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نمایشی داستان پادشاه و کنیزك بر اساس فیلم چهل هايقابلیتتحلیل 
سالگی

1مرضیه شیروانی

چکیده:

هان است که کاربرد در جهاي پذیرفته شده و پراقتباس از آثار ادبی در سینما یکی از روش
-ش فیلمي دارد. با توجه به غناي آثار ادبی کهن فارسی، توجه به این آثار در نگارطرفداران زیاد

تواند ضامن غناي سینما و انتقال فرهنگ ژرف گذشته به طیف عام بینندگان باشد. فیلم نامه می
یکی از آثاري است که به روش اقتباس آزاد از داستان پادشاه و کنیزك مثنوي ساخته سالگیچهل

گرچه در این است. هاي معاصر به همین نام تدوین شدهبر مبناي یکی از رمانشده است. این فیلم 
شاه و کنیزك پاددقتی تحسین برانگیز، داستان داستان مثنوي نشده؛ اما فیلمساز با اي بهرمان اشاره

داستان یهاي نمایشدر این مقاله با بررسی قابلیتو ماجراهاي این رمان را با هم تلفیق کرده است. 
ي مثنوي را به هاهاي داستانهایی از قابلیتشاه و کنیزك و بررسی فیلم چهل سالگی، گوشهپاد

هايمهم داستانپتانسل و ظرفیت ف و قوت این کار، کشیم، تا ضمن نقد نقاط ضعمیتصویر 
هاي سازان این عرصه به داستاناي براي توجه دیگر فیلممورد توجه قرار دهیم تا زمینهنیز مثنوي را 

باشد.کالسیکون مهم و ارزشمند ادبیاتمثنوي و دیگر مت

: مثنوي، اقتباس، سینما، چهل سالگی.دواژگانکلی

shirvani.marzieh@gmail.comشهید چمران اهوازدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه-1
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مقدمه

هنري است که از حیث «و هاي تصویريترین رسانهامروزه سینما یکی از قوي
مندانی از تري دارد، عالقهمندان وسیعدر مقایسه با سایر هنرها، عالقهجاذبه و رنگینی آن،

» ا اخالقیات گوناگونسواد و ببیسواد و اجتماعی: باسواد، کممیان همۀ طبقات و قشرهاي
سازي و همچنین حفظ و نقش به سزایی در فرهنگاز این رو؛ سینما.)9: 1368، مرادي(

در هاي گوناگونیاز روشفیلمسازان، با توجه به مخاطبان وسیع خودها دارد.رونق ارزش
اي است.شدهاخته اقتباس از آثار ادبی شیوة شن،که در این میانبرند فیلم بهره میساخت

ها و مضامین شناخته شده و موفق در گرفتن بخشی از فنون، شیوه«یعنی: اقتباس در سینما 
تر که سینما کردن آنها در یک قالب بیانی تازههنرهاي دیگر و هماهنگ کردن و متناسب 

).1368:14، (خیري» کندآن را طلب می

تیازهایی براي آن داشته است. از سینما هنري به نسبت جدید است و این ویژگی ام
-مانند تئاتر، عکاسی، نقاشی و معماري و... در زمینهدیگرييتوانسته از هنرهاجمله اینکه 

آمیزي و برداري و نورپردازي و رنگهاي بازیگري، فیلمچون شیوههاي گوناگونی
: 1368خیري، (نامه بهره ببردش و تألیف فیلمطراحی صحنه و از آثار ادبی در جهت نگار

یعنی اقتباس از آثار ادبی جهت ،شود مورد آخر. آنچه در این پژوهش بررسی می)14
دهد و دیگر پایه و اساس یک فیلم را شکل مینامهنامه است. از آنجا که فیلمتألیف فیلم
نامه فیلم«اهمیت خاصی دارد و چون گیرند، این نوع اقتباس بر پایه آن شکل میعوامل فیلم

حقیقت عبارت است از طرح داستان فیلم که صحنه به صحنه و فصل به فصل به دنبال در
نامه ها، وقایع و حوادث ماجرا باشد و به عبارت دیگر فیلمهم آمده و نمودار شخصیت

نش فیلم بوده و اساس مواد خامی است که تصویرهاي حاصله از آن عامل اساسی در آفری
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از این رو؛ نگارش ). 40: 1372(امید، » م را به وجود آورندده شوند و فیلبا هم به نخ کشی
نامه یکی از عوامل موفقیت فیلم است. قوي بودن محتواي فیلمفیلمنامه کار حساسی است و 

یکی از منابع با وجود این،ات هر یک هویت مستقلی دارندسینما و ادبی
آورند، آثار ادبی به خصوص آثار یسازان براي ساخت فیلم به آن روي معظیمی که فیلم

زمان با انتهاي آثار ادبی تقریباً همابع بیموفق و شناخته شده است. روي آوردن به من
، جایی که سینما در فرانسهچرا که هنوز چندي از شروع کارگیري سینما آغاز شد. شکل

ر جدید، تکراري رغم اشتیاق تماشاگران به هناین هنر به وجود آمد، نگذشته بود که علی
ها شد. بحران کمبود مضمون آنچنان شدید شد هاي فیلم موجب نارضایتی آنبودن داستان

سازان به هنرهاي از این رو فیلمکه برخی گمان کردند زمان مرگ سینما فرا رسیده است.  
تا از زوال زودهنگام سینما جلوگیري آوردند، تئاتر و ادبیات رويدیگري چون موسیقی

از آن که در ادبیات شدندناپذیري از مضامین این جا بود که متوجه منبع پایانو ازکنند
.)13: 1370، (امینیاندهغافل بود

تصویر و چرا که سینما بامتفاوت استابزار کار سینما و ادبیات با یکدیگر 
ت با نوشته و زبان کند و ادبیاارتباط برقرار میبا مخاطب واسطه حرکت سرو کار دارد و بی

هایی نیز با هم شباهتاین، وجود کند اما با در ارتباط است و با واسطه ارتباط برقرار می
) است که در 16: 1364(جینکز،» پردازيساختار، روایت، موضوع و شخصیت«دارند و آن 

.هاي سینمایی وجود دارداغلب فیلم

پردازي و شوق فراوان ی و داستانگویعشق انسان به قصه«رسد که به نظر می
) تاثیر زیادي در روي 28: 1368، (خیري» ها و ماجراهاي گوناگونشنیدن قصهبراي 

آوردن 
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هاي ادبی داشته است، اما اکنون که بیش از صد سال از عمر سازان اولیه به داستانفیلم
اي داستانی پیدا ههنوز هیچ نوع موضوعاتی جز سوژة فیلم«گذرد هم سینماي داستانی می

نشده است که بتواند هم خواست تماشاگران عادي سینما را پاسخ گوید و هم در موارد 
متعددي مطلوب طبع تماشاگران مشکل پسند و نخبۀ سینما باشد که براي مفاهیم مطرح 

از این .)18: همان» (هاي سرگرم کنندة آن ارزش قائل هستندها بیش از جنبهشده در فیلم
نکته روشن است که سینما در روي آوردن به اقتباس از آثار ادبی راه خطا نرفته رو این 

تر به تاریخ سینماي کشورهاي مختلف بیاندازیم خواهیم دید که اگر نگاهی دقیق«و است 
سازان جهت ي اولیه، فیلماهشت سرگذاشته شدن تجربهدر همۀ این کشورها پس از پ

.)15: 1370، (امینی» اندابع ادبی مشهور شدهاصله متوجه منپردازي بالفداستان

ولین کارهاي اقتباسی از آثار داستانی و استقبال در خور توجه مردم از آنها ا
امروزه نیز با ستانی روي بیاورند.آثار ادبی دااقتباس از سازان دیگر نیز به باعث شد که فیلم

هاي پرکاربرد در سینماي جهانز شیوهااین که اقتباس موافقان و مخالفان زیادي دارد یکی 
-هاي اقتباسی میي فیلم بخش مجزایی به داوري فیلمهااي که در جشنوارهبه گونهاست

.پردازد

فواید اقتباس

اي را آغاز کند ن به آثار ادبی توانست حیات تازهبا این که سینما با روي آورد
وه بر سینما، ادبیات نیز از آن بهره برده است. اما اقتباس فرایندي دوسویه است چرا که عال

برد چرا که:نما از اقتباس آثار ادبی بهره میسی
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نویسندگان، شاعران، مترجمان و محققان ،سینمامخاطبانروزافزونافزایشبا-1
اگر چه کلیت آن به « به سینما روي آوردند و ،ایرانی بسیاري به دالیل چندي

ایل آن به نوآوري و د، باعث افزایش اعتبار سینما و تماقتضاي الزامات هنري نبو
)10- 9: 1368(مرادي، » هاي تازه بوده استآزمودن تجربه

اي امروز عالوه بر این که باید خواستۀ بینندگان متنوع خود را حرفهسینماي-2
، از این رو؛ برگزیدن به درآمد و سود مادي خود نیز بیندیشدباید برآورده کند،

اي جذاب و گیرا که در بسیاري از موارد سبب خلق آثار باارزش هداستان
دهد که هر دو هدف خود را دنبال کنند. اند، سینماگران را یاري میسینمایی شده

در اغلب موارد تهیه فیلم بر اساس کتابی شناخته شده حاصل یک ،عالوه بر این«
ساس آن فیلمسازان یا که بر اکارانه است بینی حسابگرانه و معامله محافظهپیش
نمایند و فیلم هاي موفق ادبی میکنندگان اقدام به انتخاب سوژه از میان سوژهتهیه

).36-35: 1368، (خیري» کننداین اساس تهیه میخود را بر 
، گزیندفیلم خود برمیسوژة اي را براي شدهشناختهداستانسازفیلمکههنگامی-3

که دهددر اختیار او قرار میین فرصت را اساختار و مضمون مشخص داستان،
و دیگر تمام تالش خود را صرف تبدیل داستان از زبان ادبی به زبان سینمایی کند

)36: همان(انتخاب سوژه وقت او را نگیرد. 

اقتباس از آثار ادبی براي ادبیات نیز سودمند است زیرا:

دنبالبهکاريهردرتااشتهدآنبررااومعاصر،انسانزندگیجریانشدنسریع-1
«... کند آن باشد. در زمینۀ یادگیري نیز این موضوع صدق میسریعترانجامشیوة
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خواهند در کوتاهترین زمان ممکن بسیاري از مطالب را بدانند و به راحتی همه می
نیز یاد بگیرند، در چنین شرایطی دیدن فیلمی که از روي یک اثر ادبی تهیه شده 

ی کوتاهتر و با ید چیزي باشد هم ارزش با خواندن آن اثر منتها در زماناست، شا
)37: همان(«سرعتی بیشتر

ها و نژادها در هایی از تمام فرهنگانسانبیناستقادرتصویرزبانباسینما-2
هاي مختلف ارتباط برقرار کند از این رو؛ تبدیل یک کتاب شناخته شده سرزمین

کند که آن را به شور به فیلم، این امکان را فراهم میبا دستور زبان خاص یک ک
با توجه به دامنه و برد رسانۀ سینما، سینماي ملی «دیگر نقاط جهان نیز بشناساند. و 

تواند ادبیات داستانی ما را به مخاطبان داخلی و حتی مخاطبان جهانی معرفی می
ادبیات این مرز و بوم تواند در روند جهانی شدننماید و تولید آثار اقتباسی می

.)90: 1389، (لزگی» ک شایانی به این بخش انجام دهدکم

به صورت شیوة کار یا نامه در سینمااقتباس براي فیلمبا احتساب این فواید است که 
براي «:است و آنقدر این موضوع اهمیت یافته است که برخی بر این باورندسنت درآمده

خوب بنامیم باید اوالً داستان فیلم، اثر یک نویسندة معروف و از اینکه بتوانیم یک فیلم را
توان براي این ). اگر چه نمی12: 1352، (مقصودلو» د...روي کتاب بزرگ اقتباس شده باش

نظر قطعیت قائل شد اما نشان از اهمیت اقتباس فیلم از آثار ادبی بزرگ به خصوص آثار 
.داستانی دارد

اناقتباس در سینماي ایر

کار پذیرفته با این که اقتباس از آثار ادبی در سینماي جهان به صورت یک شیوة 
، این روند با سرعت هاي اقتباسی روز به روز در حال افزایش استشده است و تعداد فیلم

1419

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اي ایران به روش اقتباس هایی که در سینمفیلمسینماي ایران در جریان است. کمتري در 
ها نیز مو اکثر این فیلاالي آثار ادبی بسیار ناچیز است به حجم باند، با توجهتهیه شده

این میان هاي معاصر است و ادبیات کهن ما با قدمت هزاران سالۀ خود در مربوط به رمان
هملت نمایشنامۀ این در حالی است که به عنوان مثال از مورد توجه قرار نگرفته است.

آیزنشتاین، «یا و ) 40(خیري: 1تهیه شده استگونگوناهاي اقتباسیفیلمبار17شکسپیر 
داشت که ساختار شود، اذعان میگذار بزرگی در فیلم محسوب میکه به نوبۀ خود بدعت

مراحل پنجگانۀ تراژدي کالسیک ) تقلیدي از Potemkinفیلم معروف او به نام پوتمکین (
.)14: 1364، (جینکز» است

دان طرح داستانی منسجم، براي امه و فقنمدر چند سال اخیر که معضل فیل
ضرورت رود،قص در سینماي کشور به شمار مینامۀ مستحکم، یک نگیري یک فیلمشکل

شود.ی غنی ایران بیش از بیش احساس مینگاهی جدي و دوباره به گنجینۀ ادبیات داستان
ادة خام مناسبی اند، من مرز و بوم ریشه گرفتهایآثاري که از دل آداب و رسوم و فرهنگ 

ي نمایشی دارند، هاو پرداختن به آثاري که ویژگیسازد ملی سینما فراهم میرا براي رسانۀ
نماید تا عالوه بر امکان معرفی این آثار در سطح گسترده و با مخاطب الزم و ضروري می

ش فراوان، آثار ارزشمندي در حوزة سینمایی به وجود آید که موجبات رشد این هنر را بی
از پیش فراهم آورد.

عبدالحسین سپنتا ،اولین کسی که در سینماي ایران به ادبیات کالسیک روي آورد
) را 1315) و لیلی و مجنون (1313)، شیرین و فرهاد (1313هاي فردوسی (بود که فیلم

هایی ساخته شد با عناوین رستم و نیز از آثار کالسیک فیلمساخت. پس از سپنتا 
) که البته هیچ یک به اصل 1335) لیلی و مجنون(1334امیرارسالن نامدار()، 1336سهراب(

). 23: 1368ر نپرداختند. (مرادي، آثا
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، با توجه به قابلیت نمایشی باالي ادبیات منثور و منظوم کهن ایران و غناي این آثار
ارتباطهاي قوي در سینماي ایران کامالً محسوس است و در این میانجاي خالی فیلم

سازان ایرانی با این آثار ناامید کننده است. ضعیف فیلم
تواند منبع عظیم اقتباس قرار بگیرد مثنوي یکی از آثار بزرگ کهنی که می

هاي مایهترین بنترین و غنیاز متنوعايگنجینه...«که چرا موالناجالل الدین بلخی است. 
شمار ر متون انگشتویا تنها دمیراث داستانی فرهنگ ما در این کتاب گرد آمده که گ

اما . )1389:41، (توکلی» گونی یافتنی است.د شاهنامه به این گستردگی و گونهدیگري مانن
که شاید بتوان اثر بزرگ و گرانقدر تهیه شده استهاي معدودي از اینفیلماین، وجود با 

از آنان که معتقد سازان یا عقیدة گروهیفیلمآن را به حساب عدم مطالعه و آگاهی ادبی 
مبلیک بیان ادبیات فارسی با بیان خاص و بعضاً عرفانی خود، غالباً با روشی س«...هستند 

هاي موجود در این آثار اغلب غیرقابل باور، غیر قابل همذات شده، و حوادث و شخصیت
گفت بر پنداري و عموماً دور از واقعیات روزمرة جامعۀ ایرانی این دوران هستند...اما باید 

از خالف گفتۀ این گروه از منتقدان، این ضعف را نه از آثار بی نظیر ادبی که باید
-هابه روز کردن این آثار و یافتن فرم بیانی مناسب آناند باهنرمندانی دانست که نتوانسته

هاي جدید بیانی و تمرکز بر هاي اقتباس و استفاده از شیوهمثل رجوع به انواع مختلف روش
» اندشت اتهام را به سوي ادبیات گرفتهانگ- فاده از ابزار تکنیکی جدید در سینمااست

.)299: 1392،شبانان(پور

فیلم چهل سالگی

توان نمایانگر رضا رئیسیان در سینماي ایران را میساختۀ علی»سالگیچهل«فیلم 
اهاي ایران به اکران نمدر سی1388این فیلم سال نو در اقتباس ادبی از مثنوي دانست. ینگاه
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فیلم ازآن خود کرد.سال را اقتباسی جشنواره فجر این2نامۀمبهترین فیلو جایزةدرآمد
هاي اخیر سینماي ماست. اقتباس در این فیلم از هاي ادبی سالاقتباسسالگی از معدود چهل

متأخر دارد. هاي اقتباسی ایرانی تاً متفاوت با برخی دیگر از فیلمدو زاویه، روندي نسب
ین اقتباس را ایرانی معاصر است و دوم آن که هاي اداستاننخست آن که منبع آن یکی از 

در (داستان پادشاه و کنیزك)هم با برداشت از یکی از مشهورترین حکایات کهن ایرانی 
مثنوي مولوي ترکیب کرده است. این ایده، فارغ از این که جواب داده یا نه، در نفس خود 

ت، چون سعی شده با کندو کاو در پویایی زندگی مدرن در تلفیق با حکمت و نیکوس
معرفت قدیم، روند درام ورق بخورد.

خالصۀ فیلم چهل سالگی از این قرار است:

، نگار زنی تقریبا سی و پنج ساله است که با همسرش فرهاد و دختر خردسالش، بهار
اي نامهمحل کارش، م، نگار در ادارةهمین روزهاي آراگذراند. درزندگی آرامی را می

اش، به عنوان رهبر هاي جوانیکند حاکی از آن که کوروش کیان، عشق سالدریافت می
ارکستر قرار است به ایران بیاید و او مسئول رسیدگی به کارهاي اوست. این خبر شروع 

داند طرفی نمیاز رو است: رهاد است. نگار با دو بحران روبهبحران در زندگی نگار و ف
؛ شودرو پاریس رفته است، روبهاش که ناگهان او را رها کرده و به جوانیبا عشقوقتی که 

از طرف دیگر وقتی افتد، آیا هنوز همسرش را دوست خواهد داشت؟چه اتفاقی می
دانشجوي موسیقی بوده به موفقیت کاري کیان را ناظر است، موقعیت پیشین خود را که

دار شدن آن را رها کرده است و حس درجا زدن د که به دلیل ازدواج و بچهآورخاطر می
گیرد. میدر زندگی و روزمرگی او را در بر
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شود، چرا که او همسرش را رو میبهخبر با بحران عمیقی روفرهاد نیز با شنیدن این
ترس دست به راستی دوست دارد و خود او باعث جدایی نگار از کیان شده است. او با این 

کند که زندگی چندین سالۀ او با نگار در انتظار چه سرنوشتی است و آیا میو پنجه نرم
گزیند؟برمیهمسرش نگار هنوز هم او را

-رود، نگار با کیان مالقات میمیفیلم با این کشمکش در جریان است و به پیش
اش وه موسیقیهایش شرکت کند و در گرخواهد که در تمرینکند، و کیان از او می

دارد که افتادگی، نگار را بر آن مینوازندگی و فائق آمدن به حس عقببنوازد. عشق به
هاي همسرش بیفزاید. فرهاد با دستگاه شنودي که از یرد و بر بحرانکیان را بپذپیشنهاد 

شنود و روزهاي سختی را ه است، تمامی مکالمات نگار را مییکی از دوستانش امانت گرفت
گذارد. سر میپشت

گزیند و با این که برمی، هاد به او هدیه کرده استکه فررا سرانجام نگار امنیتی 
با این پالن که نگار با شوقی شود، اما فیلم کیان حاضر نمیروز اجراي ارکستر در گروه 

رسد.ر در حال نواختن است به پایان میناپذیوصف

-زبان فرهاد براي دخترش روایت میروایت پادشاه و کنیزك در جریان فیلم از
شود، و داستان از این قرار است:

. بردخرد و به قصر خود میمیاو رابازد، بیند و به او دل میمیپادشاهی کنیزکی را
گردد. پادشاه حکیمان شود و روز به روز ضعیف تر میاما کنیزك پس از چندي بیمار می
شوند که او را مداوا کنند. اما هیچ کدام موفق نمیکند زیادي را براي معالجۀ او حاضر می

با گریه و زاري از وشودشود، به درگاه خداوند متوسل میمیپادشاه که از همه جا ناامید 
سروش غیبی از ،رود و در خواب. در حین گریه و زاري به خواب میطلبداو یاري می
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رسد و پس دهد. فردا حکیم از راه میخدایی براي مداواي کنیزك خبر میآمدن حکیمی
دهد. تشخیص می- زرگر سمرقندي–ازمعاینۀ کنیزك بیماري او را دوري از معشوقش 

قصر بخواند. زرگر را با وعده و وعید بهبه قصر فراخواهد که زرگر را میحکیم از پادشاه
د و سالمتی خود را شومیسپارند. کنیزك هر روز بهترخوانند و کنیزك را به او میفرا می
شود و خوراند که روز به روز بیمارتر میاین زمان حکیم دارویی به زرگر مییابد. در بازمی

ابد و زرگر در اثر داروي یرفتن زیبایی ظاهر زرگر پایان میعشق و عالقۀ کنیزك با از بین
میرد.حکیم می

چه در ظاهر لفظ به اگر»سالگیچهل«ستان پادشاه و کنیزك در فیلم اقتباس از دا
تن داستان، اما در نحوة به کار گرفشودنوعی اقتباس وفادارانه محسوب میو بهلفظ است

ساز از این روایت در جهتی مغایر با هدف ناظم شود چرا که فیلماقتباس آزاد محسوب می
بینی انقصد تعلیم افکار عارفانه و جهدر این داستان بهره برده است. موالنا ،آن، موالنا

شمارند هاي تمثیلی که شارحان مختلف براي این داستان برمیخویش دارد و عالوه بر الیه
خوشی با موالنا معتقد است که آدمی غافل از این که در این دنیا هر،در ظاهر روایت

-ال امیال خود روان است، همین که به مشکل و سختی برمیناخوشی همراه است به دنب
اي آورد و پس از آن که از آنها نتیجههاي دنیایی روي میسباب و واسطهخورد ابتدا به ا

آورد و اگر این روي آوردن صادقانه و با دلشکستگی روي به درگاه خداوند مینگرفت، 
- هاي زمینی مقدمهشود. همچنین موالنا معتقد است عشقدعایش مستجاب میهمراه باشد

فیلمساز در این فیلم خواسته در حالی که) 71: 1378(زمانی، اي براي عشق عرفانی است. 
ایش درآورد. زنی خسته از است یک ملودرام عاشقانه را با چاشنی عرفان به نم

شود و اش دچار بحران میزن ایرانی با آمدن عشق جوانیها و مشغولیات یک روزمرگی
در این بحران همسرش نیز شریک است.
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اي نشده است و این شارهتان پادشاه و کنیزك ابه داس»سالگیچهل«در رمان 
بر اساس روش برداشت نویس است که این روایت را بر فیلم منطبق کرده است وفیلمنامه

بر براي این که این دو روایت داستانی کامالًآزادي که براي اقتباس برگزیده است و 
حذف کرده و هاي داستان را ها و شخصیتبعضی پیچیدگی،یکدیگر منطبق شوند
هاي دیگري به آن افزوده، به روابط و حوادثی معین اهمیت بیشتري پیچیدگی یا شخصیت

.داده و از اهمیت روابط و حوادث دیگر کاسته است

گردد که آالله با اله است و کل رمان حول بحرانی میسآالله زنی چهل،در رمان
رز چهل سالگی است و فیلم بر درون این فرهاد است که در م،آن درگیر است، اما در فیلم

آشفتۀ او تاکید دارد. او با این بحران درگیر است که آیا همسرش نگار به راستی او را
راستايگزیند. این تغییر در اش چه کسی را برمیدوست دارد و بین او و عشق جوانی

شخصیت فعال پادشاه،در این داستانبا داستان پادشاه و کنیزك است؛ زیراسازيهماهنگ
که با کارهایش داستان را پیش اوستاز عشق کنیزك در سوز و گداز است واست و

برد و کنیزك شخصیت خاموش داستان است.می

یر را در ود بگیرد، فیلمساز شخصیت قاضی معاي به خبراي اینکه فیلم فضاي عارفانه
رهاد (پادشاه) براي و فکند یبی ایفاي نقش میفیلم گنجانده است که در نقش طبیب غ

برد. فتن و آرامش درونی به او پناه میراهنمایی گر

کند و به جز عشقی که ماهیت آن گذشتۀ آدمها نقش چندانی ایفا نمی،در رمان
تفاقهاي اصلی در گذشته اما در فیلم ات، حرفی از گذشته در میان نیسمشخص نیستدقیقاً

ه و یک شب که در پارك ق کورش کیان بوداند. نگار در نوزده سالگی عاشرقم خورده
زجویی شوند و دخالت فرهاد هنگام بااند توسط نیروي انتظامی دستگیر میزدهقدم می
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وت فرهاد که قاضی جوانی است و قضا،، از طرف دیگرشودباعث جدایی نگار و کیان می
ه او شغلش را و دل باختن بنگار و کورش کیان را برعهده دارد پس از دیدن نگار پروندة

کند. عوض می

چرا کهفواصلی که روایت در پیرنگ ایجاد کرده است تا آخر رمان پر نشده است
داند ماجراي عشق آالله ها در رمان وضوح زیادي ندارد و خواننده نمیزندگی شخصیت

زندگی و گذشتۀ این فواصل پر شده است، زیرا،اما در فیلمدر گذشته چه بوده است. 
نگار و فرهاد مشخص شده است و از طرف دیگر وقایع فرعی دیگري مانند آشنایی 

ماجراي قاضی معییر و استعفاي او از کار قضاوت بعد از دادگاهی که نتوانسته گناهکار 
گنجانده شده است.نون را ثابت کند، مظبودن 

تر و آمدن عشق جوانی او در فیلم به نظر قابل قبولواکنش فرهاد در برابر همسرش
دهد اما دچار آشفگی آید،  فرهاد در فیلم اگر چه واکنشی در برابر همسرش نشان نمیمی

او دهد مشخص است.شود و این ناآرامی در تمام فیلم و کارهایی که انجام میدرونی می
است و از طرف دیگر هاي زندگیش متزلزل شدهشود چرا که پایهمیاز طرفی دچار ترس
برد. حران روبه رو شود؛ از این رو، به قاضی معیر (طبیب غیبی) پناه میمجبور است با این ب

پذیرد و موضوع را با این عنوان که به همسرش اعتماد دارد به راحتی میفرهاد ،در رماناما 
کند تا همسرش از این بابت نگرانی به خود راه ندهد.   تمام تالش خود را می

رود و دختر نگار در است که به دانشکده میدختر آالله در رمان، دختر جوانی 
هاي جدید مناسب است.  فیلم، کودك خردسالی است که این تغییر نیز در مقایسه با زندگی

ما با پایان بسته » سالگیچهل«تغییر دیگر در پایان فیلم قابل مشاهده است، در رمان 
حس نواختن،ووسیقی هاي مگیرد که با تمرین نتیم میرو هستیم، آالله تصمروبه
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نگار ضمن رد کردن پایان بازي دارد،»سالگیچهل«فیلمروزمرگی خود را پایان دهد اما 
همچنان شوق نواختن در او اش، کیان براي نواختن در گروه موسیقیدرخواست کورش 

- بحران خود را چگونه به پایان میگیرد وچه تصمیمی میو مشخص نیستکشد شعله می
این نوع پایان شود.حدي خیالش از جانب همسرش راحت میفرهاد است که تا برد و این

ستان جنبۀ اسرارآمیر و مرموزي به دامنش ناتمام روایت«زیرا براي فیلم نقطۀ قوتی است 
اي پذیرفته در زندگی هر روزة ماست، انکار یا حتی تزلزل آن بخشد. پایان قاعدهمی

پایان داستان پادشاه و .)239: 1371(احمدي، » کندیعنصري ناشناخته را وارد روایت م
رسد و پایان خواننده به نتیجۀ روشنی نمی،کنیزك نیز با فیلم تطابق دارد. در این داستان هم

کند.داستان او را دچار بهت می

است، راوي داستانفرهاد که همان پادشاه در داستان پادشاه و کنیزك،در این فیلم
تواند به این دلیل باشد که او در اوج ن شخصیت به عنوان راوي داستان مییاست. انتخاب ا

شود، روایت این داستان از بیشترین بحران روحی را متحمل میحوادث فیلم قرار دارد و
برد، به نوعی نمایانگر حاالت درونی و این که روایت را با فیلم پیش میزبان او عالوه بر

را نیز نشان رایی که در حال اتفاق استنگاه او به ماجو همچنین نحوةستعواطف او
.دهدمی

اي همه زمانه یکی از مایهیم و درونداستان پادشاه و کنیزك با داشتن روایتی مستق
هاي اقتباس نمایشی با استفاده از دیگر شیوهاياي مناسب براي تبدیل شدن به نسخههگزینه

هاست:بخشد داشتن این ویژگییو آنچه این روند را تسهیل منیز هست 

روایت:-1

1427

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دهد، اولین ویژگی یک اثر ادبی که آن را براي تبدیل به فیلم مناسب نشان می
دهد، از این رو ادبیات شخص است که پیرنگ فیلم را شکل میداشتن داستان و روایت م

تهیه فیلم به خوبی براي منابع،هاي منظوم و منثور استداستانی ما که شامل انواع داستان
هاي داستانی همواره ببیندگان طور که پیش از این ذکر شد فیلمروند زیرا همانشمار می

در اغلب موارد تمام مصالح مربوط به یک داستان «فراوانی داشته است. آثار داستانی 
یدادها، ها، پیشرفت وقایع و روه شامل شروع داستان، معرفی شخصیتخوب سینمایی را ک

داستان پادشاه .)35: 1368، (خیري» شود در خود دارا هستندپایان داستان میکشمکش و 
طور داشتن عناصر مشترك میان همینو کنیزك نیز با داشتن روایتی خطی و مستقیم و 

مناسبی براي تبدیل به فیلم است. ، گزینۀداستان و فیلم

گراییعینیت-2
فیلم تبدیل شود، عالوه بر داشتن براي این که یک اثر ادبی بتواند به راحتی به 

جسمانی، ذهنی، «ی باشد که در چهار سطح هایداستانی، باید داراي کشمکشروایت
-اش بر ذهنیگراییعینیت«) و 161: 1364(میرصادقی، گسترده باشد» عاطفی و اخالقی

هر چه رمان یا نمایشنامه «. از این رو )150: 1388، (خسروي»اش غالب باشدگرایی
اي س شده از آن بدتر خواهد بود... رمان ناب یعنی قصهتر باشد، فیلم اقتباتر و نابلصخا

پردازد و با استقالل نسبی از نیروهاي فردي، اجتماعی و که صرفاً به کشمکش درونی می
-رساندن داستان استفاده میهاي زبانی براي آغاز، پیشبرد و به اوج محیطی، از پیچیدگی

داستانی عینیت گراست یعنی کنیزك،وپادشاهداستان. )41- 240: 1382،(مک کی» کند
اي است که قابل به نمایش درآمدن است. عشق پادشاه به هاي داستان به گونهکشمکش
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کنیزك، بیماري ناگهانی کنیزك، شرح عشق او به زرگر و سپس کارهاي حکیم الهی 
ست که به راحتی به فیلم احوادثی براي آرام گرفتن پادشاه و مداواي بیماري کنیزك همه 

شود.تبدیل می

:موضوع-3
ود عشق به خودي خ.گرددپادشاه و کنیزك حول محور عشق میموضوع داستان

یکی از ة خود بشر دارد وهاست و قدمتی به اندازموضوع جذابی براي تمامی انسان
هايبه شیوهنیست که از ابتداي پیدایش آثار منظوم و منثور داستاموضوعات اصلی ا

شود.  و هنوز هم به آن پرداخته میگوناگونی به آن پرداخته شده است
تا بشر ،ترین نیازهاي روحی هر انسانی استز آن جا که این حس، یکی از اساسیا

وجود دارد این موضوع نیز مورد توجه هر انسانی قرار خواهد گرفت و فقط نحوة پرداختن 
عشق و مولوي در داستان پادشاه و کنیزك،وت خواهد بود. اي متفادورههر به آن در

بینی خود را از این طریق بیان کند و بر هم آمیخته است تا مثل همیشه جهانعرفان را به 
جذابیت داستان افزوده است. 

نیز همواره چه در سینماي ایران و چه در سینماي جهان یی با موضوع عشقهافیلم
آنا «یا »3شوهرآهو خانم«ایی مانند هفیلم،اندد جلب کردهمخاطبان زیادي را به خو

از این رو داستان پادشاه و کنیزك از نظر ها هستند.هایی از این نوع فیلمنمونه»4کارنینا
موضوع نیز قابلیت تبدیل به فیلمی جذاب و گیرا را دارد، آنچه بر جذابیت این داستان 

که به ویژگی باعث شده استاست و همین شقل واقعی بودن این عافزوده است احتما
تطبیق پیدا کند و ببینده با شنیدن روایت پادشاه و کنیزك بر »سالگیچهل«راحتی بر فیلم 
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دهد که این دو روایت دو روي یک میبه راحتی تشخیص ،فرض نشنیده بودن آن هم
سکه هستند.

: تعلیق-4
اه و کنیزك ویژگی دیگري است وجود حالت تعلیق یا هول و وال در داستان پادش

کند یحالت تعلیق خواننده را تشویق مدهد. تبدیل به فیلم موجه نشان میکه آن را براي
هول «یا » حالت تعلیق«اتفاقی قرار است بیفتد به عبارتی که داستان را ادامه دهد تا بداند چه 

، در داستان خود شرف تکوین استکیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در » و وال
کند و هیجان و التهاب کنجکاو به ادامه دادن داستان میآفریند و خواننده را مشتاق ومی

) 163: 1364(میرصادقی، » انگیزداو را برمی
اول اینکه خواننده در طول داستان جاري است. تعلیق در داستان پادشاه و کنیزك 

دهد و براي همین داستان را ادامه میشودبداند چرا کنیزك ناگهان بیمار میمشتاق است 
کار طبیب الهی کنجکاویش را و پس از اینکه متوجه شد کنیزك بیمار عشق است،

کند تا بداند آمدن زرگر چه دلیلی دارد و پس از اینها انگیزد و داستان را دنبال میبرمی
- اننده را برمیلهی نیز کنجکاوي خوپایان داستان یعنی کشته شدن زرگر به دست طبیب ا

کند. اي دریافت نمیانگیزد هر چند پاسخ قانع کننده
آنجا که کوروش کیان ،نیز وجود دارند»سالگیچهل«این هول و والها در فیلم 

(زرگر) به ایران می آید و بیننده کنجکاو است تا رویارویی او را با فرهاد (پادشاه) و نگار 
ك با کنجکاوي بیننده به پایان نند داستان پادشاه و کنیز(کنیزك) ببیند. و پایان فیلم نیز هما

رسد.می
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منبع داستان:-5
دستی که تاریخ ادبیات این سرزمین به خود دیده است نه تنها در ن چیرهشاعرا

اند، بلکه در عرصۀ جهانی هم از اعتباري قابل قبول تاریخ ادبیات کشور ما ماندگار شده
و اثر گرانقدرش، ین بلخی یکی از این شاعران است. مولويبرخوردارند. موالنا جالل الد

شناسند، از این رو تهیه هاي عادي میچه انسانکرده وتحصیلهاي را چه انسانمثنوي
مخاطبان زیادي از قشرهاي گوناگون خواهد داشت.فیلمی از این اثر کردن

گیرينتیجه

و ساخت فیلم است شده و رایج درهاي پذیرفته یکی از شیوهاز آثار ادبی اقتباس 
اند. با وجود رایج بودن این شیوه در هاي مطرح جهان با این شیوه تولید شدهفیلمبسیاري از

سینماي جهان، سینماي ایران از این روش کمتر استفاده کرده است. با وجود آثار غنی و 
ها کامالً لمجاي خالی این نوع فی،پرمحتواي ادبیات ایران به خصوص ادبیات کهن

ها ستانهاي اقتباس مناسب و به روز کردن داشیوهمحسوس است. نگاه نو و استفاده از
-فیلمنامهبسیاري از هم مروري بر آثار ارزشمند گذشته باشد و هم مخاطبان را از تواند می

هاي اقتباسیکی از معدود»سالگیچهل«فیلمنجات دهد. امروزي پایۀهاي ضعیف و بی
نوشته شده اما »سالگیچهل«این فیلم بر مبناي رمان . ایران استهاي اخیر سینماي سالادبی

ن مشهور شاه و کنیزك مثنوي مندانه داستان این فیلم را با داستابه شکلی هنرسازندگان فیلم 
اند.خاص از داستان مثنوي اقتباس کردهبه شکلی دو ماجرا و آگاهانه با تلفیق این زدهگره 

نویس است و این فیلمنامهاي نشدهبه داستان پادشاه و کنیزك اشاره»سالگیچهل«ان در رم
و بر اساس روش برداشت آزادي که براي اقتباس فیلم منطبق کرده که این روایت را بر 

بعضی سعی کرده است که این روایت را بر فیلم منطبق کند، به همین خاطر،برگزیده است 
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هاي دیگري به داستان را حذف کرده و پیچیدگی یا شخصیتهايها و شخصیتپیچیدگی
حوادث برخی دیگر ازو از اهمیت تر کردهرا پررنگآن افزوده است. برخی از حوادث

پیوندي که میان ساز و توان گفت ذهنیت خالق این فیلمدر مجموع میکاسته است.
در نوع خود امري تازه و ماجراهاي این فیلم و داستان شاه و کنیزك برقرار کرده است،
.پسندیده است که باعث جذابیت هر چه بیشتر این فیلم شده است

پی نوشت:

سریال به دنیا بگویید بایستد نیز اقتباس ایرانی از هملت است..1
.استمصطفی رستگاري» سالگیچهل«نویسندة فیلمنامه .2
شوهر «مان است از ر1347ساختۀ داوود مالپور در سال »خانمآهوشوهر«فیلم .3

نوشته علی محمد افغانی.» آهو خانم
از رمان آنا 2012ساز انگلیسی است در سال ساختۀ جو رایت فیلمفیلم آنا کارنینا.4

.کارنینا نوشتۀ لئوتولستوي

منابع

هاي تصویري تا متن، تهران: مرکز)، از نشانه1371احمدي، بابک(
، جلد اول، تهران: انتشارات نگاه، )، فرهنگ فیلمهاي سینمایی ایران1372امید، جمال (
چاپ چهارم.

)، ادبیات در سینما، تهران: سروش.1370امینی، احمد (
نگاهی به تاریخچۀ اقتباس سینمایی از متون «)، 1392پورشبانان، علی رضا، مهدي عبدي (

، هفتمین همایش پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه »کالسیک ادبیات فارسی
.303-292هرمزگان، 
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)، از اشارتهاي دریا، بوطیقاي روایت شناسی در مثنوي، تهران: 1389توکلی، حمیدرضا (
انتشارت مروارید.

دیان، شهال حکیمیان، تهران: )، ادبیات فیلم، ترجمه محمدتقی احم1364جینکز، ویلیام(
سروش

)، اقتباس براي فیلمنامه، تهران: انتشارات سروش.1368خیري، محمد(
)، حاشیه اي بر مبانی داستان، تهران: نشر ثالث.1388بوتراب (خسروي، ا

)، شرح جامع مثنوي، دفتر اول، چاپ بیست و نهم، تهران: انتشارات 1387زمانی، کریم (
اطالعات.

اقتباس سینماي ایران از ادبیات داستانی «)، 1389لزگی، حبیب اهللا، مزدا مراد عباسی (
، 5، پیاپی 2سی، دانشگاه اصفهان، دورة جدید، شمارة ، پژوهشهاي زبان و ادب فار»معاصر

.100-85بهار، ص 
)، داستان، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی، ترجمه 1382کی، رابرت (مک

محمدگذرآبادي، تهران: هرمس.
، اقتباس ادبی در سینماي ایران، تهران:)1368مرادي، شهناز (

ان، تهران: انتشارات بابک.)، نقد فیلم در ایر1352، بهمن (مقصودلو
تهران: انتشارات شفا.)، عناصر داستان، 1364(میرصادقی، جمال

)، به کوشش و اهتمام رینولد نیکلسون، با 1381موالنا جالل الدین محمد بلخی مولوي (
مقدمه محمد عباسی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر طلوع.
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