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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  81 -51، 1396شمارة دوم، تابستان  هفتم،سال 

 بررسي برگردان سينمايي داستان اوسنه باباسبحان برمبناي
  متنيت ژار ژنت فزون نظرية

  *ظريفيانمهدي 
  ***عذرا قندهاريون، **سميرا بامشكي

  چكيده
هاي  باشد كه در حوزه پژوهش اي مي هاي مطالعات بينارشته اقتباس سينمايي يكي از شاخه

پردازان اين حـوزه در تعريـف اقتبـاس از يـك      شود. نظريه بندي مي ادبيات تطبيقي تقسيم
گويند. بنـابراين مطالعـة اقتبـاس     مي شده سخن مدت با اثر اقتباس درگيري بينامتني طوالني

متنفقط به متن نوشتاري  بينامتني،جا كه در مطالعة  سينمايي يك مطالعة بينامتني است. از آن
شـده از آن را در قالـب نظريـة     توان اثر ادبي و فيلم سينمايي اقتبـاس  شود، مي  محدود نمي

در اينجا اثر  ن است تحليل كرد؛ترين نظريات حوزة بينامت كه از مهم ژرار ژنتمتنيت  فزون
شود. تحقيق حاضر بـا   متن بررسي مي متن و اثر سينمايي در حكم بيش ادبي در حكم پيش

اين فرض به بحـث اقتبـاس در سـينماي ايـران توجـه كـرده و بـه بررسـي يـك نمونـة           
كـه براسـاس داسـتان    مسعود كيميايياثرخاكبرانگيز در اين حوزه پرداخته است: فيلم  بحث
ساخته شده است. مطابق نظرية ژنت، گشتارهاي آبادي محمود دولتنوشتة  نه باباسبحاناوس
داوري شده است. در  ها ارزش بندي شده و در خصوص آن داده در فرايند اقتباس طبقه رخ

داده در فراينـد اقتبـاس از نـوع     بندي اين نتايج آشكار شده كـه بيشـترين گشـتار رخ    جمع
دهنـدة نظـام ارزشـي ويـژة      باشد. اين گشتار نشـان  ) ميRevaluation( گذاريِ مكرر ارزش
كه جهان ارزشيِ نويسندة داستان  در اقتباسهاي خود بيش از آن كيمياييساز است؛ يعني فيلم

كـه در نظـام فكـريِ خـود او      هـايي مـي پـردازد    كـردن ارزش  را بازتاب دهد، به برجسته
  است. معتبر

                                                                                                 
 mz306.zarifian@gmail.com ،، دانشگاه فردوسي مشهدكارشناسي ارشد ادبيات تطبيقي دانشجويِ *

 bameshki@um.ac.irول)، ئِدانشگاه فردوسي مشهد (نويسندة مس ،استاديارِ گروه زبان و ادبيات فارسي **
  ghandeharioon@um.ac.ir، دانشگاه فردوسي مشهدانگليسي، ِاستاديارِ زبان و ادبيات  ***

 2/5/1396، تاريخ پذيرش: 25/2/1396تاريخ دريافت: 
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، مسـعود كيميـايي  متن، گشـتار،   متن، بيش متنيت، پيش اقتباس سينمايي، فزون ها: كليدواژه
  .آبادي دولتمحمود 

  
  مقدمه. 1

 ارتباط اقتباس و ادبيات تطبيقي 1.1
هـاي   اي است كـه در حـوزة پـژوهش    هاي مطالعات بينارشته اقتباس سينمايي يكي از شاخه

تعريف و عملكـرد  بندي است. هنري رماك،  در مقالة مهم خود  ادبيات تطبيقي قابل تقسيم
(كه به مكتب آمريكاييِ ادبيات تطبيقي تعلق دارد)ضمن بيان دو حوزة كاري  ادبيات تطبيقي

  يسد:نو ادبيات تطبيقي مي
ادبيات تطبيقي مطالعة ادبيات فراسوي مرزهاي يك كشور خاص و مطالعة روابط ميـان  

المثـل: نقاشـي،    ادبيات از يك سو و ساير قلمروهاي دانش و معرفت ماننـد هنرهـا(في  
سازي، معماري، موسيقي)...است. به طور خالصه، ادبيات تطبيقي مقايسه يـك   مجسمه

ر و مقايسه ادبيات با ساير قلمروهاي بيان انسان است. ادبيات با يك يا چند ادبيات ديگ
  .)55: 1391(رماك،

اي از جمله اقتباس سينمايي  يعني در مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي، مطالعات بينارسانه
  در حوزة ادبيات تطبيقي قرار مي گيرد. به طور كلي

كه  پردازد؛ اول اين رها ميادبيات تطبيقي از دو ديدگاه به تحقيق دربارة ادبيات با ساير هن
چگونه  داستان يا نمادي مشخص از متن نوشتاري بـه حـوزة هنرهـاي ديـداري وارد     

جـا پيرنـگ    گر به دنبال كشف فرايند اقتباس است...در اين شود كه در اينجا پژوهش مي
كه ساز و كارهايخـاص   شود كه با توجه به اين واحدي در قالب رسانة متفاوتي بيان مي

هـاي   براي بيان مفاهيم دارد ناگزير تغييراتي در داسـتان را در پـي دارد. اقتبـاس    خود را
تـه از آثـار ادبـي در زمـرة چنـين      هاي برگرف ها و موسيقي سينمايي و نمايشي يا نقاشي

  ).1392:5گنجند( انوشيرواني،  هايي مي پژوهش

خوانيم، آشـكارا   ميوقتي اثري را اقتباسي "نويسد: مي نظرية اقتباسليندا هاچن در كتاب 
كنيم...اين است كه مطالعـات اقتباسـي غالبـا     به روابط آشكار آن با اثر يا آثار ديگر اذعان مي

  )Hutcheon, 2006:6( "روند. مطالعاتي تطبيقي به شمار مي
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 تعريف اقتباس 2.1
)سه گونه ترجمه را از يكـديگر  1959("هاي زبان شناسيك ترجمه جنبه"ياكوبسن در مقالة 

)ترجمة درون زباني(مثل تفسيريك متن كهـن فارسـي بـه زبـان امـروزي).      1متمايز دانست:
شـانه اي يـا   ن  )ترجمة بينـا 3شود) و  چه كه معموال ترجمه خوانده مي )ترجمة بينازباني(آن2

شناسـيك   هاي زبان برگردان غير كالمي. ياكوبسن در تعريف نوع سوم مي آورد:تأويل نشانه
همچون ساختن فيلمي سينمايي از يك اثـر ادبـي    ؛شناسي هاي ديگر نشانه هاي نظام به نشانه

اقتبـاس نــوعي   "همچنـين درتعريــف اقتبـاس گفتـه انـد:    .)72:1393(بـه نقـل از احمـدي،   
تأثيرپذيري يا تفسير هنري است كه در آن هنرمند با تفسير اثر هنري ديگر يـا پيـروي از آن   

ــازآفريني مــي ــر جديــدي ب ــا اث  "ر متقــدم در آن قابــل رويــت اســت كنــد كــه ردپــاي آث
كننده مضمونيا شگردهاي صوري  اقتباس"در اين نوع از تأثيرپذيري .)17:1389(انوشيرواني،

اثري را وام مي گيرد و پس از جرح و تعديل ، آن را براي بيان مفاهيم موردنظر خود  به كار 
دانست كه در طـي فراينـد    اي .بنابراين اقتباس را بايد يك فعاليت بينارسانه(همان)"مي گيرد
گيــريِ آن، مــتن اول دچــارجرح و تعــديل شــده و تغييرهــاي آگاهانــه ( از ســوي   شــكل
كنـد.   هاي موجود در رسانة مقصد) را تجربه مي كننده) يا اجباري ( به علت ضرورت اقتباس

در اين فرايند گرچه پيرنگ واحدي در هر دو اثر قابل مشاهده است؛ امـا اثـر دومـي خـود     
  شود. ي وجاهت مستقل است و در قامت يك اثر خالقانة جديد ظاهر ميدارا

  
 متنيت اقتباس ادبي و نظريه فزون 3.1

بارها به نظرية بينامتنيت در حوزه مطالعات تطبيقي اشاره  نظرية اقتباسليندا هاچن در كتاب 
اي  خـود گونـه  براي خواننده، تماشاگر يا شنونده، اقتباس به خوديِ "نويسد: كند. وي مي مي

ناپذير از بينامتنيت است؛ البته اگر مخاطب با متن اوليه كه از آن اقتبـاس شـده آشـنا     اجتناب
ــد ــامتني   .)Hutcheon, 2006:21( "باش ــري بين ــك درگي ــاس را ي ــر اقتب ــاي ديگ او در ج
بنـابراين وقتـي از    .)134: 1391(به نقل از نجوميان،  داند مدت با اثر اقتباس شده مي طوالني

اي بينـامتني   گـوييم بـا مطالعـه    طالعة اقتباس سينمايي در حوزة ادبيات تطبيقي سـخن مـي  م
بينامتن در حوزة هنربه همـان انـدازه   "نظران حوزة بينامتنيت نيز معتقدند:  روبروييم. صاحب

) . 10: 1386( نـامور مطلـق،   "شـود  مطرح است كه در حوزه ادبيات و زبان از آن بحث مي
دامنة مـتن فراتـر از نظـام كالمـي صـرف       "ارت را پيش چشم دارند كه :ايشانراي روالن ب

و  "شود متن، فقط به متن نوشتاري ...محدود نمي"(همان). پس بايد نتيجه گرفت كه:"است
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ــز        " ــه ني ــگ عام ــنيداري و فرهن ــداري و ش ــتاري و دي ــون نوش ــامل مت ــد ش ــي توان م
كه تحليل اقتبـاس ادبـي در    اين سخن به معناي آن است.)52:1389الف-(انوشيرواني"باشد

پذير است.در چنـين رويكـردي اثـر ادبـي در      متنيت ژرار ژنت امكان چارچوب نظرية فزون
مـتن)   متن) و اثر سينمايي كه از آن اقتباس شده در حكم اثر ثانوي(بيش حكم اثر اوليه(پيش

شـگردهاي  متن يـا مضـمون يـا     شود. در فرايند اقتباس بيش است كه متأثر از اولي خلق مي
  آورد.  اي تازه پديد مي متن خود را اخذ كرده و اثري نو در رسانه صوري پيش

  
  هدف و موضوع مقاله. 2

اي بـه مسـألة اقتبـاس(در سـينماي      هدف از نگارش اين مقاله به دست دادن زاوية ديد تازه
 كوشـيم  برانگيـز از اقتبـاس ادبـي در ايـران مـي      ايران)است. ما با بررسي يك نمونـة بحـث  

چارچوب نظري و تحليلي ارائه دهيم كه در آن فرايند تغيير و  تحول يك اثر ادبي به اثـري  
نمايشي بررسي شود. چارچوب نظري اين پژوهش نظرية فزون متنيت اسـت و مطـابق آن   

بنـدي مـذكور ايـن     شود. طبقـه  بندي مي گشتارهاي رخ داده درفرايند اقتباساستخراج و طبقه
ها داوريِمقبول ارائـه   داده ارزيابي شده و در باب آن ورد كه تغييرهاي رخآ امكان را فراهم مي

گردد. در نهايت بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه تغييرهاي ايجادشده آيا به منطق رواييِ اثر 
-داستاني خدشه وارد كرده يا خير. به ديگر سخن، پرسش اصلي آن است كـه منطـق علّـي   

مقايسـه بـا داسـتان اصـلي چـه      ا و حـوادث فـيلم در   هـ  معلولي و روابط كنشي شخصيت
  دارد. وضعيتي

  
  تحقيق ةپيشين. 3

گيرد كه تاكنون محل توجـه پژوهشـگران مختلـف بـوده      اين تحقيق سه حوزه را در بر مي
  كنيم: فوق را به تفكيك بررسي مي ةاست. در زير سه حوز

  
 سينماي مسعود كيميايي 1.3

اسـت كـه     منتشر شـده  مسعود كيمياييدر اين حوزه مقاالت متعددي در نقد و معرفي آثار 
بـه   مجموعه مقاالت در نقد و معرفي آثـار مسـعود كيميـايي   بيشتر جنبة توصيفي دارند. كتابِ

) مرجع تقريبا كاملي است كه بـراي هـر فـيلم جداگانـه بـه      1364كوشش زاون قوكاسيان(
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تحليلي  ساختارهايي با  پرداخته است؛ اما در اين كتاب هم مقالهگردآوري نقدهاي سينمايي 
مسعود شناختي آثار  تحليل جامعه"خورد. لعيا ياراحمدي در مقالة   و پژوهشي به چشم نمي

ه بـه زمينـة     و مؤلفه كيميايي) به تحليل سينماي 1389("كيميايي هاي آن پرداخته كه با توجـ
شناختي) با اين پژوهش متفـاوت اسـت.    (تحليل جامعه شده تخصصي و متغير علّي انتخاب

گـرا:   سـاز جامعـه   فارسي در آثار يك فـيلم  زدايي از فيلم آشنايي"همچنين محمد هاشمي در 
( از جملـه  كيمياييهاي  ) به تحليل فيلم1387("مسعود كيمياييهاي  نگاهي به آثار و انديشه

غيرپژوهشـي آن از ايـن تحقيـق متفـاوت      تارساخپردازد. اما با توجه به  آثار اقتباسيِ او) مي
ـ    است. در واقع، وجه تمايز اين تحقيق با اين مقالـه و مشـابه   ةهـاي آن در اسـتفاده از نظري 

متنيت و ارائة چارچوبي نظري براي تحليـل فـيلمِ اقتباسـي اسـت. همچنـين ابـراهيم        فزون
آكل صادق هـدايت   ستان داشاي دا از ادبيات تاسينما:بررسي مقايسه"نامة  صمديان در پايان
شناسي، عناصر ساختاري موجود در هـر دو   ) براساس علم نشانه1392("در ادبيات و سينما

متن فيلم و داستان را بررسي كرده و در پي وجوه تشابه و افتراق دو رسانة سينما و ادبيـات  
زمينـة   شود كه شناسي و حوزة عملكرد آن، مشخص مي است. با توجه به تعريف علم نشانه

  نامه با كار اين پژوهش متفاوت است. كاري اين پايان
 

 مطالعات اقتباس ةحوز 2.3
هـاي ادبـي و    نقد مطالعات تطبيقيِ اقتباس در پـژوهش "در اين حوزه زهرا حياتي در مقالة 

) ضمن بررسي سابقة تاريخي موضوع اقتباس به بررسي و تحليل آثار 1393("سينمايي ايران
دادن دورنمايي روشـن   پردازد. نتيجة حاصل از اين مقاله به دست حوزه مي آمده در اين پديد

كه مطالعة خود را بر مبنـايي نظـري بنـا كنـد.      آن  از سير مطالعات اقتباس در ايران است؛ بي
) از همـين  1393("اي نقد ادبي و مطالعـات تطبيقـي در ادبيـات بينارسـانه     "همچنين مقالة 

ازد كه امكانات موجود در رسانة سينما قابليت آن را دارد كـه در  پرد نويسنده به اين نكته مي
خوانش متون ادبي به كار گرفته شود. زمينة اين پژوهش متفاوت از تحقيـق حاضـر اسـت،    
زيرا به شكل برعكس، از سمت سينما به ادبيات حركت كرده و بـه تـأثيري كـه نقـد ادبـي      

كه تحقيق حاضر به نحوة برگـردان   . در حاليپردازد تواند از مطالعات سينمايي بگيرد، مي مي
ذرا  قنـدهاريون      اثر ادبي به فيلم سينمايي توجه كرده و به نوعي ادبيات مبـدأ آن اسـت. عـ

ايِ ويليامز و فيلم اينجا  ادبيات تطبيقي نو و اقتباس ادبي:نمايشنامه باغ وحش شيشه"درمقالة
تباس در سينماي ايـران بـه تحليـل    ) ضمن بررسي يك نمونه از اق1392( "بدون منِ توكلي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 متنيت ژار ژنت فزون نظرية بررسي برگردان سينمايي داستان اوسنه باباسبحان برمبناي   56

اي  شود كه حوزه اقتباس يك مطالعة بينارشته پردازد. در اين مقاله تأكيد مي فرايند اقتباس مي
گيرد. اما تفاوت مقالة فوق و پژوهش حاضـر در   است كه در قلمرو ادبيات تطبيقي قرار مي

ـ   استفاده از نظريه فزون نقـش  "سـيد در مقالـة    ا آلمتنيت است. همچنين زهرا حيـاتي و مون
) بـه مقايسـة تطبيقـي    1394("رسانه در توليد معنا؛ تحليل تطبيقي داستان و فيلم داش آكـل 

پـردازد. امـا هـدف از آن مقالـه،      ميكيميـايي شدة  هدايت و فيلم ساخته "داش آكل"داستان 
نما بـا  توضيح و تبيين اين نكته است كه عناصر رواييِ معناساز در دو رسـانة ادبيـات و سـي   

شناسـانه را   اي سبك كه تحقيق حاضر بر آن است كه مطالعه يكديگر متفاوت است. در حالي
  متنيت سامان دهد. به مدد نظريه فزون

  
 متنيت نظريه فزون 3.3

و در ايران نيز بـه آن اقبـال   است شده در حوزة نقد ادبي  شناختهتقريبا اي  اين نظريه، نظريه
) ضـمن  1391("متنـي  شناسـي بـيش    گونـه "نامور مطلق در مقالة  فراواني شده است. بهمن

بندي ديگري بـه ايـن شـكل بـه      هيچ صورت"شود كه  متنيت يادآور مي معرفي نظرية فزون
شناسي بهترين مرجـع بـراي    متني نپرداخته است و بي ترديد در اين حوزة گونه روابط بيش

مـداريانو سـميرا بامشـكي در مقالـة     همچنين تقي پورنا "شود. مطالعه و تحليل محسوب مي
ــتان" ــة داس ــت    مقايس ــرد رواي ــا رويك ــر ب ــق الطّي ــوي و منط ــترك مثن ــاي مش ــيِ  ه شناس

بررسي داستان كيومرث در شاهنامه و تواريخ ") و حامد صافي(و بقيه) در 1388("ساختگرا
ايـن  ) دو تحليل كـاربردي از  1395("متنيت ژنت ها براساس فزون عربي متأثّر از سيرالملوك

اند. اما تحقيق حاضر با لحاظ اثر ادبي و فيلم سينمايي در تالش است كه  نظريه را ارائه داده
متنيت را در تلفيق با مسألة اقتباس بـه كـار    جام دهد و نظرية فزوناناي را  اي بينارشته مطالعه

ار تـر بـه كـ    اي وسـيع  در حـوزه گيرد. از اين منظر تحقيقي است نو و نتـايج حاصـل از آن   
  آمد. خواهد

  
  )نظرية فزون متنيت( انواع ارتباط متون با يكديگر. 4

مسـألة ارتبـاط    )Palimpsests( الواح بازنوشـتني  ژرار ژنت منتقد تأثيرگذار فرانسويدر كتابِ
هاي پيشـين   هر متني با توجه به متن "دهد. بنا به رأي او  ميان متون را مورد بررسي قرار مي

آيد. ايـن ويژگـي بينـاترامتني موجـب رشـد و       گيرد و هيچ متني از هيچ پديد نمي شكل مي
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ناي بر مب .)141: 1391(نامور مطلق، "شود توسعة جهان متني و به دنبال آن جهان انساني مي
ت ؛   -1تـوان يافـت:   نظر ژنت پنج نوع ارتبـاط ميـان متـون مـي     ت؛   -2بينامتنيـ 3پيرامتنيـ- 

متنيت ارتباطي است كه  متنيت. از ميان پنج مقولة فوقفزون فزون -5سرمتنيت؛  -4فرامتنيت؛ 
هاي  متنيتبه تفسير و توضيحتمام ارتباط ميان اثر ادبي و اقتباس سينمايي آن برقرار است. فزون

) بـه نحـوي از   Hypertextمتنيا  ( بيش Bپردازد. در تعريف ژنت متن  ممكن ميان دو متن مي
اين اشتقاق يـا   "شود.  ) متصل شده و از آن مشتق ميHypotextمتن يا  (پيشAانحاء به متن 

 ,Genette( "گيـرد.  از طريـق گشـتار سـاده يـا از طريـق گشـتار غيرمسـتقيم صـورت مـي         
متن  شود. بيش ان متن نخستين است كه منبع الهام و برگرفتگي تلقي ميمتن هم )پيش1997:7

از طريق فرايندي بـه   Aاز متن  B).متن Ibid:5متن است( نيز متن دوم يا متن برگرفته از پيش
گيـرد و متعاقبـا آن مـتن را انعكـاس      ) سرچشـمه مـي  Transformationنام گشتار يا انتقـال( 

  .)410:1393دهد(بامشكي، مي
ــي بنـــدي گشـــتار بـــه دو نـــوع تقســـيم  مـــي تقســـيم در يـــك شود:گشـــتار كمـ 

)TransfrmationQuantitative ( كاربردي) و گشتارPragmaticTransformation يگشتار كم  .(
اين تغيير يك تغيير  صـوري و   .)Genette, 1997:309متن ( عبارتست از تغيير در حجم پيش

كـردن يـا كـاهش     يابد: خالصه بدون بار محتوايي است كه به دوشكل كامال متضاد نمود مي
). البته كاهش و افزايش در اينجا به معنـاي  Augmentation) و افزايش متن(Reductionمتن (

دومـي را  صرف كوتاه كردن و بلند كردن متن نيست. بلكه عبارتست از فراينـدي كـه مـتن    
كند. به تعبير ديگر، كاهش متن به معنـاي   هاي زيادي مي نسبت به اولي دستخوش دگرگوني

طـور كـه افـزايش مـتن نيـز در بلندسـازي آن خالصـه         سازيِ آن نيست، همـان  سادة كوتاه
  دهد. هاي قابل توجهي رخ مي شود؛ بلكه در هر مورد انحراف نمي

مسير رويداد است.  اين فراينـد جنبـه معنـايي     گشتار كاربردي عبارت از ايجاد تغيير در
هاي عمـدة گشـتار كـاربردي عبارتنـد از:      گردد. شيوه دارد؛ يعني طي آن معنا دچار تغيير مي

) و گشــــتار Transvaluation( )، گشــــتار ارزشTransmotivation( گشــــتار انگيــــزه 
ا كه خود بر سه گونه ه ).گشتار انگيزه عبارتست از جابجايي انگيزهTransmodalizationكيفي(

تـرين   اي كه در متن پيشنهاد شده است؛ اين مـورد مثبـت و سـاده    كردن انگيزه است: مطرح
حالت اين گشتار است. نوع دوم منفي استو عبارت است ازحذف انگيزة اصلي و اولية ذكر 

شود. نوع سـوم هـم جـايگزيني     ) ناميده ميDemotivation( انگيزه كردن شده در متن كه بي
  .)Genette,1997:325( شود ) ناميده ميTransmotivation( اي امل و به تعبير ديگر دگر انگيزهك
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كردن يك  گذاري مكرر به معناي غني گشتار ارزش نيز بر سه نوع است: نوع اول ارزش
مـتن داشـته    چه در نظام ارزشي پـيش  تر نسبت به آن تر و جذاب شخصيت با يك نقش مهم

هـا   شخصيت داستان با اصالح نظام ارزشي مربوط به رفتارها و انگيزه"است. به تعبير ديگر 
) Devaluation( ارزش سـاختن  ). نـوع دوم بـي  21:1395(صافي، "به صورتي بهتر ارائه شود

مايه و از اين طريق يك اثر، اثرِ پيش از خـود   است كه عبارت است از حركت وارونة درون
) است كه در آن متن، جنبة متقابل Transvaluation( كند. نوع سوم دگرارزشي را مسخره مي
 دهد و بالعكس ارزش شده ارزش مي چه بي گيرد؛ مثال به آن متن را به خود مي و متضاد پيش

)Genette, 1997:350-367  
گـري   در واقع دگرگوني در شيوة روايت"گشتار كيفي  يك گشتار كامال شكلي است و 

ــيش ــايش ب ــوع    و نم ــه دو ن ــه ب ــتن اســت ك ــيم ــيم م ــي  تقس ــي درون ــتار كيف  شود:گش
)Intermodalization و گشتار كيفي بيناكيفيتي. اولي عبارتست از تغيير و دگرگوني در شيوة (

). دومي هم عبارتست از تغيير در ژانر؛ يعني Ibid:277گري بدون تغيير در ژانر است ( روايت
تباس سينمايي از يك اثر يك روايت به نمايش بدل شود يا بالعكس. بديهي است هر گونه اق

گيرد. اينجا هم بايد تصريح كرد كـه در بعـد    ادبي در شمول گشتار كيفي بيناكيفيتي قرار مي
كالن، گشتار كيفي رخ داده و متن مكتوب داستاني به اثري سينمايي تبديل شده اسـت. امـا   

د اقتباس است ِ گشتارهاي انگيزشي و ارزشي در فراين آورد، بررسي چهمقصود ما را برمي آن
  آورد. داوري مد نظر اين پژوهش  را فراهم مي كه امكان ارزش

  
  متن متن و بيش معرفي پيش. 5

 باباسبحان داستان اوسنه 1.5
ه.ش بـه   1347كه براي اولين بار در سـال   آبادي دولتعنوان داستاني بلند است از محمود 

  .چاپ رسيده است
همراه با برادرش مسيب روي زمين اربـابي   خالصه داستان: صالح پسر بزرگ باباسبحان
كننـد( البتـه يـك دانـگ زمـين متعلـق بـه         كه متعلق به زن بيوة ارباب، عادله، است كار مي

( از جملـه بـر سـر     گدا، دارند اي ديرينه با غالم فسنقري، پسر صديقه ها كينه هاست). آن آن
ي) بـه غـالم دارد مايـل    شوكت كه امروز زن صالح است). عادله كه در دل، ميلي (جسـمان 

هاي كهنه را  است اجارة زمين را از صالح بگيرد و به غالم بسپارد.اين موضوع آتش اختالف
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رسـاند. باباسـبحان    كند و درگيري و تنازع ميان برادران و غالم را بـه اوج مـي   شعله ور مي
يك درگيري، شود. در  اي ناگوار جلوگيري كند كه موفق نمي كند كه از بروز حادثه تالش مي

برد. عادله از ترس، غـالم   كشد و به عادله پناه مي شدنِ خود،صالح را مي غالم از ترس كشته
گـردد و خـود را    گريزد؛ اما پس از مدتي آوارگي، ناچـار بـازمي   راند. غالم مي را از خودمي
د آميز خو شود و در يكي از حاالت جنون كند. مسيب از غم مرگ برادر ديوانه مي تسليم مي

  ميرد. كند و مي تصادف مي
  
 فيلم خاك 2.5

  به نمايش درآمد.  1352است كه در سال  مسعود كيمياييششمين ساخته 
اش بـه   خالصه داستانِ فيلم: در شب عروسيِ مسيب پسر باباسبحان، غالم و دارو دسـته 

برند. غالم ادعا داردكه عروس مسيب، شوكت، قـبال بـا او بـوده     كاروان عروسي هجوم مي
ست. مسيب همراه برادر بزرگترش،صالح، روي زمين ارباب كـه زنـي فرنگـي اسـت كـار      ا

گيرد كه اجارة زمينش را به غالم بسپارد و اين آتش كينة ميان پسران  كنند. زن تصميم مي مي
هايش صالح را در خاك  كند. در يكي از دعواها، غالم و نوچه باباسبحان و او را شعله ور مي

اش كنند. برادران بر حق خود در زمين اصرار كرده و دوباره بر  ن كار شكنجهكنند تا با اي مي
رسـدو   شود و صالح كه دير به معركه مـي  روند. در دعواي دوم مسيب كشته مي سر كار مي

شود. غـالم بـه    زند و مجنون مي آيد، با بيل ضربه اي به سر خود مي كاري از دستش برنمي
كند. اما قبل از رفتن و وقتي با  ين او قصد رفتن به تهران ميرود و با ماش سراغ زن ارباب مي

شود. فيلم بـا   افتد و در ميدان وسط روستا كشته مي كنيز ارباب خلوت كرده به دام صالح مي
  رسد. بازداشت صالح به پايان مي

  
  تغييرات رخ داده در فرايند اقتباس. 6

كند. برخـي   در متن داستان ايجاد مي اي در برگردان سينمايي خود تغييرات گسترده كيميايي
كنـد(مثل   دهد، برخي حوادث مهـم داسـتان را حـذف مـي     ها را  تغيير ماهوي مي شخصيت

تأثيرگذار ذبـح  ةكند(مثل صـحن  ها)، برخي حوادث را به فيلم اضافه مي صحنة جنگ خروس
را كند. بخش عمدة اين تغييـرات   ها را حذف و گروهي را اضافه مي شتر)، برخي شخصيت
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در بخــش گشــتارها ارزيــابي خــواهيم كــرد. امــا الزم اســت در ابتــدا دورنمــايي كلــي از  
  ها ارائه دهيم. هاي فيلم و داستان و روابط آن شخصيت

  
  ها تغيير شخصيت 1.6

انـد.   هادچار تغيير شـده  شخصيت آبادي دولتاز داستان  كيمياييدر جريان اقتباس سينمايي 
هايي را به شكل كامل حذف كرده، برخي را اضافه كرده و روابط برخـي   شخصيت كيميايي

  دهد: از افراد را تغيير داده است. جدول زير نمودار اين تغييرات را نشان مي

    
انـد.   هـايي هسـتند كـه در فـيلم تغييـر كـرده       ر شخصيتنگنمايا ها پيكاندر جدول باال 
نيز مشخص هستند. اين جدول به ما   شدههايي كه به شكل كامل حذف  همچنين شخصيت

داوري  داده در قصه را پيدا كرده و در باب هر كـدام ارزش  دهد كه گشتارهاي رخ امكان مي
خاص خود را ارائه كنيم. البته گشتارهايي مانند تغيير عنوان فيلم و جغرافيا و اضـافه كـردن   

يـك   بـه  د دارنـد كـه يـك   ها نيز در اين فرايند وجـو  برخي حوادث و روابط ميان شخصيت
  بررسي خواهند شد.

نقش نامنام
پسر بزرگ بابا سبحانصالح پسر بزرگ بابا سبحانصالح 

پسر کوچک بابا سبحانمسيب پسر کوچک بابا سبحانمسيب 

پسر صديقه گداغالم فسنقریپسر صديقه گداغالم فسنقری

همسر مسيب شوکتهمسر صالحشوکت 

بابا سبحان بابا سبحان 

صديقه گداصديقه گدا

زن ملّاکزن خارجیزن مّلاکعادله 

ده است  ****عسگر  مديوسف در فيلم حذف ش

نقشنامنام

دا  دا کدخ کدخ

کنيز جوان اربابصفيهکنيز پير عادلهصفيه

****مادر شوکت
****خالو کاروانسرادار

****اسکندر کولی
مباشران جنايتهای اوآدمهای غالم

****آدمهای روستا

شخصيتهای اصلیشخصيتهای اصلی

تان  يتهای داس م شخص شخصيتهای فيل

در فيلم هويت شخصی آنها حذف شده است

ده است   در فيلم حذف ش

در داستان حضور ندارند

شخصيتهای فرعی شخصيتهای فرعی

ده است   در فيلم حذف ش

ده است   در فيلم حذف ش
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  انواع گشتارهاي رخ داده در فرايند اقتباس. 7
  گذاري مكرر) (نوع گشتار: ارزش تغيير عنوان فيلم 1.7

 "خاك"به  "اوسنه باباسبحان"اولين تغيير مشهود فيلم به نسبت رمان تغيير عنوان داستان از 
شود و تغيير  ز يك عنصر روايي محسوب ميجا كه عناصري چون نام داستان ني است. از آن

  پردازيم. تواند بار معنايي موجود در متن را تغيير دهد، ابتدا به بررسي اين تغيير مي آن مي
  تحليل گشتار

در گويش خراساني به معناي داستان  و قصه است. همين واژه و انتسـاب آن   "اوسنه"واژه 
سازد و جغرافياي قصـه را   ننده روشن ميبه گويشي خاص، فضاي كلي داستان را براي خوا

هاي ديگري نيز در قصه هست كـه خواننـده را كـامال متقاعـد      (گرچه نشانه كند محدود مي
( و به ويـژه شـهر سـبزوار و روسـتاها و      خراسانكند كه فضاي رخداد قصه كجاست).  مي

 آبادي دولتهاي اطراف آن) نقشي پررنگ و تأثيرگذار در بخش عمده اي از آثار مهم  دشت
غير از نام آن كه به كوهي ميان شهرهاي قوچان و نيشابور  كليدركنند. رمان سترگ  بازي مي

  ها و رسوم منطقة خراسان است. بـه  ها، گويش و سبزوار اشاره دارد، سرشار از نمادها، مكان
شـود.   هاي داستان در بافت جغرافيايي اين سرزمين معنـادار مـي   نحوي كه بسياري از كنش

روزگار سپري شده زمينة زلزلة شهر خواف نوشته شده است. رمان در پس عقيل عقيلداستان 
جاي خـالي  دهـد.رمان  از توابع سبزوار رخ مي آباد كلخچان تلخدر روستايي به نام  سالخورده

گذرد.  ضمنا عنوان باباسـبحان نيـز    در غرب خراسان مي زمينجنيز در روستايي به نام سلوچ
  نويسد: آبادي در اين باره مي ژه است. دولتواجد معنايي وي

من از اين رو نام باباسبحان را براي اين داستان انتخاب كرده ام كه پيرمرد محـور همـه   
كشـد تـا سـايرين.     هاي مردم داستان است. بار اندوهان را در مقام پدر بيشتر او مي رنج
رچـه بـه عنـوان يـك     كه بار زحمت را تا امروز بيشـتر او كشـيده اسـت. او گ    چنان هم

در روابـط بيشـتر    -بنا به وضع و موقعيت سني و در نتيجه حد كـاربردش  -شخصيت
هـا،   حالت پذيرشي(انفعالي) دارد، و قهرمان فعال و كاري نيست، امـا مركـز ثقـل رنـج    

ــطراب ــي  اض ــا و دلواپس ــل از      ه ــت(به نق ــتان هس ــاري در داس ــدگانيِ ج ــاي زن ه
  .)288: 1364 ،قوكاسيان

انتخاب كرده است. اين  "خاك"عنوان برگردان سينمايي خود از اين قصهرا اما كيميايي 
فراتـر از هـر محـدوديت     دهـد  به كارگردان فرصت مي انتخاب، انتخاب مناسبي است؛ زيرا
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محور  "زمين"يا  "خاك"هاي مدنظر خود در داستان بپردازد.  جغرافيايي به كنش –فرهنگي
افتـد. خـاك    ر خاك است كه غالم با بـرادران در مـي  هاي اين داستان است. بر س تمام تنازع

اي از فيلم صالح به صـراحت بـه    براي باباسبحان و صالح و مسيب مقدس است. در صحنه
گويـا   .)38(دقيقـه  "ره زاده به زمين برسه، محصولش پـس مـي   دست حروم"گويد: غالم مي

گيرد و بر او  او تأثير ميآيد و از  زمين موجودي است زنده كه با زارع خود در داد و ستد مي
خواهند صالح را از خاك بيرون كنند به صراحت بـه غـالم    گذارد. وقتي اوباش مي تأثير مي

دوني اين كار يعني چي. بچه نداشتي كه  تو نه اهل زميني، نه اهل زراعت. تو نمي"گويد: مي
م غـالم.  ته. مادرم نداشتي كه بهت بگم عين مادرته. چجـوري بهـت بگـ    بهت بگم مثل بچه

..آدم روي اين زمين پير شده. بچه روي اين زمين به دنيا اومده. تـو نگـات بـه ايـن زمـين      
ها را با هوشمندي در  اين ديالوگ كيميايي( )45(دقيقه "خوريت برس اجنبيه. تو برو به مفت

هـا در   گيرد. وقتي زمين با همه وسعتش پيش چشـم اسـت و آدم   شات) مي نمايي باز(النگ
ه تنازع كالمي مشغولند. گويا زمين، اين قدرتمند معصومِ بي انتها، شاهدي است دور دست ب
  دهد). هاي صالح و بيگانگي اراذل را با فضاي خود نشان مي بر حرف

انتخاب عنوان يكي از موارد معدودي است كه نويسندة داستان با كارگردان فيلم بر سـر  
برگردانـده شـد. بـه     "خـاك "م ايـن نـام بـه    در فيل"نويسد: آبادي مي آن توافق دارند. دولت

و بي عقيده من. با اينهمه لحظه اي كه شنيدم او اين نـام را بـراي    كيمياييخواست و سليقه 
و دانستم كه او در نظر دارد بـا انتخـاب    "چه اسم خوبي!"فيلم انتخاب كرده بي اراده گفتم:

پيش خود پذيرفتم. اين قدمي درست  تري را بيان و القاء كند. بنابراين اين نام مفهوم گسترده
  .)288: 1364(به نقل از قوكاسيان، "بود

  
  ( نوع گشتار: دگر ارزشي) تغيير فرجام داستان 2.7
هاي عمده ميان داستان و فيلم است. در داسـتان صـالح بـه     بندي داستان يك از تفاوت پايان

كنـد. در   يم قـانون مـي  شود و غالم خود را تسل شود، مسيب ديوانه مي دست غالم كشته مي
شود و غـالم بـه دسـت صـالح      شود ، صالح ديوانه مي فيلم، مسيب به دست غالم كشته مي

شـود. بـديهي اسـت چنـين      شود. صالح هم توسط ماموران ژاندارمري دستگير مي كشته مي
  تفاوت فاحشي بار معنايي كامال متفاوتي را به دنبال دارد.

  تحليل گشتار
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به غايت تراژيك است كه فروپاشي اساس يك زندگي را بـه   آبادي دولتبنديِ داستان  پايان
رسد و غالم از سر آوارگي و بيچارگي خـود را   گذارد. صالح به تلخي به قتل مي نمايش مي

شود و  او نيز در حادثه اي خودخواسـته   كند. مسيب از غم برادر ديوانه مي تسليم قانون مي
ماند. عادله نيز كه كام چنداني از هوس خـود   ه بر جاي ميميرد. باباسبحان، آزرده و آوار مي

خرد و به زنـدگي   به غالم نگرفته، يك دانگ باقيماندة زمين، كه مهرية زن صالح بوده را مي
  گردد.  آور خود بازمي مالل

بنديِ فيلم اما يكسر متفاوت از داستان است. در فيلم به جاي صالح مسيب به قتـل   پايان
ماند و صالح با ضربة بيلي كه بر سر  اي از پشيماني بر جاي مي ي هيچ نشانهرسد؛ غالم ب مي

شود. اما در يك پايان حماسي و دراماتيك، صـالح بـه سـراغ غـالم      كوبد ديوانه مي خود مي
  كشد.  آورد و مي كشان به ميدان اصلي روستا مي رود، او را كشان مي

. قهرمـانِ  كيميـايي يـك از سـينماي   اي اسـت تيپ  بينـيم صـحنه   چه در پايان فـيلم مـي   آن
كشد و پس از اطمينان از  رود و با دالوري او را مي خوردة قصه به سراغ فرد شرور مي زخم

در دومين فـيلم خـود، كـه از     كيمياييشود.  اجراي عدالت، آرام گرفته و تسليم ماموران مي
كنـد بـه نـام     خلق مـي ساز سينماي ايران است، قهرماني نمونه اي  هاي جريان ترين فيلم مهم
كه به سراغ نيروي قانون  . او كه خواهرش به نامردي مورد تجاوز قرار گرفته، بدون آن قيصر

كشـد و دسـت    گيرد. متجاوزين را يك به يك مـي  برود، اجراي عدالت را خود به عهده مي
شود. اين نمونةتيپيكي است كه الگوي عملكردي آن به مشخصة اصـلي   آخر اسير پليس مي

ترين آثار او شخصيت اصلي كه ابتدا از سوي قطب  بدل شده است. در مهم كيمياييرمانانقه
منفي ماجرا مورد تعدي و ظلم قرار گرفته و در موضع ضعف نيز قـرار دارد، بـه يـك بـاره     

بلوچ، گوزنهـا، ردپـاي گـرگ، سـلطان،     كند. در  شورش كرده و دالورانه عدالت را اجرا مي
شود. در خاك هم چنين رويكردي را داريم. گويا ديگر اين  تكرار ميو... اين الگو  گروهبان

نشئت گرفته است. اين صالح همان قيصر اسـت   آبادي دولتصالح نيست كه از بافت قصه 
جا كه  است. اما از آن كيمياييهايي را تكرار كند كه مورد پسند  كه قرار است همان قهرماني

هاي او بر مبناي روابطـي   ريشه دوانده و كنش ديآبا دولتپيكرة شخصيت صالح در داستان 
بـا جهـان فـيلم     كيمياييبنا كرده، تغيير مدلِ شخصيت به قهرمان خاص آبادي دولتاست كه 

سازگار نيست. در داستان، صالح اهل نجابت است و تعقل، با همسـرش رفتـاري شـوخ و    
ست(از فرياد زدن بر سر پـدر  مند و بر پاية احترام ا اش با پدر كامال ضابطه شنگ دارد، رابطه

)، در 16)، نگران آبروي پدر است و سالمتي او(همـان، 21: 1347،آبادي دولتشود( سرخ مي
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دعواي پيش آمده به دخالت قانون اميـدوار اسـت( در گفتگـويش بـا كدخـدا بـه تصـريح        
)) در حـق مسـيب   87(همـان،  "گفتم شايد از عدليه كاري ساخته باشه كدخـدا.  "گويد: مي

 كنـد  ) و در دعواها كنترلش مـي 63(همان، خرد (برايش سوغات مي كند و پدري ي ميبرادر
)). چنــين شخصــيتي هرگــزدر قالــب شخصــيت عصــيانگر و جنگنــدة مــردان 96(همــان،
  گنجد.  نمي  كيميايي

زمينـه و بافـت شـهر تعريـف      همه در پس كيمياييهاي  كه شخصيت نكتة مهم ديگر آن
دهـد( بخصـوص    در بستر شهر رخ مـي  كيمياييشوند و نه روستا. تقريبا تمام آثار موفق  مي

پـرورده شـده و بافـت     كيميـايي تهران و آن هم محالت جنوب شهر آن). جايي كـه خـود   
تا و شهر شناسد. با مالحظة تفاوت عميق ميان روس فرهنگي و اجتماعي آن را به درستي مي

هاي قيصرگونه مدلول مناسبي در  و بافت كامال متفاوت فرهنگي اين دو محيط قاعدتا كنش
اي دقيق خلق كند و  تماشاگر را تحت  موفق شودصحنه كيمياييكند. حتي اگر  فيلم پيدا نمي

مي منطقـي  يابـد و رشـته قصـه بـه سـرانجا      تأثير قرار دهد، باز هم كار سامان چنداني نمـي 
  شود. نمي  ختم

  
  ( نوع گشتار: دگر ارزشي) تغيير ماهيت زن ارباب 3.7

زن ارباب است؛ زني  هاي داستان، عادله بيوه يكي از مؤثرترين شخصيت آبادي دولتدر داستان 
سال كه در جواني به عقد ارباب پير درآمده و از ايـن رو نيازهـا و احساسـات زنانـه اش      ميان

او از صالح روي خوش نديده پس جـذب شخصـيت   فروخورده و آمادة برون ريختن است. 
كند كه  دهد، تمام تالشش را مي شود. وقتي هم كه فاجعه رخ مي صفت غالم مي قلندر و لوطي

از مهلكه بگريزد و مسئوليت هيچ اتفاقي را به گردن نگيرد(او پس از مرگ صالح كه مسـتقيما  
كند).  زده ترحم مي انوادة مصيبترود و به خ گيري اوست با وقاحت به روستا مي نتيجة تصميم

  شود. در فيلم اما با يك چرخش ماهيتي، اين زن به زني فرنگي بدل مي
  تحليل گشتار

تواند مستقيما بر زندگي افراد قصه  ششم زمين و اختياردار آن است، پس مي مالك پنج ،عادله
راي تصميمش مبني بر اي مؤثر و كارا ب تأثير بگذارد.ميل زنانة او به تصاحب غالم هم انگيزه

برد كه اين تصميم زنانه چنين فاجعه اي را  عوض كردن زارع زمين است. البته او گمان نمي
باعث شود و خون انساني رابر زمين بريزد. بنابراين پس از وقوع حادثه، در پي راه عالجـي  
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 65و ديگران   مهدي ظريفيان 

خرد تا  ا را ميه كند و آن ها صحبت مي آيد تا پايش را از مهلكه برون بكشد. با ژاندارم بر مي
هـا و   رانـد. يعنـي تمـام كـنش     به نحوي خون صالح را پايمال كند و غالم را نيز از خود مي

ر بسـتر داسـتان معنـاي خـود را     هاي او بـر منطقـي زنانـه و انسـاني بنـا شـده و د       واكنش
  كنند. مي پيدا

گوي گيرد. او فقط در سه صحنه حضور دارد(گفت در فيلم، زني فرنگي جاي عادله را مي
هيچ دليلي براي  . كردن غالم پس از كشتن مسيب) صحنه راهي -گفتگوي با غالم-با صالح

دهد. از سوي ديگر، براي در اختيار قرار  تصميم خود مبني بر انتقال زمين به غالم ارائه نمي
دادن جسم خدمتكار جوانش به غالم هم دليل توجيهي وجود ندارد. ظاهرا تنها دليل حضور 

كردن زمينة تفسيرهاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت.در     تان علل فراداستاني و فراهماو در داس
ايبراي نقد اجتماعي ايرانِ معاصر و ارائة تصويري از  به دست دادن زمينه كيمياييواقع هدف 

چنـين قـابليتي    "اوسـنه "حضور ظالمانة بيگانگان در اين سرزمين است . اما ظاهرا داسـتان  
ن تنشي ميان افراد قصه در جريان است كه اين تنش ماهيتي فرازماني ندارد. در سراسر داستا

و فرامكاني دارد. منابع محدود و تالش براي تثبيت خود به واسطه زمين دو طرف ماجرا را 
خون يكديگر بريزند. زني هم كه در پي برآوردن  -به ناچار–دارد كه با هم در افتند و  وامي

كند تا كـام دل   است از ابزار ثروت خود استفاده ميهاي جسماني و عاطفي خويش  حاجت
هـاي فراداسـتاني    برآرد. اين زمينة كلي داستان است و واردكردن تصنعي و زوركـي مـدلول  

اي است كه در دسـت گرفتـه اسـت. ضـمن      ساز از مواد اوليه دهندة فهم نادرست فيلم نشان
اعث شـود بايـد حضـوري    كه اگر قرار است اين شخصيت چنين تفسيرهاي كالني را ب اين

كه او فقط نقش يـك واسـطه را دارد و در مسـير     داشت. در حالي تر مي پررنگتر و سمبليك
ساز بر دوشش نهاده  آورد تا بتواند بار معنايي كه فيلم ماجراها تعين و تشخصي به دست نمي

  را به مقصد برساند.
شـي از حضـور عناصـر    در مقام تحليـل روابـط پيچيـده نا    آبادي دولتدر واقع داستان 

ها نيست. البته افـزودن ايـن    خارجي و استعمار طبقه فرودست اجتماع ايران توسط خارجي
هاي نمادين در فيلم به خوديِ خود مـورد   گيري از شخصيت ابعاد تفسيري بر داستان با بهره
  .بريده است سازيِ بعد تفسيري متن، در فيلم ناموفق و دم ايراد نيست، بلكه نحوة غني
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  (نوع گشتار: دگر ارزشي) تغييرماهيت غالم 4.7
شخصيت غالم در فيلم همان نقشي را دارد كه در داستان داراست؛ اما برخـي تغييـرات بـه    

سازد كـه   اهميت(اما كامال بنيادي و ماهوي) هستند كه خواننده/بيننده را متقاعد مي ظاهر بي
تغييرات ماهوي شخصـيت اورا دگرگـون    غالم فيلم با غالم داستان ازبن متفاوت است. اين

  سازد. ساخته و در پي خود جهان داستان و فيلم را نيز كامال متفاوت و بيگانه از يكديگر مي
  تحليل گشتار

اي و قـالبي   دهد؛ امـا يـك آدم بـد كليشـه     غالم در داستان قطب منفي داستان را تشكيل مي
او را يــك قربــاني شــرايط   كننــد كــه نيســت. برخــي عناصــر داســتان مــا را متقاعــد مــي

  نويسد: خود در توصيف اين شخصيت ميآبادي دولتبدانيم.
مطلق است، بلكه او قبل از هر عنـواني آدم اسـت...او خـود     “مرد بد”اين غالم نه يك 

اي دارد كه پـس از كشـتن    هاي زندگاني خود و عالئق خود را دارد. معشوقه پيچيدگي
رود.  كنـد و مـي   لتش را به اين معشوقه واگذار ميصالح و فرار ناگزير خود، موتورسيك

دار كاروانسراست، با او دمخور است و حكم پدر و فرزند را  دوست پيري دارد كه داالن
ــه آن عشــق    ــه خــود نزديكتــر خروســي دارد كــه ب ــد. غــالم ازهمــه ب ــا هــم  دارن ب

د ورزد...خروس، معشوقه و رفيقش خالو را دوست دارد و حتي پس از اينكـه قصـ   مي
رود و با پيرمرد و  كند زمين عادله را به اجاره خود بگيرد شبانه به خانه باباسبحان مي مي

مرافعه برگزار كند (به نقل  نشيند، پس مايل است موضوع را بي پسرهايش به گفتگو مي
  .)300: 1364از قوكاسيان، 

گشـتار    در فيلم اين شخصيتدچار تغييرات جدي شده كه اين تغييـرات غالبـا در دايـرة   
هـاي   هاي انساني او در فيلم بدل به كـنش  شود؛ يعني برخي جنبه دگرارزشي طبقه بندي مي

كنـد؛ پـس عنصـر     رذيالنة صرف و بي دليل شده است. غالم در فيلم در روستا  زندگي مي
كند حذف شده اسـت .   آوارگي و بي خانماني او كه بي قراري و بي تابي او را منعكس مي

  خوانيم: وصيف غالم ميدر داستان در ت
جا بـه اينجـا. در هـيچ جـا بنـد       جا، از آن گريخت. از اينجا به آن دائما از خودش مي ...

شد. نه مرد ده بود و نه آدم شهر...نيشابور، بلوك باشتين، حاجاباد، طبس، سرواليت  نمي
 خالوگشت به حاشيه خيابان كاشمر و كنار اجاق  زد و باز برمي و كالت نادري را پا مي

  ).36: 1347،آبادي دولت(
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؛ ضمنا دارو دسته در روستا ساكن استاما در فيلم هيچ نشاني از اين آوارگي نيست. او 
كند كه  اي دارد در اطراف خود كه گوش به فرمان اويند. گويا يك طبقة شرور را رهبري مي

انساني اسـت.   گردند و هيچ مروتي ندارند. او فاقد روابط جنسي سالم و فقط در پي شرّ مي
دهد و گويا فقط يك ارتبـاط   سازي رخ مي ارتباط او با خدمتكار ارباب هم بدون هيچ زمينه

رود و بـا او همبسـتر    نامشروعِ مادي است( او حتي پس از جنايت هم به سراغ دخترك مي
شكنجة صالح  را هم نه از سـر اجبـار و تـرس از     .شود، گويا هيچ اتفاقي نيافتاده است) مي

  دهد.  ترين شكل ممكن انجام مي خود، بلكه از سر شرارت محض و به وحشيانهمرگ 
سازد؛ يعني فروكاست تقابل دوگانـة صـالح/    مطلق مي "آدم بد"ها از غالم يك  همة اين

غالم به جنگ سطحي خيرمطلق/شر مطلق. در اينجا شخصيت غالم، سـياه مطلـق اسـت و    
بنـديِ مطلقـي    . ايـن چنـين تقسـيم   شود شخصيت صالح هم سـفيد مطلـق باشـد    باعث مي

كننده و برانگيزانندة همدلي مخاطب باشد.؛ زيرا كارگردان قبـل از همـه و بـه     تواند قانع نمي
جاي همه تصميم گرفته و جاي شك و شبهه هم باقي نگذاشته است. قضاوت ديگـري در  

د در كار نيست. شق ديگري براي ماجرا وجود ندارد و گناهكـاران بـه واسـطة افـراط خـو     
  رسند. بدكاري به سزاي عمل خود مي

  
  (نوع گشتار: دگر ارزشي) تغيير ماهيت صفيه كنيز عادله 5.7

رسـان   كـه هـم پيغـام    سن گذاشته پا به، عادله، زن ارباب، كنيزي داردآبادي دولتدر داستان 
تغيير  زني جوانهاي او .در فيلم اين شخصيت به  ساز روابط و كنش عادله است و هم زمينه

كهكنش جنسي ميان ارباب و رعيت را بـر دوش بكشـد و    يافته كه هيچ نقشي ندارد جز آن
همبستر غالم شود.به تعبير ديگر، اين شخصيت در فيلم به يك سوژة جنسـي تبـديل شـده    

  شود. است. غير از اين وجه، نقش عمدة ديگري براي او تصور نمي
  تحليل گشتار

ترين وجوه تفاوت وتمايز دنياي فيلم و داسـتان   يدر واقع تغيير اين شخصيت يكي از اساس
گـذاري كـرد. در     است و بايد آن را در امتداد تغيير ماهوي عادله و غـالم بررسـي و ارزش  

رود و مقدمات ديدار  شود. او در پي غالم مي هاي فراواني از صفيه مشاهده مي داستان، كنش
شناسي خانـه   الم، با زيركي و وقتكند. پس از آمدن غ خصوصي عادله و غالم را فراهم مي

آيـد، بـه    كند تا آن دو به مراد دل خود برسند. وقتي صالح به ديـدار عادلـه مـي    را خالي مي
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كند كه اين ديدار به چيزي بيشتر از يك مالقات سرپايي نيانجامـد. در   چيني مي نحوي زمينه
كند كـه   و چنان برخورد ميكند كه صالح در اين خانه تحقير شود(ا اي رفتار مي واقع به گونه

صالح در هشتي خانه بماند و اجازه ورود به فضاي اصلي منـزل اربـابي را نيابـد). در پـسِ     
رود تا ننگاين حادثـه را از دامـان اربـاب خـود بشـويد.       فاجعه نيز همراه عادله به روستا مي

ه دوران او پيرزنـي اسـت بازمانـد   "نويسـد:  در تفسير خود از اين شخصيت مي آبادي دولت
سيادت اين خانواده كه ديگر جزء عمده زندگاني عادله است.او خويشاوند و محـرم عادلـه   

  .)304: 1364(به نقل از قوكاسيان، "است
در فيلم اين شخصيت دچار دگر انگيزشي شده و به شخصيتي فرعي، فاقد هويت و فاقـد  

ارباب فقط او را به كنش بدل شده است. در سه صحنه حضور دارد. در گفتگوي صالح و زن 
رود. در دوصحنة ديگر هم مطلقا سوژه جنسي اسـت و   دهد و از صحنه بيرون مي خانه راه مي

كند. در هر سه صـحنه ديـالوگ خاصـي(به جـز      فقط  اندام خود را جلوي دوربين عرضه مي
كند. حكمـت   هاي داستان برقرار نمي هاي معمول) ندارد و هيچ كنشي با شخصيت احوالپرسي

  يض لباس او مقابل دوربين هم جز ايجاد جذابيتظاهري هيچ چيز ديگر نيست.تعو
طـور   شود. يعني همـان  تحول او در راستاي همان تغيير ماهوي غالم و عادله ارزيابي مي

ها منجر به فروپاشي تعادل جهان قصه شده، اين شخصيت نيز وزن خـود را   كه تغييرات آن
  علق بدل شده است.از دست داده و به شخصيتي زائد و م

  
  مكرر) گذاري ارزشتغيير ماهيت مسيب (نوع گشتار: 6.7

هاي آشكاري وجود دارد كه سن مسيب را كـم و او را نوجـواني در آغـاز     در داستان نشانه
دهد. در فيلم اين شخصيت دچار تغيير ماهوي شـده اسـت.    دوران گذار به جواني نشان مي

در خانواده از نوجواني نورسيده بـه جـواني در آسـتانة    هم سن او باال رفته و هم جايگاه او 
هاي او در فـيلم افـزايش يافتـه و بخشـي از بـار       پدر شدن تغيير يافته است. همچنين كنش
گونـه نصـيب او    كشد. براي مثـال مرگـي شـهادت    عاطفي و دراماتيك قصه را به دوش مي

شـود.   اري مكرر ثبـت مـي  گذ شود. اين گشتار از نوع گشتار دگرارزشي و در نوع ارزش مي
  هايي واالتر به او تخصيص يافته است. تر شده و انگيزه متن غني يعني اين شخصيت در بيش

  تحليل گشتار
آوردن بـه   كند كه چرا بـراي آب  مسيب در داستان نوجوان است. وقتي صالح به پدر گله مي

گـم   يب مـي حاال اگه شوكتم نميخواي بره سر حوض به مسـ "گويد: رود، مي سر حوض مي
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، آبـادي  دولـت ("س. عيـب نـداره   غروب به غروب دو تا كوزه آب بيـاره. اون هنـوز جـره   
مسـيب  "گويـد:  در عين جواني، كاري و توانمند است. صالح در وصـف او مـي   .)1347:16

اما اهل تدبير و دورنگري نيست. با غالم كه  )؛17(همان،"كنه ماشاهللا جاي دو تا مرد كار مي
آمـده را بـه مـدد عقـل و      تواند تنـازع پـيش   افتد و نمي تر از اوست درميتر و زورمند بزرگ

تـدبيري او در منازعـات بـا غـالم و      نمايي، بي حكمت رفع و رجوع كند. عشق او به قدرت
خـاك ماليـدن همـه از او شخصـيتي       يـافتن بـر او و دمـاغش را بـه     تقاليش بـراي برتـري  

توانـد ايـن    رسد، او نمـي  قتي صالح به قتل ميسازد. در فرجام داستان هم و دار مي شناسنامه
چـه   مصيبت را تحمل كند و از شدت فشار وارده(و نه بر اثر ضربه اي خودخواسته مثل آن

شود كه مردم او  شود. در ادامه، شرايطش آن قدر بحراني مي افتد) ديوانه مي در فيلم اتفاق مي
  بينند: اي زنجيري و خطري بالقوه مي را به چشم ديوانه

زدند.  كس تا صبح نخوابيد. همه از بابت مسيب و بيلي كه دستش بود دل مي چشم هيچ
هايشـان را از تـو قفـل كردنـد،      و هر كس، ته دلش منتظر اتفـاقي بـود. همـه در خانـه    

ــدار گذاشــتند   بچــه ــد و يــك چشمشــان را بي  هايشــان را چفــت خودشــان خواباندن
  .)152(همان،

افتد. مرگي كه هيچ افتخار و  وار اتفاق مي ي مجنونها مرگ او هم به واسطة همين حالت
تـوان آن را بـه نـوعي خودكشـي محسـوب       شود. حتي مي ويژگيِ خاصي در آن ديده نمي

  )162(همان، "گفتي كمر به خفه كردن خودش بسته است و مي"كرد:
سيما، عاقل و  اهل حساب و كتاب تبـديل شـده    اما در فيلم او به مردي جوان و خوش

كنـد(نمادي از   خانه است وقتي دارد خود را اصالح مـي  اولين مواجهة ما با او درقهوهاست. 
راهي و تميزي) و دارد بر سر معاملة زمين با يكي از اهالي روستا چانه  توجه به خود و سربه

پيشـه و   ). همچنين او مـردي اسـت عاشـق   14كند(دقيقه  زند و قيمت را باال و پايين مي مي
در آستانة پدر شدن است. يعني از اين منظر جاي او و صالح عوض شـده و  دار كه  خانواده

هاي مثبت صالح در داستان به او منتقل شـده اسـت. همچنـين در     ها و انگيزه بعضي ويژگي
ميرد، مرگي در مظلوميت كه كم از شهادت ندارد.  پايان داستان، به جاي صالح اوست كه مي

كنـد. او در   اي غرق به خون مـي  رينشان او را با ضربهكنند و بدت جماعت اشقيا دوره اش مي
خورد و در آغوش بـرادر ،   كند بر روي زمين تلو تلو مي كه خون از گلويش فوران مي حالي

  .)66(دقيقه  دهد كه دير به معركه رسيده، جان مي
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سازي شخصيت مسـيب بـه هـر دليـل صـورت گرفتـه باشـد(مثال بـراي معرفـي           غني
يمايي مثل فرامرز قريبيان يا پررنگ كـردن جنبـة قلنـدري و تنهـايي     س بازيگرجوان و خوش

شخصيت صالح با بازي بهروز وثوقي) منجر به به هم خوردن منطق تقابل دوگانـه داسـتان   
سن در دو قطـب مـاجرا قـرار دارنـد كـه       وزن و هم شده است. در داستان دو شخصيت هم

بل صالح و غالم( حاال يا بر سر شوكت داليل اختالفشان كامال روشن و پذيرفتني است. تقا
بخشـد.   هاي داستان معنا مي يا تملك زمين) چنان منطقي و باورپذير است كه به تمام  تنازع

اما بزرگتر شدن مسيب در حكم به هم خوردن تعادل جهان قصه و از بين رفتن يك تقابـل  
  باشد. دوگانه بسيار ضروري مي

  
  وع گشتار: دگر ارزشي)(ن تغيير ماهيت و جايگاه مردم 7.7

آينـد و   مردم حضور پر رنگي ندارند. فقط در چند صحنه مـي  "اوسنهباباسبحان"در داستان 
كند و از ايـن   ها تأكيدمي نقششان هم پررنگ نيست. اما روايت سينمايي عامدانه بر نقش آن

  كوشد زمينة تفسيرهاي برون متني را فراهم كند. رهگذر مي
  تحليل گشتار

كـاوي   داستان شخصيت محور است كـه در آن تمركـز نويسـنده بـر روان     "وسنها"داستان 
هاست. بـديهي   ها و كنكاش و دقت در روابط و ريشه يابي تنازع رخ دادة ميان آن شخصيت

آيند كه بتوانند اين تضاد و  هايِ داستان فقط زماني به كار مي است در اين رويكرد تمام مؤلفه
(صالح/غالم) را شدت و ضعف بخشند و آن را تفسير كنند. روشن ميان دو قطب اصلي سايه
كنند صحنة نزاع اول برادران با غالم  آفريني مي اي كه مردم روستا درآن نقش ترين صحنه مهم

كشـيدن   پس از رو شدن ماجراي اجارة زمين است. در اين صـحنه مـردم روسـتا بـا پـيش     
كننـد.   اي ميان دو طرف را فراهم مـي دادن غالم بابت اجاره زمين زمينة دعو موضوع شيريني

ها هيچ قصد از پيش تعيين شده اي ندارند و شايد كمي شـيطنت يـا بيكـاري و     در واقع آن
ها اسباب چنين برخوردي را فراهم آورنـد. در ايـن صـحنه     شود آن حوصلگي باعث مي بي

سـم،  لنگ(صـاحب مغـازه بقـالي)، مديوسـف،امان اهللا، قا     ها به ترتيب شامل قلـي  شخصيت
گويند و  نوروز، ياور، حسن بلخي و كاظم حلوايي هستند كه يك به يك سخني مي كرباليي

ها چيزي بيش از يك اسم نيستند و هيچگونه تعـين   شوند. در واقع همة آن بالفاصله گم مي
  گيرد: و تشخصي ندارند. بعد هم كه شعله دعوا سر مي
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هاي جلو دكان قلي لب بسـتند و بـه    با اولين كالمي كه ميان صالح و غالم گذشت، آدم
ها. آنها انگار دلشـان بـراي    ها و نوخاسته آمدي گوش شدند. مخصوصا بچه انتظار پيش

هاي صـالح و   ها را به لب ها را تيز كرده و چشم يك جور شرنگ تنگ شده بود. گوش
، آبـادي  دولـت ( را داشـتند  “خـروس دعـوا  ”غالم دوخته بودند و حالت تماشـاگرهاي  

1347: 24.(  

گيـرد ، مـردم دخالـت كـرده و از بـروز فاجعـه جلـوگيري         اما همين كه جنگ در مـي 
هايشان بـين پسـرهاي باباسـبحان و غـالم سـتون كشـيده        جمعيت با سينه و شانه"كنند: مي

  ) 25(همان، "بودند
جـا مـردم    اما در فيلم حضور مردم حضوري غالبا منفي است. بـه تعبيـر ديگـر، در ايـن    

هستند و همين انفعال آنها در مقابل ظلمي كه پـيش چشمشـان بـه صـالح و     اي منفعل  توده
اي كه غالم شـتري را قربـاني    هاست. در صحنه رود سزاوار شديدترين نكوهش برادرش مي

هاي خـود   بينيم كه با ظرف (كه اين صحنه مطلقا در داستان وجود ندارد) مردم را مي كند مي
كه توجه كننـد ايـن شـتر را     آن باني دريافت كنند؛ بياند تا گوشت قر در صفي طويل ايستاده

داشتني نيست. در همين جا و به محـض   كندو او شخصيتي محترم و دوست غالم قرباني مي
دهـد   هايش) رخ مي كه دعوايي ميان قطب خير(صالح و مسيب) و قطب شرّ(غالم و آدم اين

پـاره   وار آن را پـاره  رند و درندهب ريزد، مردم وحشيانه به الشة شتر حمله مي و نظم به هم مي
خورند و زيـر   هاي خوب دارند كتك مي تر آدم كه چند قدم آن طرف توجه به آن كنند. بي مي

كـردن   مانند. گويا براي اين مردمِ گرسنه فقط گوشت قرباني مهم است و سير دست و پا مي
شدن مسـيب،   تهشكم؛ نه دفاع از فضيلت و مردانگي و تحريم قساوت و پلشتي. پس از كش

افتند و بر در و ديـوار خانةباباسـبحان    كه هيچ كمكي بكنند در پي جنازه راه مي مردم بي آن
اي كـه رخ داده بنگرنـد. در هنگـام دفـن      درد به فاجعـه  كنند تا مثل تماشاچيان بي تجمع مي

دهـد و  آشوباند تا با بيل فراريشان  كنند و همين صالح را برمي مسيب هم منفعالنه تماشا مي
ها در نماي پايـاني فـيلم بـه     خطاب كند. همه اين تصويرسازي "گوشت شتر خور"آنها را 
اي گـاو را در حـال    اي كـه گلـه   ساز اسـت. صـحنه   رسد كه در حكم بيانية آخرفيلم اوج مي

ساز از گلة گاو چيست  دهد. مشخص است كه مراد فيلم خروج از زير طاق روستا نشان مي
كند كه ماهيت فـيلم را يكبـاره دگرگـون     كم معنايي در ذهن ايجاد ميو اين صحنه چنان ترا

كند؛ يعني با همين صـحنه پيـام فـيلم     بدل مي كيميايينامة اجتماعيِ ساخته  و آن را به خشم
رسـد   شود و از تنازع بر سر خاك و زمين، به خفتگي و خماري يك جامعه مـي  منحرف مي
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كند. بـديهي   ا سكوت خود پاي برگة ظلم را امضا ميآورد و ب بيند و دم برنمي كه ظلم را مي
خواني نـدارد و   از داستان است كه با نيمة اول فيلم هم كيميايياست كه اين تفسير شخصي 

  شود.  دوپارگي و گسيختگيِ جهان اثر را موجب مي
  
(نـوع گشـتار:    گـدا  باباسـبحان و صـديقه   ةعاشـقان  ةاضافه كردن رابطـ  8.7

  گذاري مكرر) ارزش
گدا وجود ندارد. اما در  اي خاص ميان باباسبحان و صديقه داستان هيچ نشانه اي از رابطهدر 

شـود كـه بيننـده را     گدا و باباسبحان به نحوي برگـزار مـي   فيلم صحنة برخورد ميان صديقه
  گويند. اي نافرجام در گذشته سخن مي متقاعد كند آنها از رابطه

  تحليل گشتار
مردي است محترم كه با آبرو و عـزت بـه پيـري رسـيده و     آبادي دولتباباسبحان در داستان 

برند.  اما در مقابل نويسنده تأكيـد دارد   ناميِ او بهره مي اكنون دو فرزند او از اعتبار و خوش
ارزش جلوه دهد؛ شخصـيتي كـه    اهميت و از لحاظ اجتماعي بي گدا را شخصيتي كم صديقه

كنــد.  تــر مــي زنــدگي غــالم را نيــز برجســته بــي اعتبــاري و حقــارت او، بعــد تحقيرآميــز
. او مـدام از بابـت   "كرد هايش ريخته باشد روز را شب مي مثل شغالي كه دندان"گدا صديقه

بگو به "گويد: خواند، صالح لبخندزنان مي شود. وقتي براي صالح رجز مي مادرش تحقير مي
بـا پيالـه سـفالي در    جاي اين رجزها برو يك بز بخر ببند در النه مـادرت كـه شـب و روز    

: 1347، آبـادي  دولـت ( ("هاي مـردم را بـراي يـك چكـه ماسـت از پاشـنه درنيـاورد        خانه
پسـر  "خواهد ميان پسرانش با غالم را صلح و صفا دهد غـالم را   جا كه مي باباسبحانĤن.)37

جـا مسـيبكه    زنـد ، امـا همـان    ) صدا مي73: 1347، آبادي دولت("صديقه كرباليي غالمعلي
خـواي   گدا، تو مـي  پسر صديقه"گويد: با او از در خصومت درآمده به عمد به او ميآشكارا 

) يعني مادر غالم را به همان عنواني صدا 71: 1347، آبادي دولت("زمين ما را صاحب شي؟
زند كه به آن شهره شده است.  باباسبحان كه براي حل مسالمت آميز ماجرا به هـر دري   مي
كنـد و   رود . در آن ديدار كوتاه باباسبحان از غـالم گلـه مـي    م ميزند، به سراغ مادر غال مي

يكـي  "دهد. دست آخر و وقـت رفـتن بـاز بـه رسـم گـدايي        صديقه نيز ساكت گوش مي
كند. تمام ارتباط ميان آن دو به همين حد  از باباسبحانطلب مي "دوسيرقند و نيم مثقال چاي

  شود.  خالصه مي
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از يـك رابطةقـديمي و خـاص ميـان ايـن دو حكايـت        هاي آشكاري اما در فيلم نشانه
كند. در اولين دعواي ميان مسيب و غالم، وقتـي صـالح او را بـراي درافتـادن بـا غـالم        مي

گـدا بنـد    اون زنجيـر رو بـذار كنـار و اينقـدر بـه پسـر صـديقه       "گويد: كند، مي شماتت مي
بـا مـادرش چيكـار    ":كنـد كـه    ).  باباسبحان بالفاصله بـه او اعتـراض مـي   19(دقيقه "نكن
رود.  گدا مي ها وقتي است كه باباسبحان به ديدار صديقه (همان). اما آشكارترين نشانه"داري

جا صديقه  شود. در اين اي كه در داستان بدون جزييات خاصي برگزار مي يعني همان صحنه
بـراي پسـرت   "گويـد  زند كه در داستان نيسـت. بـراي مثـال مـي     هايي مي به باباسبحانحرف

بعـد بـا شـرم سـرش را پـايين      "عروسي گرفتي و مارو نگفتي. عروسـي خـودت كـه اي...   
گرانـه    گردانـد، امـا بالفاصـله بـا لحنـي توجيـه       اندازد و باباسـبحان هـم از او رو برمـي    مي
نوشـتي   شـه. هركسـي يـه پيشـوني     دوني هر چـي قسـمت باشـه همـون مـي      مي"گويد: مي
هايشان با  خواهد به صديقه توتون بدهد، دست با مي). چند ثانيه بعد وقتي با46(دقيقه "داره

ماند. دوربين هم بـا تأكيـد و در نمـايي نزديـك ايـن       كند و روي هم مي هم تماس پيدا مي
خواهد صحبت را به غالم بكشاند و  دهد. بالفاصله باباسبحان مي آلود را نشان مي تماس شرم

. امـا صـديقه بـي هـيچ     "مراستي ميخواستم دربـاره پسـرت غـالم صـحبت كـن     "گويد: مي
باز هـم باباسـبحان بـا     "بايديا صالح يا مسيب پسر من بودند نه غالم."گويد: ايمي زمينه پيش

). همـة ايـن   48(دقيقـه  "ها گذشته ها رو نزن، گذشته حرف گذشته"گويد: شرم و فاصله مي
متقاعـد  ها و زوايا و تأكيـدهاي دوربـين مـا را     ها، گفتگوها، ميميك چهره ها و واكنش كنش
اي قديمي و فروخورده روبروييم. اما اين رابطه از كجا آمده؟ چه نسـبتي   كند كه با رابطه مي

در جهان داستان دارد؟ قرار است به چه كـار آيـد؟ شـايد كـارگردان بـا خلـق ايـن رابطـه         
خواهد جنگ ميان غالم و پسران باباسبحان را رنگي ديگر زند و نوعي برادريِ نانوشته را  مي
هاي ديگر  توجهي به ريشه بعدي غالم و بي شان تثبيت كند. اما با توجه به شخصيت يكميان

معنا و ناكارآمد كرده است. ضمنا قبل و بعد از اين صحنه، هيچ جـاي   ماجرا اين رابطه را بي
شده نكتـة بـديعي در رونـد     آيد تا از رابطة ايجاد ديگر برخوردي ميان اين دو نفر پيش نمي

  ربط و نامتوازن است.  چه ايجاد شده زائد و بي ود. پس آنداستان خلق ش
  
  كاهشي)ـ  كمي (نوع گشتار: ها حذف برخي شخصيت 9.7

ها را به شكل كامل حذف كرده است. عسـگر مديوسـف،    در فيلم برخي شخصيت كيميايي
  هاي روستا و مادر شوكت. اسكندر كولي، خالو(رفيق غالم)، آدم
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  تحليل گشتار
سـازد. در   هاي روايت سينمايي حذف برخي جزييات را  ناگزير مي محدوديتبديهي است 

پيرايد  هايِ زماني و مكاني خود، فضاي داستان را مي سازخوب، با درك محدوديت واقع فيلم
كند. از اين نظر حـذف برخـي جزييـات مثـل حـذف       و روايت سرراست خود را خلق مي
سـنجيده و منطقـي   گدا رگ صـديقه هـا يـا صـحنة مـ     اسكندر كولي و صحنة جنگ خروس

  شود. مي ارزيابي
اما حذف يك شخصيت كليدي ماجرا يعني عسگر مديوسف(نوجواني كه تا به آخر در 

گذارد) بر فضـاي عـاطفي فـيلم  و تصـوير تنهـايي       ماند و او را تنها نمي كنار باباسبحان مي
ف شخصــيت خــود در توصــي آبــادي دولــتباباســبحان در پايــان فــيلم تأثيرگــذار اســت. 

  نويسد: مي عسگر
هاي داستان..است كه عمري كمتـر از پـانزده سـال دارد و در     يكي از عزيزترين شخصيت

زنـد   دوزد و پيوند مي تمام طول داستان در حكم نخ و سوزني است كه وقايع را به هم مي
  .)287: 1364خوارترين يار و همراه باباسبحان(به نقل از قوكاسيان،  ... و هموست غم

ين شخصيت در فيلم حضور ندارد. فقط در صحنة ماقبل پاياني جـواني روسـتايي بـه    ا
رود  دهد. صالح هم به سراغ غالم مـي  آيد و محل اختفاي غالم را لو مي سراغ باباسبحان مي

يعني يك شخصيت تأثيرگذار داستان تا حد يك خبرچين تقليل  .)90كشد(دقيقه  و او را مي
كـه   آن اي بيايد و به صورت قراردادي خبري را بدهد و برود. بـي يابد كه بايد در صحنه  مي

خود در روند داستان نقشي به عهده بگيرد و باري عاطفي يا دراماتيك را بـر دوش بكشـد.   
تنها روند داستان را روان و منقح نكرده بلكه به كـاهش بـار معنـايي داسـتان       اين حذف نه

  كند. ش ميانجاميده و فهم مخاطب را از داستان مخدو
اي داستان را بر عهـده دارد كـه در نيمـة     هاي حاشيه همچنين مادر شوكت يكي از نقش

آيد و جهيزيـة دختـرش را از خانـة     يابد؛ يعني وقتي پس از مرگ صالح مي دوم اهميت مي
اي است از زوال روابط و شكسته شـدن   برد. گويا نشانه روبد و مي زدةباباسبحان مي مصيبت

زده  ترين شكل ممكن به هم پيونـد مـي   ه اهل دو خانة روستايي را به محكمهمه بندهايي ك
آيد و يك دانگ  كه بداند ريشة ماجرا كجاست با عادله از سر معامله در مي است. همو بي آن

فروشد. در اين حركت ايـن فـرد بـا حقـارتي كـه درتمـام        سهم دختر خود را به ارباب مي
كند)  هاي مردم روستا كلفتي مي او زني است كه در خانهزندگيش كشيده( به ياد بياوريم كه 
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آيد كه ريشة ماجراها را دريابد و بيانديشد كه اين فاجعه از كجا بر سر او و  در پي آن برنمي
پذيرند و از آيندة خود نامطمئن.  اي از زنان روستايي كه ظلم دخترش آوار شده است. نمونه

عه آنها را تا حدي قسي و بي رحم بار آورده است. اهل مبارزه نيستند و فقر و خشونت جام
اين زن در نظر من يعني نشانه اي از بيوه  "نويسد: در توضيح اين شخصيت مي آبادي دولت

زن فقير روستايي كه براي جستن روزي خود با خواري و زاري بر هـر زحمـت و مشـقتي    
) امـا در فـيلم ايـن    298ن، (همـا "گذارد تا بتواند در دهن بدگويان را بسته بـدارد  گردن مي

كه اثر خاصي از خود بر جاي بگذارد.  رود؛ بي آن آيد و مي شخصيت فقط در يك صحنه مي
بديهي است حذف اين شخصيت به منزلة حذف يكي از وجوه معنايي داستان اسـت و بـه   

انجامد. ضمن اينكه بـازي بـازيگر ايـن نقـش  چنـان       شدن بيشتر فيلم مي شدن و تهي سبك
ـ   تصنعي  شـدن و سـبكي ايـن شخصـيت      ه عـاري و فارغ از بار دراماتيك است كـه خـود ب
  كند. مي  كمك
  
  افزايشي)ـ  (نوع گشتار:كمي ها اضافه كردن برخي حوادث و شخصيت 10.7

ها و حوادث را نيز به داستان اضافه كرده است. دار و دسـتة غـالم    برخي شخصيت كيميايي
در داستان حضور ندارند. صحنة ذبح شتر نيز در فيلم اضافه شده است. زنده به گور كـردن  
صالح در خاك زمين، كشته شدن غالم به دست صالح،قتل مسيب بـه دسـت غـالم نيـز از     

  ه است.حوادثي است كه در داستان اضافه شد

  حوادثكردن  اضافه 1.10.7
  تحليل گشتار

اضافه كرده به داليل مختلف بوده است. اما همه آنها را  آبادي دولتبه داستان  كيميايي چه آن
هاي ذكر شده در  بندي كرد. تمام صحنه توان دسته هاي سينمايي مي در زيرمجموعة ضرورت

ق با اصول سينما تنظيم شده اسـت.  باال از لحاظ پرداخت سينمايي در شكلي درست و منطب
صحنة پرضرباهنگ ذبح شتر معناي تمثيلي بسيار قوي دارد، وقتـي ميزانسـن كـارگردان بـه     

كند كه مردمِ منفعل و گرسنه ناظر نمايش  اي تنظيم شده كه صحنة تئاتري را مجسم مي گونه
يـت قسـاوت   هستند. بازيگران نمايش غالم و دار و دسته اش هستند كـه شـتري را در نها  

كنند. گويا اين شتر نمادي است از زمين يا پسران باباسبحان كه در پيش چشـم   سالخي مي
شوند(به ياد بياوريم كه كارگردان حركـت دوربـين را بـه نحـوي      مردم منفعل سر بريده مي
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كند  در يك چرخش طوالني سر بريدة شتر كه بر دار شده با پسران باباسـبحان   طراحي مي
در واقـع ايـن صـحنه     .)35(دقيقـه   شـوند  گيرند و به نوعي يكـي مـي   ار ميدر يك قاب قر

  زمينة فاجعه اي است كه در راه است. پيش
همچنين صحنة زنده به گور كردن صالح كه غير از اجراي قوي و تأثيرگذار آن، باز هـم  

ايش بخشد. يعني اوج پيوستگي صالح را با خاك و  زمين به نم معنايي تمثيلي به داستان مي
كند و كارگردان به هدف خود از خلق  گذارد. اين كنش در جهان داستان منطقي جلوه مي مي

شدن غالم نيز با معنايي نمادين همراه است. وقتـي   اين صحنه دست يافته است.صحنة كشته
شـده را بـه آن    كشاند كه غالم الشـة شـتر سـالخي    صالح غالم را به پاي همان داربستي مي

ترين  (شايد نمادي از پيكر در خون غلتيدة مسيب) گويا عدالت را به درستآويزان كرده بود
گنـاهي پـيش از    كند كه پيكر بي كند و قاتل را بر همان جايي آويزان مي شكل خود اجرا مي

دهد كه گشتارهاي افزايشـي فـيلم از منطقـي     ها نشان مي آن بر دار شده بود.همة اين تحليل
فــيلم و برســاختن جهــان داســتان زايش ضــرباهنگ كننــد كــه بــه افــ درســت تبعيــت مــي

  رساند. مي ياري

  (دار و دسته غالم) ها شخصيتكردن  اضافه 2.10.7
  تحليل گشتار
كه شخصيت  ها به هيچ عنوان در داستان حضور ندارند. حضور آنها ضمن اين اين شخصيت

منطـق و   بـي هـاي   هاي فيلم را هم تا حـد درگيـري   ها و تنازع كند، كنش غالم را سطحي مي
ماند.  هايشان نامعلوم مي ها تعين و تشخص ندارند. انگيزه كاهند.اين شخصيت مي سطحي فرو

هـا تغييـر ماهيـت     شود. حضور آن ديالوگ ندارند. روابط فردي و جمعي آنها مشخص نمي
شود. بنابراين اين طيف  شدن و رذالت قالبي او منجر مي كند و به سطحي غالم را تشديد مي

گيرند، انتخابي معقول و  بندي گشتار كمي افزايشي قرار مي يلم اضافه شده و در طبقهكه به ف
  كنند. شوند و جهان داستان را با حضور خود مشوش مي منطقي محسوب نمي

  
  (نوع گشتار: دگرارزشي) جايگزيني موتور با ماشين 11.7

اي است كـه   وسيله نقليهيكي از عناصر داستان كه در فرايند اقتباس دچار تغيير ماهوي شده 
سـازد. او در داسـتان موتورسـيكلتي دارد كـه تنهـا       بخشي از شخصيت غالم را تشكيل مي

  سرمايه اوست. در داستان اين وسيله به اتومبيل زن ارباب تغيير يافته است.
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  تحليل گشتار
ـ   آبادي به صراحت و تكرار بر وسيله نقليه غالم تأكيـدمي  در داستان دولت وري كنـد. او موت

  رود: دارد كه با آن از اين جا به آن جا مي
فكر كرد به عطاري شمس برود و براي زخم سر الله مرهم بگيرد و بعد بـه كاروانسـرا   
برود و موتورسيكلتش را سوار شود و سر به راه گورستاني بگذارد. به رباط؟ نـه. او در  

زد  چانه مي-ماند بيشتر ميكمتر يا -ساعت شد. يك رباط و ميان مردم رباط كمتر بند مي
  )35: 1347، آبادي دولت( پريد و رو به شهر روي موتورش مي و بعد

كنـد كـه همـان آوارگـي و      همين عبارات، وجهي از روحيه و زندگي غالم را عيان مـي 
گذارد و  اي باشد سر به بيابان مي شود، چونان كه گمشده تابي اوست، او در جايي بند نمي بي

راند. در تحقق اين حس وسيله نقليه او نقشي كليدي بر  صود به طرفي ميبي هدف و بي مق
اي  عهده دارد. موتور در روزگار معاصر وسيله اي است مانند اسـب راهـوار بيابـان. وسـيله    

كند. در هر مسـيري چـه سراشـيبيِ     است (عموما) يك نفره كه سوخت زيادي مصرف نمي
ت فرهنگي روستا، داشتن آن تشـخص خاصـي   آيد. در باف كوه و چه سينة دشت به كار مي

هـاي اتومبيـل را بـراي     آورد امـا نشـانة تمـول نيسـت. محـدوديت      براي فرد به ارمغان نمي
(مثل اسـب) و در هـر معبـر تنگـي جـاي       شود نگهش داشت نگهداري ندارد. هرجايي مي

شـود.   يپردازي غالم محسوب مـ  اي از فرايند شخصيت گيرد. بنابراين داشتن موتور جنبه مي
جوييِ بي نتيجة صـالح   شود. پس از چاره حتي در روند داستان صداي اين موتور شنيده مي

صداي موتورسيكلت غـالم فسـنقري او را سـر    "خيزد كه برود اما: در پيشِ كدخدا او برمي
شـود در   اين حضور بي موقع غالم كه با صداي موتور اعالم مي .)89(همان، "جايش نشاند

ي رودرروي غالم با برادران است. گويا صداي ايـن موتـور شـيهة شـوم     حكم آغاز نبردها
اي كه غالم با غيظ و  درآمد وقوع فاجعه است.  در صحنه مركبي است كه صداي پايش پيش

گيـرد و   رود تا بعدتر او را در بيابان هولناك رها كند، موتور جان مي خشم به سراغ مادر مي
هاي مادرش را گرفـت و   غالم زير بغل "نشيند: ميگدا  چونان جالدي پشت در خانةصديقه

) پـس از بـروز   102(همان، "از در بيرون برد. موتورسيكلتش كنار گودال منتظر ايستاده بود
شود كه بايد به معشـوقة غـالم سـودي     فاجعه، موتورسيكلت به وصيت مالي غالم بدل مي

م يه جوري آبش كن و پـولش  خالو، اين موتور به تو سپرده، اگه تا شش ماه نيومد"برساند:
  )124(همان ،"رو بده به كوكب بلوچ
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اما در فيلم اين وسيله با اين كاركرد معنايي پربار به اتومبيل تبديل شـده اسـت. آن هـم    
خوردن است. زن ارباب  اتومبيلِ اربابي كه ظاهرا در حياط خانة آن زن فرنگي در حال خاك

دهـد و   شويد و سر و سامان مـي  او آن را از نو مي گذارد و اين وسيله را در اختيار غالم مي
كنـد، در حـالي كـه چنـد زن      اندازد. زن ارباب از باال بر اين صحنه نظارت مي به راهش مي

زمينة صحنه  خواني آنها در پس روستايي در حال بافتن فرش( يا گليم) هستند و صداي نقشه
صر بيگانه به سنت جاري مـردم  آمدن اين ماشين در حكم هجوم عن جاري است. گويا برون

هاي پيشين اشاره شد چنين گشـتاري جايگـاه خـود را در     طور كه در بخش است. اما همان
يابد و در كنار تغيير ماهيت غالم و ساير گشتارهاي مرتبط به اين موضوع  جهان داستان نمي

  شود. به از هم گسيختگي جهان داستان منجر مي
  

  گيري نتيجه. 8
  شود: گشتارهاي باال در جدول زير طبقه بندي مي نتايج حاصل از

  
  درصد از كل  تعداد  نوع گشتار

  %50 6 دگرارزشي-انگيزشي
  %34 4 مكررگذاريارزش-انگيزشي

  %8 1 كاهشي-كمي
  %8 1 افزايشي-كمي

  
درصد گشتارها از نـوع   50دهد كه در برگردان سينمايي بيش از  جدول باال نشان مي

به تغييـر   آبادي دولتدر برخورد با داستان  كيمياييباشد؛ يعني  دگرارزشي مي-انگيزشي
هايشان توجه فراوان نشان داده است. بديهي است چنين رويكردي  ماهيت افراد و انگيزه

  شود. به تفاوت ماهوي جهان داستان و جهان فيلم منتهي مي
شود يا خير. در  بندي گشتارهاي مفيد ارزيابي مي حال بايد ديد اين تغيير ماهوي در دسته
در متن مقاله مبنا قرار گرفته است. ضمنا در اين  اين داوري توضيحات تفصيلي مطرح شده

گـذاري   متن غيرقابل اجتناب است و هر ارزش متن و پيش تحليل اگرچه توجه به پيوند بيش
شود امـا در كليـت، ايـن جهـان برسـاخته       در فيلم با نقطه متناظر آن در داستان سنجيده مي

است. به ديگر سخن، در اينجا ما در گذارانه قرار گرفته  است كه مورد تحليل ارزش كيميايي
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پي پاسخ به اين سوال هستيم كه روابط علّي و معلـولي در جهـان فـيلم (فـارغ از انتسـاب      
ز چارچوبي منطقي برخوردار هسـت  ) اآبادي دولتمضموني و صوري آن به جهان داستان 

  خير. يا
  

  تأثير گشتار رخ داده عنوان گشتار
  معنايي فيلمگستردن بستر تغيير عنوان فيلم

  پردازانه و لزوم توجه به تفسيرهاي فرامتنحذف عناصر شخصيت تغيير ماهيت زن ارباب
  حذف عناصر شخصيت پردازانه و فروكاست شخصيت به عنصر سطحي تغيير ماهيت غالم
 تغيير ماهيت صفيه

  هاي تأثيرگذار شخصيت پردازانه وكاستن از كنش حذف عناصر شخصيت (كنيز عادله)

  هاي دوگانه داستانبه هم ريختن منطق تقابل تغيير ماهيت مسيب
  ها و تفسيرهاي فرامتنلزوم توجه به مدلول تغيير ماهيت مردم
رابطه عاشقانه

  معلولي مطرح شده-بي منطقي رابطه علّي باباسبحان/صديقه

  ارتباطند شده در هاي حذف هاي اصلي كه با شخصيتكاستن از عمق شخصيت هاحذف برخي شخصيت
  هاي اصلي بي منطقي روابط علّي و معلولي و كاستن از عمق شخصيت هااضافه كردن شخصيت
  پرداخت تأثيرگذار سينمايي و جايگيري درست در جهان قصه اضافه كردن حوادث
  هاي فراداستان پردازانه/لزوم توجه به مدلولحذف برخي عناصر شخصيت تغيير وسيله نقليه غالم

  
معلـولي  -دهد كه گشتارهاي رخ داده در داستان عمـال رابطـة علّـي    جدول باال نشان مي

جاري در داستان و چارچوب منطقي موجود را در هم ريخته و محصولي از هم گسيخته را 
پردازانـة او را بـر    فراهم آورده است. براي مثالتغيير ماهيت غالم ضمن اينكه بنياد شخصيت

داستان كه رابطة برهم كنشي با او دارند تأثير منفي گذاشته يا از آنها هم زده، بر ساير عناصر 
  تأثير منفي گرفته است. 

جا بايد تأكيد كرد كه ايـن تحليـل، ارتبـاطي بـه قـوت تصـويرپردازي و توانـايي         همين
شـدن   هاي تأثيرگذار(مثل صـحنة ذبـح شـتر، كشـته     برانگيز كارگردان درخلق صحنه تحسين

گـدا، شـوكت    هاي ماندگار از بازيگران(صالح، باباسبحان، صديقه ن بازيمسيب، ...) و گرفت
هـا و بـازي برخـي بـازيگران      و...) ندارد.  قدرت و توانايي كارگردان در خلق ايـن صـحنه  

-سلسلة روابط علّي شود كه از گسيختگيِ تماشايي و ستودني است. اما اين قوت باعث نمي
اي كه به اين شكل  پوشي كرد. مسئله يلم چشمپردازي ف معلولي و ضعف مفرط در شخصيت

رف توجـه كـارگردان بـه      "اوسنه باباسبحان"متن(داستان  عمده درپيش وجود نـدارد و صـ (
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پردازانه و در نظر گرفتن روابط دقيق موجود در داستان اين معضل جدي  ظرايف شخصيت
هـاي   راي تحليـل كردن بستري ب ساخت. ضمن اينكه عالقةكارگردان به فراهم را برطرف مي

تـاريخي خودبسـندگي   -اجتماعي-اي براي تفسيرهاي سياسي دست دادن زمينه تر و به كالن
جهان فيلم را مخدوش كرده است(مثل تغيير ماهيت عادله به زني فرنگي و ارائة تحليلـي از  

ها). اين زمينة تفسيري، چيـدمان عناصـر    رفتار مردم و قضاوت در باب نقش اجتماعي توده
در داستان را بر هم زده و فضاي قصه را مشوش كرده است.همة اين نكات ما را به موجود 

اقتباس موفق  آبادي دولتاز داستان  كيمياييسازد كه اقتباس سينمايي  اين نتيجه رهنمون مي
  رود. و سنجيده اي به شمار نمي
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