی  روابط  بنابراين  باشد  دو  هر  از 
ميان  روابط  دربرگيرندة  است  ممكن  و  نيستند  نوشتاری 
روابط  نتيجه،  در  باشند.  نيز  غيركالمی  و  كالمی  متون 
بينانشانه  روابط  به  را  ما  اجتناب ناپذيری  به طور  بينامتنی 
ای سوق می دهند. ياكوبسن12 در تقسيم بندی سه گانۀ 
بينازبانی،  ترجمۀ درون زبانی،  نوع  به سه  ترجمه  از  خود 
بينانشانه ای  ترجمۀ  وی  كند.  می  اشاره  ای  بينانشانه  و 
را »تفسير نشانه های كالمی با نشانه های نظام نشانه ای 
غيركالمی« می داند )Jacobson,2000: 114(. يكی از متداول 
از  سينمايی  اقتباس  نيز  ای  بينانشانه  ترجمۀ  انواع  ترين 

ادبيات است.
همان طور كه مشخص است، فرحزاد در تعريف خود 
و  است  نكرده   اشاره  ای  بينانشانه  ترجمۀ  به  ترجمه  از 
متن  ماهيت  مورد  در  نشانه شناسان  نظر  به  توجه  با  ما  
و تقسيم بندی سه گانۀ ياكوبسن از ترجمه، نظريۀ وی را 
اقتباس  انواع آن، يعنی  از  به ترجمۀ بينانشانه ای و يكی 
سينمايی، بسط می دهيم. در نتيجه، به منظور تحليل اليه 
به  های مختلف متن در رسانه های شنيداری و ديداری 

نظريۀ نشانه شناسی اليه ای نياز داريم.
عنوان  با  ای  مقاله  در   )2005:100( لرميت13  كورين 
بينوايان  از  اقتباس های سينمايی  به  ياكوبسنی  »رويكرد 
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وجوه  ترين  مهم  از  »يكی  نويسد:  می  هوگو14«  ويكتور 
]نوعی  اقتباس–  و  بينازبانی[  ]ترجمۀ  ترجمه  اشتراک 
ترجمۀ بينانشانه ای[–  انتقال فرهنگی است«. وی تأكيد 
می كند كه اقتباس يا ترجمه فراتر از انتقال زبانی محض 
اند.  انتقال فرهنگ  اين دو عمل متضمن  هستند چرا كه 
سجودی )1388: 143( نيز ترجمه ]اقتباس[ را ساز و كار 
اصلی ارتباطات بين فرهنگی می داند و معتقد است ترجمۀ 
ياكوبسن  نوع ترجمۀ پيشنهادی  بين فرهنگی در هر سه 
رخ می دهد. ولی زمانی كه فرحزاد از تكرار و خالقيت حرف 
می زند، به هيچ وجه عوامل فرهنگی و روابط فرهنگی خود 
از  ترجمه  فقط عمل  بلكه  نمی گيرد  نظر  را در  و ديگری 
يك متن به متن ديگر را بيان می كند، در اين جاست كه 
به نشانه شناسی فرهنگی و مباحث طرد و جذب نياز پيدا 
می كنيم چرا كه در مباحث مربوط به تئوری ترجمه در 
نشانه شناسی فرهنگی، زمانی كه صحبت از مكانيزم های 
طرد و جذب می شود، مسئلۀ دخالت فرهنگي در ترجمه 

مطرح می شود.
بدين ترتيب، ترجمه به مثابۀ عملی بينامتنی به ترجمۀ 
بينانشانه ای و نشانه شناسی فرهنگی بسط پيدا می كند. نامور 
مطلق و كنگرانی )1388: 83( می نويسند: »موضوع بينامتنيت 
به طور تنگاتنگ با موضوع هايی هم چون ]ترجمۀ[ بينانشانه 

ای، بينارسانه ای، بينافرهنگی و .... در ارتباط است«. 
در اين مقاله، نگارندگان سعی دارند با تكيه بر نظريۀ 
با  آن  بسط  و  )فرحزاد(  ترجمه  مطالعات  در  بينامتنيت 
ترجمۀ  و  فرهنگی  شناسی  نشانه  رويكردهای  به  توسل 
اقتباس  در  بينامتنی  روابط  بررسی  به  ای،  بينانشانه 
داستان  از  »كنعان«  ايرانی  فيلم  و  نامه  فيلم  سينمايی 
واقع، سعی  در  بپردازند.  تخته15«  و  »تير  كانادايی  كوتاه 
ترجمۀ  چون  عواملی  گرفتن  نظر  در  با  تا  است  اين  بر 
»پيرنگ16«  گذر  بينافرهنگی،  و  ای  بينانشانه  بينامتنی، 
فرهنگ  به  ديگری  فرهنگ  از  را  كانادايی  كوتاه  داستان 
ساختار  در  را  آن  بازنمايی  چگونگی  و  بررسی  خودی 

چنداليه ای و چندرسانه ای سينما مطالعه كنيم.

روش تحقيق
نخست  تحقيق،  هدف  به  دستيابی  برای  نگارندگان 
پيرنگ داستان كوتاه را به وقايع اصلی تقسيم كردند كه 
سپس،  بود.  واقعۀفرعی  و  كنش  چندين  شامل  يك  هر 
در  كه  اين  بر  مبنی  تامپسون18  و  بوردول17  نظر  پيرو 
تقسيم  ها  سكانس  به  را  آن  ابتدا  بايد  فيلم  يك  بررسی 

بندی كرد)Bordwell & Thompson,2008: 97(، پيرنگ 
فيلم اقتباسی را به سكانس ها تقسيم كردند كه هر سكانس 
نيز شامل چندين صحنه بود. سكانس ها و صحنه های فيلم 
اقتباسی متناظر وقايع و كنش های اصلی و فرعی داستان 
در نظر گرفته شدند. در مرحله ی بعد، پيرو نظر فرحزاد 
در مورد ترجمه كه براساس نظر فركالف در مورد ماهيت 
 )Fairclough,1995: 7(-دوبخشی متنن- تكرار و خالقيت
پيرنگ  فرعی  و  اصلی  های  كنش  و  وقايع  بود،  شده  بنا 
داستان با سكانس ها و صحنه های فيلم مقايسه شدند تا 
بخش های تكرارشده و خالقه در فرايند اقتباس مشخص 
شناسی  نشانه  نظريۀ  براساس  سوم،  مرحلۀ  در  شوند. 
روش  فرهنگی،  شناسی  نشانه  نظريۀ  و  ای سجودی  اليه 
در  پسين  متن  خالقۀ  و  تكرارشده  های  بخش  بازنمايی 
ساختار چنداليه ای و چندرسانه ای فيلم اقتباسی كه در 

فرهنگ خودی صورت گرفته است، بررسی شد.
فيلم  اصول  براساس  كه  است  ذكر  به  الزم  البته، 
نامه نويسی، فيلم نامۀ اقتباسی كنعان سكانس بندی شده 
بندی  به تقسيم  نيازی  فيلم  مانند داستان كوتاه و  بود و 
زيادی  تا حد  اقتباسی  نامۀ  فيلم  آنجايی كه  از  و  نداشت 
با فيلم اقتباسی هم پوشی داشت، نگارندگان فيلم نامه و 
فيلم را يك كل در نظر گرفتندو هر زمان كه وقايع و كنش 
های اصلی و فرعی داستان با سكانس ها و صحنه های فيلم 
مقايسه و تحليل می شوند، فيلم نامه نيز به  طور ضمنی 

مدنظر قرار گرفته شده است.

مبانی نظری
1-نشان داری

روس،  شناس  نشانه  و  شناس  زبان  ياكوبسن،  رومن   
نظريۀ نشا ن داری را مطرح كرد. از نظر وی، »هر جزء از يك 
نظام زبان شناختی از تقابل دو تناقض منطقی شكل گرفته 
غيابش  مقابل  در  داری(  )نشان  ويژگی  يك  است: حضور 
چندلر،  گفتۀ  به   .)Chandler,2007: 93( نشانی(«  )بی 
به  به عنوان وجهی عام ]يا جهانی[  اغلب  »وجه بی نشان 
كار می رود، در حالی كه وجه نشان دار در مفهوم خاص 

.)Chandler,2007:94( »تری استفاده می شود

2- نشان داری سلسله مراتبی
به نظر سجودی )1387 :210(، »رابطۀ نشان داری به گونه 

ای سلسله مراتبی، از بی نشان ترين سطح، تا سطوح ميانی 
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نشان داری ادامه می يابد«. به همين ترتيب، ياكوبسن نيز 
بيايند،  جفتی  به صورتی  الفاظ  وقتی  كه  كند  می  تأكيد 
كمتر اتفاق می افتد كه اين جفت شدگی متقارن باشد بلكه 

.)Chandler, 2007: 97 ( به صورت سلسله  مراتبی است

3-بی نشانی جهانی و نشان داری فرهنگی
ای  بينانشانه  بينامتنی،  امری  به مثابۀ  ترجمه  عمل  در 
و بينافرهنگی می توان كاركرد نشانه را در سلسله  مراتبی 
در نظر گرفت كه در يك سوي آن عناصر كاماًل به لحاظ 
جهانی بی نشان هستند و در سوی ديگر آن كاماًل به لحاظ 
جهانی  نشان  بی  عناصر  از  منظور  دارند.  نشان  فرهنگی 
شناختی  نشانه  به  لحاظ  حقيقت  در  كه  هستند  عناصری 
به رمزگان تقريباً مشترک جهانی وابسته اند، يعنی تمامی 
افراد با هر پيشينه ی اجتماعی، فرهنگی و تاريخی قادر به 
درک و رمزگشايی اين عناصر هستند. اين عناصر بی نشان 
جهانی در جريان ترجمه امری بينامتنی محسوب مي شود 
كه در متن پسين از لحاظ فرم و محتوی متن پيشين را 
به آن محدود نمی مانند و در سطح  تكرار می كنند ولی 
داستانِی جهانی و نه فرهنگ بنياد تكرار يا به صورت خالقه 
نشان  بی  تكرارهای  به ترتيب  كه  شوند  می  افزوده  آن  به 
ناميده می شوند. بی نشان جهانی  و خالقيت های  جهانی 

فرهنگی عناصری هستند كه  دار  نشان  از عناصر  منظور 
جذب  و  طرد  های  مكانيزم  فيلتر  از  ترجمه  جريان  در 
اقتباس كننده(  اينجا  )در  مترجم  يعنی  می كنند،  عبور 
اين  كه  زمانی  ولی  گيرد  می  پيشين  متن  از  را  مفهومی 
مفهوم از صافی عوامل بينافرهنگی و مكانيزم های طرد و 
جذب عبور كند، ويژگی نشان دار فرهنگی پيدا می كند 
ترتيب،  اين  به  داشت.  خواهد  متفاوتی  متنی  بازنمايی  و 
تمامی افراد در هر فرهنگی قادر به رمزگشايی عناصر نشان 
دار فرهنگی نيستند. زمانی مفهوم بنيادی در متون پسين 
و پيشين مشترک است ولی با عبور از مكانيزم های طرد و 
جذب تغيير پيدا مي كند و از آِن فرهنگ خودی می شود، 
در اين صورت به اين عنصر، تكرار نشان دار فرهنگی )يا از 
آِن خودسازی( گفته می شود و زمانی مفهومی كاماًل جديد 
در فرهنگ خودی خلق می شود كه فرهنگ بنياد است و 

خالقيت نشان دار فرهنگی ناميده می شود.
كوتاه  داستان  پيرنگ  و  داستان  بررسی  به  ادامه  در 

كانادايی و فيلم اقتباسی ايرانی می پردازيم:

داستاِن داستان كوتاه »تير و تخته« 
لورنا  نام  به  ای  ساله   24 دار  خانه  زن  دربارة  داستان 
است كه در هجده سالگی با مردی 31 ساله به نام برندن 
دو  ها  آن  داستان،  از  مقطع  اين  در  است.  كرده  ازدواج 
شخصيت  دو  كنند.  می  زندگی  تورنتو  در  و  دارند  فرزند 
لورنا و برندن- و  ليونل- دوست خانوادگی  ديگر داستان، 
است  وقتی  چند  ليونل  هستند.  لورنا-  عمۀ  دختر  پولي- 
برای لورنا نامه های عجيب و غريب می فرستد كه لورنا از 
خواندن آن ها لذت می برد و در موردشان چيزی به برندن 
نگفته است و پولی برای مدتی به تورنتو سفر كرده است 

تا چند روزی را در كنار لورنا و خانواده اش سپری كند. 
عروسی  مراسم  يك  در  شركت  برای  برندن  و  لورنا 
راه  در  برند.  نمی  همراه خود  را  پولی  و  روند  می  به سفر 
پولی خودكشی كرده  كند كه  احساس می  لورنا  بازگشت، 
است. او انساني مذهبی نيست ولی از فرط استيصال تصميم 
می گيرد نذر كند كه اگر پولی زنده باشد چيزی را قربانی 
كند و زمانی كه پولی را زنده می بيند، تصميم می گيرد 
نباشد و  رازآميز و عجيبی در زندگی اش  كه ديگر چيز 
تحمل  غيرقابل  برايش  برندن  رفتارهای  از  برخی  گرچه 
به  و  نباشد  زندگی اش  تغييری در  اميد هيچ  به  هستند، 

همين منوال به زندگی اش ادامه دهد.

داستان فيلم »كنعان«
داستان كنعان دربارة زن 32 ساله ای به نام مينا است 
كه ده سال پيش با استادش- مرتضی صفاری- ازدواج كرده 
است. در اين مقطع از داستان، آن ها در آستانۀ جدايی از 
يكديگرند ولی بيماری مادر مرتضی، بارداری مينا و آمدن 
به  را  تصميم  اين  آلمان  از  آذر-  وي-  خواهر  غيرمنتظرة 
تعويق می اندازند. در بدو ورود آذر، مينا در مورد قضيۀ طالق 
و بارداری اش با او صحبت می كند و می گويد كه مرتضی از 
بارداری او بی اطالع است و او قصد دارد جنينش را سقط كند. 
مرتضی و مينا دوست خانوادگی به نام علی رضوان دارند 
كه در گذشته هم دانشكده ای مينا و شاگرد مرتضی بوده است 
و پس از ازدواج مينا و مرتضی دانشگاه را رها كرده است. او 
نيز هر چه تالش می كند، نمی تواند مينا را از تصميش برای 

طالق منصرف سازد. 
به دليل بيماری مادر مرتضی، مينا و مرتضی برای ديدن وی 
به شمال سفر می كنند و آذر را همراه خود نمی برند. آذر كه در 
سال های اقامتش در آلمان شاهد مرگ فرزند و مادرش بوده 
است و وضعيت روحی مناسبی ندارد، از آن ها دلخور می شود. 
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تصوير1 تصوير 2

مينا در راه بازگشت در خواب می بيند كه آذر خودكشی كرده 
است. او نذر می كند كه اگر آذر زنده باشد، جنينش را سقط 

نكند و به زندگی با مرتضی ادامه دهد. 

تقطيع پيرنگ 
به طور كلی، پيرنگ داستان كوتاه به 27 واقعۀ اصلی و 
73 واقعه و كنش فرعی تقسيم شد و پيرنگ فيلم اقتباسی 
نيز به 60 سكانس و 173 صحنه تقطيع شد. در اينجا، دو 

نمونه از تقطيع پيرنگ اين دو بينامتن را می آوريم:

1-نمونة تقطيع پيرنگ داستان كوتاه »تير و تخته«
1-1 در راه برگشت به خانه: كابوس لورنا

- فكر آزار دهنده ای ذهن لورنا را مشغول كرده بود.
- او تقريباً مطمئن بود زمانی كه در خانه نبودند، پولی 

در آشپزخانۀ خانۀ آن ها خودكشی كرده است.
- به وضوح مي ديد كه پولی اين كار را به چه شكل انجام 
داده است. خود را درست كنار در پشتی حلق آويز كرده است.

2-در راه برگشت به خانه: نذر لورنا
- زمانی كه وارد استنلی پارک شدند، به دل لورنا افتاد 

كه دعا كند.

- سپس به فكرش رسيد تنها كاری كه می تواند انجام 
دهد، اين است كه نذر كند.

-  او به چيزهايی كه می توانست نذر كند، فكر كرد.
1- بچه ها نه، او عاشق آن ها بود.

بنابراين  نبود.  عاشقش  كافی  اندازة  به  نه،  برندن   -2
فايده نداشت كه او را نذر كند.

مورد  اين  در  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  سرانجام،   -3
انتخاب با او نيست. 

2- نمونة تقطيع پيرنگ فيلم »كنعان« 
2-1- جادۀ چالوس/ راه برگشت: اضطراب مينا 

- مينا نگران و مشوش پوست كنار ناخنش را می كند.
- مينا ازفرط تشويش چشمانش را می بندد.

2-2- خانة مينا و مرتضی: كابوس مينا
-  صدای موسيقی وهم آلود و برف پاک كن شنيده می شود.

در  به  و  گردد  می  خانه  پذيرايی  اتاق  گرد  دوربين   -
تراس می رسد.

- در باز است و پرده ها به  شدت تكان می خورند.
- آذر روي نرده هاي بالكن خم شده است وبه خيابان 

نگاه می كند.
- ناگهان تصوير آذر محو می شود.

تصوير 3                تصوير 4
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تصوير5

تصوير 6

تصوير 7 تصوير 8

 تصوير 10 تصوير 9

3-جادۀ چالوس/ كنار رودخانه: دخيل بستن به درخت

- مينا به كنار رودخانه می رود و دست های خونی اش 
را در آب می شويد.

- مينا در حالی كه دست هايش را می شويد، صدای 
كارگران را می شنود كه ياعلی گويان سعی دارند گاو را به 

كنار جاده بكشند.
- مينا ناگهان نگاهش به درختی )درخت آرزو( می افتد 

كه تكه پارچه های زيادی به آن بسته شده است.
- او كنار درخت می رود و به دخيل هايی كه به شاخه های 

درخت بسته شده نگاه می كند.
- مه غليظی جنگل را پوشانده و اشعه های نور ضعيف 
خورشيد از البه الی درخت فضای جنگل را پر كرده است.

- صدای صلوات فرستادن كارگران شنيده می شود.
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تصوير 12 تصوير 11

يافته ها
پس از تقطيع پيرنگ داستان كوتاه و فيلم، به بررسی روابط 
بينامتنی )تكرار و خالقيت( ميان سكانس ها و صحنه های فيلم 
اقتباسی و وقايع اصلی و فرعی داستان كوتاه پرداختيم. با 
انجام اين تحليل تطبيقی مشخص شد كه 39 واقعۀ اصلی 
و فرعی )30.95%( داستان كوتاه كانادايی )متن پيشين( 
در فيلم اقتباسی ايرانی )متن پسين( تكرار شده است كه 
28 مورد آن ها )22.22%( به لحاظ جهانی بی نشان بودند، 
يازده  و  بودند  كرده  تغيير  داستانی  سطح  در  فقط  يعنی 
بودند،  دار  نشان  فرهنگی  به لحاظ   )%8.73( ديگر  مورد 
يعنی در سطح فرهنگی دستخوش تغيير شده بودند به بيان 
دقيق تر، فرهنگ متن پسين اين وقايع اصلی و فرعی را از 

آِن خود كرده بود.
صحنه  و  سكانس   87 تكرارشده،  های  بخش  بر  عالوه 
اضافه  پسين  متن  به  خالقه  به صورت  نيز   )%69.04(
شدند كه با بررسی اين قسمت ها مشخص شد 45 مورد 
)35.71%( از اين بخش های خالقه به لحاظ جهانی بی نشان، 
19 مورد )15.07%( به لحاظ فرهنگی نشان دار و 23 مورد 

(%18.25( دارای نقش نشانه ای بودند.

مطالعات و بررسی ها
- روابط بينامتنی: تکرار

با تحليل بخش های تكراری داستان كوتاه كانادايی در 
به  ها  اين قسمت  كه  متوجه شديم  ايرانی  اقتباسی  فيلم 
كه  فرعی محدود می شوند  يا  اصلی  و كنش  واقعه  چند 
اند. همان طور  تغيير كرده  فرهنگی  يا  داستانی  در سطح 
كه در بخش تحليل داده ها ذكر شد، بخش های تكرارشده، 
30.95 درصد از روابط بينامتنی را تشكيل می دهند اما از 
آنجايی كه پژوهش حاضر توصيفی-تحليلی است، در اينجا 

به صورت كيفی به بحث و بررسی چند نمونه از بخش های 
تكرارشده می پردازيم. 

1-تکرار بی نشان جهانی )تکرار با تغيير در سطح داستان(
در ابتدا بايد به اين مسئله اشاره كنيم كه منظور ما از 
تكرارهای بی نشان جهانی )تكرار با تغيير در سطح داستان( 
فيلم  در  كه  هستند  كانادايی  كوتاه  داستان  از  عناصری 
آمده  به وجود  تغييرات  و  اند  شده  تكرار  ايرانی  اقتباسی 
در آن ها فقط در سطح داستانی جهانی است يعنی هر 
از  رمزگشايی  و  درک  به  قادر  فرهنگی  هر  از  مخاطبی 
جهانی  سطح  در  عناصر  اين  كه  چرا  است  عناصر  اين 

بی نشان هستند. 
زوج  خانۀ  كوتاه،  داستان  مهم  های  بخش  از  يكی 
معماری  به دليل سبك  است كه  برندن-  و  لورنا  داستان- 
تخته  و  تير  های  خانه  است.  معروف  تخته  و  تير  به   اش 
سبك معماری امروزی )البته اين داستان مربوط به قرن 
نوزده اروپا است( و ممتازی دارند. اما از اين گذشته، نكتۀ 
قابل توجه در اين خانه ها، فضای سرد و بی روحی است 
مانند  عناصری  كنند.  می  القاء  انسان  به  آن ها  عناصر  كه 
ديوارهای رنگ نشده، تيرهای بی حفاظ، چوب های برهنه، 
عناصر  اين  تمامی  پرده.  بی  و  باريك  و  بلند  های  پنجره 
به طور ضمنی روابط سرد لورنا و برندن را بازنمايی می كنند 
اتفاق  خانه  اين  در  داستان  وقايع  بيشتر  كه  آنجايی  از  و 
می افتد، می توان گفت اين عناصر گويای سردی حاكم بر 
روابط تمامی شخصيت های داستان هستند. خانۀ بزرگ و 
مدرن زوج فيلم كنعان- مينا و مرتضی- به نوعی شبيه به 
خانۀ لورنا و برندن است. به گفتۀ امير اثباتی )1387: 80( 
طراح صحنه كنعان، خانۀ مينا و مرتضی كاماًل مدرن است 
از زندگی سنتی(  نمادی  )به عنوان  قالی  يا  حتی يك فرش 
در خانۀ آن ها ديده نمی شود، بلكه مجسمه ها و تابلوهای 
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نقاشی اصل به چشم می خورند. رنگ غالب ديوارها سفيد 
است به جز دو يا سه ديوار كه به رنگ سبز روشن است. 
به گفتژ وی، خانۀ مينا و مرتضی طوری طراحی شده است 
كه مدرن و مطابق مد روز به نظر برسد. از آنجايی كه زوج 
داستان آرشيتكت های پولداری هستند، اثاث خانه طوری 
انتخاب شده است كه گويای وضعيت اقتصادی و اجتماعی 
آن ها باشد. عالوه بر اين، طراحی خانۀ آن ها فضای سرد و 
بی روح حاكم بر روابط مينا و مرتضی را نشان می دهد. 
سردی  بر  ضمنی  به طور  ديوارها  سفيد  رنگ  مثال،  برای 
روابط آن ها داللت می كند و زمين بدون فرش اين خانه 
اين حس را تقويت می كند )امير اثباتی،1387: 80(. البته، 
برطبق گفته های مانی حقيقی، فيلمنامه نويس و كارگردان 
»كنعان«، ايدة زمين های بدون فرش كاربرد ديگری نيز 
دارد؛ در طول فيلم مينا با كفش های پاشنه بلندش روی 
اين زمين بدون فرش راه می رود و صدايی را توليد می كند 
كه به تدريج باعث آزار مخاطب می شود و تنش موجود در 
)حقيقی، 1387: 80(. گرچه رنگ  را تشديد می كند  فيلم 
سفيد بيشتر ديوارها بر سردی روابط شخصيت ها داللت 
دارد، شايد بتوان گفت كه رنگ سبز بعضی از ديوارها نشان 

دهندة بارقه ای از اميد در زندگی مينا و مرتضی است. 
با بررسی تطبيقی اين دو بخش از داستان و فيلم پی می بريم 
كه نويسندة داستان كوتاه كانادايی و فيلمساز ايرانی هر دو 
از خانه و عناصر آن برای نشان دادن جنبه ای از خصوصيات 
شخصيت ها و روابط حاكم ميان آن ها استفاده كرده اند،  ولی 
اين بخش تكرارشده در فيلم به لحاظ داستانی تغيير كرده 
است، به عبارت ديگر می توان گفت كه اين بخش تكرارشده 

به لحاظ جهانی بی نشان است.  

2- تکرار نشان دار فرهنگی )از آِن خودسازی( 
خودسازی(،  آِن  )از  فرهنگی  دار  نشان  تكرار  از  منظور 
عناصری هستند كه در جريان ترجمه از فيلتر مكانيزم های 
اينجا  )در  مترجم  يعنی  كنند،  می  عبور  جذب  و  طرد 
اقتباس كننده( مفهومی را از متن پيشين می گيرد ولی زمانی 
كه اين مفهوم از صافی عوامل بينافرهنگی و مكانيزم های 
پيدا  فرهنگی  دار  نشان  ويژگی  كند،  عبور  و جذب  طرد 
می كند و بازنمايی متنی متفاوتی مي يابد. به اين ترتيب، 
عناصر  رمزگشايی  به  قادر  فرهنگی  هر  در  افراد  تمامی 
مشترک  مفهوم  نتيجه  در  نيستند.  فرهنگی  دار  نشان 

است ولی بازنمايی متنی متفاوتی دارد.

لورنا-  نذر  و  كابوس  كوتاه-  داستان  از  مهم  بخش  دو 
در فيلم اقتباسی تكرار شده اند ولی در سطح داستانی و به 
ويژه در سطح فرهنگی به طور قابل مالحظه ای تغيير كرده اند. 
كوتاه  داستان  قصۀ  بندی  »پايان  حقيقی،  مانی  به گفتۀ 
به  انگيز بود؛ يك زن جوان الييك كانادايی  برايم حيرت 
بحرانی بر می خورد و ناگهان تصميم می گيرد كه نذر كند. 
ولی  است  شده  نوشته  كانادا  در  ای  قصه  كه  بود  جالب 
را كمابيش توصيف می كند«  ما  از سنت های  يكی  اتفاقاً 

)حقيقی، 1387: 105(. 
به منظور بررسی دقيق تر روابط بينامتنی داستان كوتاه 
بخش  دو  اين  به  به طور خالصه  واقعه  دو  اين  در  فيلم  و 
و  لورنا  زمانی كه  ای می كنيم:  اشاره  فيلم  و  در داستان 
خانواده اش در راه بازگشت از اوكاناگان19 به خانه بودند، 
خود  به  را  لورنا  ذهن  پولی،  خودكشی  آزاردهندة  فكر 
ديد كه  به وضوح می  او در ذهن خود  بود.  مشغول كرده 
پولی خودش را كنار در پشتی آشپزخانه حلق آويز كرده 
است. سپس، شروع به دعا كردن می كند در حالی كه فكر 
می كند دعا كردن يك بی ايمان سر بزنگاه چقدر شرم آور 
چيزهايی  به  و  كند  نذر  گيرد  می  تصميم  سرانجام،  است. 
كه می تواند نذر كند، فكر می كند و در آخر به اين نتيجه 

می رسد كه در اين موقعيت خاص انتخاب با او نيست. 
در راه بازگشت به خانه، مينا و مرتضی در جادة چالوس 
با گاوی تصادف می كنند. در همان حال فكر آزاردهنده 
ای مينا را نگران كرده است. او از ماشين پياده می شود تا 
بكشد  را  گاو  مرتضی می خواهد  كند،  مرتضی كمك  به 
تا بيشتر از اين زجركش نشود ولی مينا از چند كارگر 
می خواهد كه به شوهرش كمك كنند تا گاو زخمی را به 
تا  به كنار رودخانه می رود  ببرند. سپس، مينا  كنار جاده 
دست های خونی اش را بشويد كه در آنجا نگاهش به درخت 
آرزويی می افتد كه تكه پارچه های زيادی به آن بسته شده 
كارگران  فرستادن  صلوات  و  گفتن  ياعلی  صدای  است. 
شنيده می شود كه سعی دارند گاو را به كنار جاده ببرند. 
مانتوی  و جيب  رود  به سمت درخت می  اختيار  بی  مينا 
خود را پاره می كند و به درخت می بندد و لحظه ای به 
آن خيره می شود. سپس مينا و مرتضی به راهشان ادامه 
می دهند. در راه بازگشت، مينا در رويايش می بيند كه آذر 

در تراس خانه شان خودكشی كرده است.
اين دو بخش، متوجه می شويم كه  با تحليل تطبيقی 
اقتباس كننده/ فيلمساز ايرانی برخی از وقايع داستان كوتاه 
را كه به لحاظ جهانی بی نشان هستند– كابوس و نذر لورنا- 
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را  ها  آن  ديگر  به عبارت  يا  كرده  تكرار  اقتباسی  فيلم  در 
جذب كرده است، ولی هم در سطح داستانی و هم در سطح 
فرهنگی آن ها را تغيير داده است و به نحوی آن ها را از آِن 

فرهنگ خودی كرده است. 
و  لورنا  آمد،  بخش  دو  اين  در خالصۀ  كه  طور  همان 
خانواده اش در جاده ی اوكاناگان به ونكوور بودند كه لورنا 
در  بيند.  می  را  اش-  دخترعمه  پولی-  خودكشی  كابوس 
فيلم اقتباسی نيز مينا و مرتضی در راه بازگشت به خانه 
در جادة چالوس بودند كه با گاوی تصادف می كنند و در 
همان لحظه فكر خودكشی آذر، مينا را آزار می دهد. جادة 
بينامتنی  ارجاعات  ايران  جامعه   و  فرهنگ  در  چالوس 
ترس  با  همواره  و  دشوار  آن  در  رانندگی  و  دارد  خاصی 
با  مرتضی  و  مينا  ماشين  تصادف  است.  همراه  استرس  و 
گاو در اين جاده اين حس را تشديد می كند و به نظر می 

رسد اين اتفاق مقدمه ای است بر فكر آزاردهنده ای كه مينا 
را نگران كرده است )البته واقعۀ تصادف با گاو جزء بخش های 
خالقۀ فيلم است و در قسمت های بعدی به آن می پردازيم(. به 
اين ترتيب، می توان گفت كه كابوس لورنا در مورد خودكشی 
پولی در فيلم تكرار شده است ولی در سطح داستان تغيير 
كرده است. يعنی لورنا در ذهن خود به وضوح می بيند كه 
آويز  آشپزخانه حلق  پشتی  در  كنار  را  پولی چگونه خود 
كرده است اما كابوس مينا متفاوت از كابوس لورنا است، او 
در رويای خود می بيند كه آذر خود را از تراس خانه به 

پايين پرت كرده است.
ولی  تكرار شده  اقتباسی  فيلم  در  نيز  لورنا  نذر  واقعۀ 
بخش  و جذب  طرد  های  مكانيزم  فيلتر  از  عبور  از  پس 
هايی از آن از لحاظ داستانی و فرهنگی تغيير كرده و از 
عملی  كردن  نذر  گرچه  است.  شده  خودی  فرهنگ  آِن 
است كه در سطح جهانی بی نشان است، يعنی در بيشتر 
فرهنگ ها رخ می دهد، در فرهنگ های مختلف بازنمايی 
زن  يك  كردن  نذر  بنابراين،  دارد.  متفاوتی  متنی  های 
دارای  كه  ايرانی،  زن  يك  كردن  نذر  با  قطعاً  كانادايی 
دارد.  تفاوت  است،  متفاوتی  مذهبی  و  فرهنگی  پيشينۀ 
نذر كردن لورنا كاماًل ذهنی است و هيچ بازنمايی متنی 
آشكاری ندارد. او فقط به چيزهايی كه می تواند نذر كند 
فكر می كند و در آخر به اين نتيجه می رسد كه در اين 
مورد انتخاب با او نيست. اما در فيلم اقتباسی كنعان، نذر 
درخت  سمت  به  او  دارد.  متفاوتی  متنی  بازنمايی  مينا 
آرزويی می رود كه تكه  پارچه های زيادی به آن بسته شده 
است در حالی كه صدای ياعلی گفتن و صلوات فرستادن 
كارگران شنيده می شود، جيب مانتويش را پاره می كند و 

به درخت گره می زند. فيلمساز/ اقتباس كننده با خلق اين 
كند.  می  ايرانی  فرهنگ  آِن  از  را  كردن  نذر  ايدة  صحنه، 
به  محدود  فقط  آرزو  درخت  به  پارچه  تكه  بستن  البته، 
فرهنگ ايرانی نيست ولی با توجه به اليه های متنی در 
پارچه  تكه  صلوات،  ياعلی،  صدای  جمله  از  صحنه  اين 

های سبز رنگی كه به درخت بسته شده اند، فضای مه آلود 
جنگل و غيره به نظر می رسد فيلمساز/ اقتباس كننده سعی 
كرده است عمل نذر كردن را در فضايی روحانی خلق كند 

تا اين عمل برای مخاطب ايرانی باورپذيرتر باشد. 

- روابط بينامتنی: خالقيت 
بخش های تكرارشده ای كه در سطح داستانی و فرهنگی 
تغيير كرده بودند، نشان دهندة رابطۀ ميان داستان كوتاه 
كانادايی و فيلم اقتباسی ايرانی هستند ولی برای بررسی روابط 
بايد به تحليل بخش های  بينامتنی ميان اين دو بينامتن 
خالقه نيز بپردازيم. بنا به نظر رابرت اِستم، »در حال حاضر 
اقتباس ها به عنوان محصوالتی سرشار از خالقيت های هنری 

.)Stam,2002: 210( »تحليل می شوند
فيلم  و  كانادايی  كوتاه  داستان  تطبيقی  تحليل  با 
فيلمساز  اقتباس كننده/  كه  متوجه شديم  ايرانی  اقتباسی 
فقط از چند واقعه يا كنش بی نشان جهانی متن پيشين 
استفاده كرده و آن ها را در سطح داستانی و فرهنگی تغيير 
كمابيش  داستان  آن ها،  به  بخش هايی  افزودن  با  و  داده 

متفاوتی را در فرهنگ خودی خلق كرده است.

1-خالقيت های بی نشان جهانی
قسمتی از بخش های خالقه مربوط به خالقيت های بی 
نشان جهانی است، به بيان دقيق تر، وقايع و كنش های اين 
بخش، جزئی از داستان جديدی هستند كه صرف  نظر از 
پيشينۀ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مخاطب، در همه جای 
دنيا ممكن است رخ دهد. تمامی وقايع مربوط به بارداری 
مرتضی  اطالعی  بی  و  جنين  سقط  برای  وی  تالش  مينا، 
از  جزئی  كه  ديگر  اتفاقات  از  بسياری  و  قضايا  اين  از 
اقتباسی كنعان هستند، خالقيتهای  داستان جديد فيلم 
بی نشان جهانی محسوب می شوند، يعنی فاقد ويژگی خاص 
يا نشان داری فرهنگی اند و می توانستند در داستان كانادايی 
تر،  دقيق  بيان  به  بيفتند.  اتفاق  نيز  ديگری  داستان  هر  يا 
خالقيت های بی نشان جهانی افزوده های خالقه در جريان 

اقتباس اند كه فاقد ويژگی نشانداری فرهنگی هستند.
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2- خالقيت های نشان دار فرهنگی 
قسمت ديگری از بخش های خالقه مربوط به خالقيت های 
نشان دار فرهنگی است، يعنی وقايع و كنش هايی از داستان 
جديد كه فقط در فرهنگ ايرانی و برای مخاطب ايرانی 

رمزگشايی می شوند.  
فيلم   عنوان  فرهنگی،  دار  نشان  های  از خالقيت  يكی 
معانی  بايد  فيلم  عنوان  از  رمزگشايی  برای  است.  كنعان 
ضمنی برخی از وقايع فيلم را درک كنيم و آن ها را مانند 
اول  سكانس  در  دهيم.  قرار  هم  كنار  پازل  يك  قطعات 
فيلم، مادر مرتضی تلفنی به او می گويد كه نگران زندگی 
آن ها است و ديشب خواب خون ديده است. اين سكانس 
به  را  ما  آذر  مورد خودكشی  در  مينا  كابوس  و سكانس 
آغاز  رويايی  با  كه  اندازد  می  پيامبر  يوسف  داستان  ياد 

می شود و با تعبير آن پايان می يابد.
آزمايشگاه  از  مينا  كه  زمانی  پنجم،  سكانس  در 
و  كند  می  گير  در  به  او  مانتوی  جيب  شود،  می  خارج 
از  يكی  برای  است  ای  مقدمه  اتفاق  اين  و  شود  می  پاره 
وقايع مهم سكانس پنجاه و هفتم فيلم كه مينا جيب پاره 
 شدة مانتوی خود را به درخت آرزو گره می زند. عالوه بر 
اين، پاره شدن جيب مانتوی وی داللت ديگری نيز دارد 
كه نبايد آن را ناديده گرفت. بار ديگر، اين صحنه مخاطب 
ايرانی را به ياد بخش ديگری از داستان يوسف می اندازد، 
پاره شدة يوسف  پيراهن  زليخا،  پوتيفار، همسر  زمانی كه 
را نشانۀ خيانت او می داند. البته، در آخر داستان مشخص 

می شود كه خيانت از جانب زليخا صورت گرفته است. 
در بخش هايی از داستان كوتاه به رابطۀ مبهم و اسرار 
آميز لورنا و ليونل– دوست خانوادگی لورنا و برندن– اشاره 
شده است، البته اين رابطۀ رازآلود در فيلم اقتباسی طرد 
شده و به لحاظ فرهنگی تغيير كرده است و به حس اعتماد 
مشتركی ميان مينا، مرتضی و علی تبديل شده است. تنها 
به  را نسبت  ای كه حس شك و بدگمانی مخاطب  صحنه 
مينا برمی انگيزد، زمانی است كه او می خواهد در غياب علی 
به آپارتمان وی برود و از آذر می خواهد چند لحظه ای در 
ماشين منتظر او بماند، زمانی كه وارد آپارتمان می شود حس 
آرامشی را در صورت وی می بينيم كه در هيچ لحظۀ ديگری 
از فيلم شاهد آن نيستيم. عالوه بر اين، عكس العمل آذر در 
چند سكانس بعد، زمانی كه متوجه می شود آپارتمان علی 
همان جايی است كه مينا چند روز پيش به آنجا رفته است، 
حس شك مخاطب را تقويت می كند. اين صحنه ها ذهن 
مخاطب را به سمت خيانت مينا به مرتضی و رابطۀ پنهانی 

وی با علی سوق می دهد. اما، درست مانند داستان يوسف 
پيامبر، در نهايت متوجه می شويم كه هيچ رابطۀ رازآلودی 

ميان علی و مينا وجود ندارد.  
سكانس های بازگشت مرتضی و آذر به سرزمين پدری 
شان نيز به رمزگشايی معنای عنوان فيلم كمك می كنند. 
بار ديگر، اين وقايع مخاطب ايرانی را به ياد داستان يوسف و 
بازگشت وی به زادگاهش كنعان می اندازد. سكانس پنجاه 
و پنجم  تصادف با گاو  را می توان آخرين قطعۀ اين پازل 
در نظر گرفت كه ارجاعات بينامتنی سكانس ها و صحنه های 
بنا به  با داستان يوسف پيامبر تقويت می كند.  را  پيشين 
گفته های رضا كاظمی، منتقد فيلم، تصادف با گاو انتخاب 
آگاهانۀ فيلمساز بوده است )كاظمی، 1387: 102(. بنابراين، 
با كنار هم قرار دادن اين قطعات )وقايع(،  می توانيم پازل را 
كامل كنيم )تصوير13( و به دليل انتخاب نام كنعان برای 

عنوان فيلم پی ببريم.

تصوير 13. پازل عنوان فيلم

3- نقش های نشانه ای

نقش های نشانه ای فيلم  اقتباسی كنعان بخشی از قسمت های 
خالقۀ آن به شمار می روند. اين نقش های نشانه ای به صورت 
خالقه به متن پسين افزوده شدند و بخشی از رابطۀ بينامتنی 
در ترجمه- تكرار و خالقيت- محسوب می شوند. در اينجا 
به طور  ای،  نشانه  های  نقش  از  نمونه  چند  بررسی  از  پيش 
خالصه به تقسيم بندی سه گانۀ پيرس از نشانه می پردازيم. از 
نظر پيرس سه نوع نشانه وجود دارد؛ نخست شمايل؛ كه در آن 
رابطۀ نشانه و موضوع اش مبتنی بر تشابه است؛ دوم شاخص 
يا نمايه، كه در آن رابطۀ نشانه و موضوع اش فيزيكی ياعلّی 
است؛ و سوم نماد، كه در آن رابطۀ نشانه و موضوع اش كاماًل 
قراردادی است )سجودی، 1387: 31(. البته نمی توان اين سه 
نوع نشانه را كاماًل از يكديگر جدا كرد و با صراحت گفت 
كه هر يك از نقش های نشانه ای متعلق به گروهی از اين 
نشانه ها است چرا كه بررسی نقش های نشانه ای در هر 
متنی- در اينجا متن سينمايی- با توجه به اليه های متنی 
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و بينامتنی صورت می گيرد، برای مثال، نشانه ای كه در اين 
فيلم نقش نمايه ای دارد، ممكن است در متن ديگری نقش 
نمادين يا شمايلی داشته باشد يا هم زمان با نقش نمايه ای، 
نقش نمادين نيز داشته باشد، اما يكی از اين دو نوع نقش 
به نقش غالب تبديل مي شود. در نتيجه، بررسی نقش های 
نشانه ای در اين متن با توجه به اليه های متنی و بينامتنی 

اين متن خاص صورت می گيرد.

پايانی  و  آغازين  سكانس  دو  در  قرمز  شال  قرمز:  شال 
فيلم نمايش داده می شود، كه البته در هر صحنه وضعيت 
متفاوتی دارد. همان طور كه در تصوير 14 می بينيم، در 
در  متعفنی  و  آلود  لجن  قرمز  شال  فيلم  آغازين  سكانس 
چاه آشپزخانه گير كرده و كارگران مشغول درآوردن آن 
پايانی، همان طور كه در تصوير 16  هستند. در سكانس 
می بينيم، همان شال قرمز اما اين بار تميز و شسته شده، 
روی بند تراس در باد آويزان است. عنصر مشترک در اين 
دو صحنه شال قرمز است كه می توان گفت بر زندگی زوج 
از  فرايندی  در  دارد كه  و مرتضی- داللت  مينا  داستان– 
لجن آلودگی به پاكی می رسد. لجن آلود يا تميز بودن اين 
شال نيز در آغاز و پايان فيلم بر دو وضعيت متفاوت زندگی 
اين زوج در ابتدا و انتهای داستان- گره و گره گشايی كه 
بنابراين،  با يكديگر هستند- داللت دارد.  كاماًل در تضاد 
نماد هستند  تميز هر دو  و  آلود  لجن  توان گفت شال  می 
ولی در شروع حركت شان نقش نمايه ای دارند. در واقع، از 
نمايه  اي آغاز و به نمادي ختم می شوند. به بيان دقيق تر، 
در ابتدا شال قرمز به دليل آلودگی به لجن و رابطۀ پيامدی 
كه با لجن دارد، دارای نقش نمايه ای است و در مرحلۀ 
با تعفن، گرفتاری  بعد به  دليل رابطۀ قراردادی كه لجن 
نمادين  نقش  دارای  كند،  می  پيدا  نامطلوب  موقعيت  و 
صورت  به  همين  نيز  تميز  قرمز  شال  مورد  در  شود.  می 
است، رابطۀ تميزی با شال قرمز در ابتدا رابطه ای نمادين 
است ولی در مرحلۀ بعد به دليل رابطۀ قراردادی تميزی و 

تصوير 15تصوير 14

تصوير 16

پاكی با آرامش و رفع مشكل نقش نمادين پيدا می كند. 
در ابتدای فيلم، مينا شاهد در آوردن شال قرمز لجن آلود 
از چاه آشپزخانه است و چهرة وی حاكی از انزجار و تنفر 

او از ديدن اين صحنه است )تصوير 15(.
در طول فيلم نيز شاهد دل زدگی و انزجار مينا از زندگی 
مشتركش با مرتضی هستيم. شال قرمز به تنهايی بر زندگی 
شال  ديدن  از  مينا  حس  پس  دارد،  داللت  داستان  زوج 
زندگی  مورد  در  او  مانند حس  متعفن  و  آلود  لجن  قرمز 
فيلم،  پايانی  سكانس  در  ولی  است  مرتضی  با  مشتركش 
حس مينا از ديدن شال قرمز تميز كاماًل متفاوت از حس 
وی در ابتدای فيلم است )تصوير 17(. درست مانند حس او 

در مورد زندگی مشتركش با مرتضی. 

  تصوير 17
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تصوير 19تصوير 18

درست است كه مينا برای زنده ماندن آذر، خوشبختی خود 
را كه در گرو طالق گرفتن از مرتضی و تحصيل در خارج 
از كشور می دانست، فدا كرد ولی شايد در نهايت با زنده 
ماندن آذر و ادامۀ زندگی در كنار مرتضی به آرامش برسد. 

تسليم شدن مينا در برابر رانندۀ متخلف:در سكانس 
پانزدهم، همان طور كه در تصوير 18 می بينيم، مينا در كوچۀ 
يك طرفۀ شلوغی رانندگی می كند كه وانت اثاث كشی بزرگی 
مقابل او ظاهر می شود و از او می خواهد كه دنده عقب برود. 
مينا اعتراض می كند كه كوچه يك طرفه است و رانندة وانت 
بايد عقب برود. ولی آذر و افرادی كه در كوچه هستند با حالتی 
اعتراض آميز از مينا می خواهند كه دنده عقب برود. مينا به 
پشت نگاه می كند و در حالی كه چشمانش پر از اشك است 

)تصوير 19(، به ناچار ماشين را عقب می زند.
اين عمل به نوعی بيان شمايلی روابط ناعادالنۀ بين جنسيت 
هاست. به بيان دقيق تر، ما شاهد شمايل ساختاری هستيم 
به لحاظ  آن  رفتن  عقب  و  حركتش،  اتومبيل،  رابطۀ  زيرا 
ساختاری مانند شمايل بردار نيرويی است كه از طرف مرد 
بر زن اعمال می شود و او را وادار به تسليم و عقب نشينی 
می كند. با وجود اين كه مينا در كوچۀ يك طرفه رانندگی 

مرد  اغلب  كه  پياده  عابران  اوست،  برای  مسير  و  كند  می 
هستند و حتی خواهر او از وی می خواهند كه از حق خود 
بگذرد، دنده عقب برود و مسير را برای رانندة متخلف باز 
كند. گويا همه باور دارند كه اين جنسيت مذكر است كه 
اولی بر قانون است. مينا تحت فشار ديگران و به رغم ميل 
باطنی مجبور به عقب نشينی و تسليم در برابر عمل خالف 
اين  با ديدن  از طرف ديگر، مخاطب  آن راننده می شود. 
برای  را  زودهنگامی  پايان  به نوعی  مينا  جانب  از  واكنش 
مشتركش  زندگی  در  مينا  شود،  می  متصور  فيلم  داستان 
با وجود اين  با مرتضی نيز در چنين موقعيتی قرار دارد، 
كه از نظر او، طالق گرفتن از مرتضی، سقط كردن بچه و 
تحصيل در خارج كشور حق اوست، تحت فشار ديگران و 
برای  خود  كردن(خوشبختی  )قربانی  كردن  نذر  نقاب  زير 
زنده ماندن آذر، تسليم شرايط می شود و ناگزير از مرتضی 
اين  نتيجه،  ادامه دهد. در  او  با  به زندگی  می خواهد كه 
پايان فيلم داللت  نهايی مينا در  بر واكنش  به نوعی  عمل 
می كند. بنابراين، می توان گفت اين عمل به طور هم زمان 
دارای نقش شمايلی و نمادين است ولی وجه نمادين آن 

در اين متن غالب است.

 نتيجه گيری
همان طور كه پيش تر ذكر شد، فرحزاد براساس نظر فركالف در مورد ماهيت دوبخشی متن- تكرار و خالقيت- 
ادعا می كند كه »در ترجمه دو متن با يكديگر رابطۀ بينامتنی دارند زيرا متن پسين از نظر فرم و محتوا متن 
پيشين را تكرار می كند ولی به آن محدود نمی ماند« )2009: 125(. يعنی متن پسين برخی از قسمت های متن 
پيشين را تكرار می كند و قسمت های ديگری را به صورت خالقانه به آن می افزايد. يافته های اين مقاله نيز 
نشان می دهد كه در جريان ترجمۀ بينانشانه-ای- بينافرهنگی فرايندهای تكرار و خالقيت كار می كنند اما صرف 
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فرايند تكرار و خالقيت برای توجيه اين اتفاق بينافرهنگی كفايت نمی كند بلكه الزم است كه عوامل فرهنگی 
خود و ديگری و مكانيزم های طرد و جذب را از نشانه شناسی فرهنگی قرض بگيريم و تفاوت های دو نظام نشانه 
ای سينما و ادبيات را وارد بكنيم تا نشان دهيم كه فيلم ايرانی سرانجام به رغم اين كه نقطه-ی آغازش داستان 

كوتاه كانادايی بوده است، متنی است كه ويژگی های كاماًل فرهنگ بنياد را برای خودش احراز كرده است.
بينافرهنگی  بينانشانه ای-  بينامتنی در ترجمۀ  روابط  بررسی  مقاله، در  اين  يافته های  براساس  هم چنين، 
فيلم ايرانی »كنعان« از داستان كوتاه كانادايی »تير و تخته« مشخص شد كه در فرايند اقتباس به عنوان عملی 
بينامتنی، تكرار محض وجود ندارد. پس می توان نتيجه گرفت كه تكرار و خالقيت دوبخشی نيستند، بلكه روابط 
بينامتنی به صورت يك پيوستار است كه در دو سر آن تكرار و خالقيت و در ميانۀ آن تغيير قرار دارد. همان طور 
كه در بررسی های انجام شده مشخص شد، روابط بينامتنی عبارت اند بودند از: تكرارهای بی نشان جهانی )تكرار با 
تغيير در سطح داستان(، تكرارهای نشان دار فرهنگی )از آِن خودسازی(، خالقيت های بی نشان جهانی، خالقيت های نشان 

دار فرهنگی و نقش های نشانه ای.
در نهايت می توان نتيجه گرفت كه اقتباس سينمايی فرايند تغيير و تبديل خالقانه ای است كه در آن فيلم 
واسط  به مثابه  اقتباس كننده  و  كند  می  برقرار  بينامتنی  ارتباط  پيشين(  )متن  ادبی  اثر  با  پسين(  )متن  اقتباسی 
فرهنگی و با توجه به نقش خالقه اش در فرايند اقتباس تصميم می گيرد بخش هايی از متن پيشين را تكرار يا 
به عبارت ديگر جذب كند و آن ها را در ساختار سلسله مراتبی از نشان داری در سطح داستانی و فرهنگی تغيير 
دهد و از آِن خود سازد. هم چنين، بخش هايی را كه با ماهيت چندرسانه ای فيلم اقتباسی و فرهنگ خودی 
هماهنگ هستند، به صورت خالقانه به متن پسين بيفزايد. در نتيجه، در تحليل تطبيقی فيلم های اقتباسی با 
آثار ادبی در فرايند ترجمۀ بينانشانه ای، برروش هايی كه فيلمساز به عنوان فرد اقتباس كننده برای گذر از يك 
نظام نشانه ای به نظام نشانه ای ديگر به كار می گيرد و هم چنين بر تأثيری كه تفاوت های فرهنگی بر روابط 

بينامتنی در فرايند اقتباس سينمايی می گذارند، تأكيد می شود. 
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