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  ايرويكرد مطالعات تطبيقيِ بينارسانه با هزار و يك شببازخواني 
  )رساني دراماتيكبا تأكيد بر الگوي اطالع(

  
  زهرا حياتي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  چكيده 
دهد مقايسة ادبيات و سينما گاه به فرايند نقد اي نشان ميپيشينة مطالعات تطبيقي بينارسانه

انجامد و گشايد كه گاه به كشف معنا مياي بر متن ميهاي تازهشود؛ زيرا دريچهك مينزدي
بنيادين خود، دلهره و  قصةاز يك سو در ساختار  هزار و يك شبمتن . گاهي به توليد معنا

-يابد و به ساختار درام نزديك ميتعليق را پايه گذاشته است كه در هزار قصة ديگر تداوم مي

اند و از آنجا كه اجراي شفاهي  كرده اي آن را نقل ميگويان حرفهسوي ديگر قصهشود؛ و از 
بيني مخاطب و حس انتظار و دلهرة او تقويت شود تا همراهي كند كه حدس و پيشاقتضا مي

گيري  درنهايت، بخش چشم. ها جنبة نمايشي دارندگو حفظ كند، ساختمان قصهخود را با قصه
شيوة ارائة اطالعات داستاني وابسته است و به همين منظور،  تيك به گويي دراما از داستان

اي و با تأكيد بر الگوي از منظر مطالعات تطبيقي بينارسانه هزار و يك شببازخواني 
  . اجمال بررسي شده است نهاد و به رساني دراماتيك در اين مقاله پيش اطالع

اي، د تطبيقي، مطالعات بينارسانه، نقد ادبي، رويكرهزار و يك شب: هاي كليديواژه
  . ادبيات و سينما
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  مقدمه و بيان مسئله . 1
گوييِ درپي و تودرتوست كه قصه هاي پياي از قصهمجموعه هزار و يك شب

كننده، پيونددهنده و  اي شروعدهد؛ قصه نمايش مي »شهريار«را براي  »شهرزاد«
نيادين، شهرياري كه از همسر رميده در داستان ب. هادهنده به صورت و معناي قصه شكل
تدبيري كه . ستاند جان زن مي  كند و هر صبحوفايي ديده، هر شب زني اختيار ميو بي

-كند، هم جمع زنان زندگياز روان آشفتة شاه برآمده، هم جان شاه كشور را ناآرام مي

زني  رايهراس از زوال ملك و مملكت سران سياست را به تدبير و . بخش را پريشان
شود، رشتة  در اين ميان، دختر وزير از آنچه بر شاه رفته است آگاه مي. انگيزد برمي

هاي شبانة  گويي قصه. دهد گيرد و به پيوند خودخواسته با شاه تن مي ماجرا در دست مي
اي كه شب قصه ناتمام ماند و صبح از سر گرفته شود، تدبير روشن و  شيوه شهرزاد به

و در پس اين داستان كالن، هزار و يك شگرد خُرد ديگر نهفته گوست  آشكار قصه
-ها از جنبهتجسم نمايشي و ارائة تصويري قصه  گمانِ حاكم بر اين پژوهش، به. است

  . است هزار و يك شبهاي درخور توجه در مجموعة 
دانند كه ايرانيان آن را به پهلوي  هاي قديم هند ميافسانه را هزار و يك شب اصل

: قبيل محققان دربارة موضوعاتي از اين. داندند و پس از چندي به عربي ترجمه شدبرگر
هاي ديگر  هندي است اما نام شخصيت اصلي و برخي داستان هزار و يك شببنيان 

ها چگونه بوده است و نيز دربارة  ايراني است، نقش عرب و ساير ملل در آفرينش قصه
. اندرب، به بيان داليل و ذكر شواهدي پرداختهاش در غافول آن در شرق و ظهور دوباره

بيان كرده  الفهرستدهم ميالدي در كتاب / در قرن چهارم هجري النديم اسحاق ابن
آوري كردند؛ زيرا پادشاهان ها را جمعاست كه ايرانيان اولين قومي بودند كه افسانه

ها را به زبان  داستانها اين  عرب. ها و حكايات شبانه عالقه داشتندساساني به داستان
گذاشتند و به جرح و تعديل ماجراها  الف خرافهعربي ترجمه كردند، عنوان آن را 

، عنوان كلي و نهايي الف ليله و ليلهترجمة  هزار و يك شب. پرداختند
  . هايي است كه طي چند قرن گردآوري شده استداستان مجموعه

بوده، كمتر از  هزار و يك شبي ها كه هستة اصلي داستان »هزار افسان«گويا در 
هاي داستاني هايي از مجموعهسيصد قصه وجود داشته و هريك از پردازندگان، داستان
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هزار براي تكميل مجموعة  نام جهشياري نديم، فردي به گفتة ابن به. اند ديگر به آن افزوده
يي از هاهاي مختلفي گردآوري كرد؛ مانند گزينش قصهروش ها را بهقصه و يك شب
منظور  سرايان به هاي ايرانيان، اعراب، يونانيان و ديگران، فراخواندن قصهميان داستان

هاي هايي از كتابهاي آنان و انتخاب قصهاي از بهترين قصهفراهم آوردن مجموعه
  ). 20: 1389پينالت، (شب رسيد  480ها به در اين دوره، تعداد داستان. موجود

اند كه اولين  گونه پذيرفته نش تأليف و ترجمة كتاب را اينپژوهشگران غربي نيز چي
به زبان پهلوي آغاز شد  هزار افسانقصه از هزار و يك قصه با اولين افسانه از كتاب 

در اواخر اين قرن، كتاب . جا ماند و از ايرانيان بازمانده بودكه از قرن هشتم ميالدي به
هايي از آن صبغة اسالمي به خود يا پاره تدريج كل متن به زبان عربي ترجمه شد و به

گزين مضامين اصيل ايراني شد و در  ها و عناصر عربي جاي اسم  در قرن نهم،. گرفت
اي در مصر سرانجام در قرن دوازدهم، مجموعه. بندي كتاب تغيير كرد قرن دهم، تركيب
هزار اعنوان هاي بسياري از جاهاي مختلف در آن گرد آمده است و بفراهم آمد كه قصه

هايي توان در نمونه ها را ميتبار هندي، ايراني و عربي قصه. شودشناخته مي و يك شب
ستاري با اشاره به نام و تعداد مترجمان و محققان غربي كه  جالل. وجو كرد جست

اند، را ناديده گرفته و كل اثر را به فرهنگ عرب نسبت داده هزار و يك شبخاستگاه 
  : هاي زير آمده استاجمال در گزاره كند كه بهها اقامه ميبي نبودن قصهداليلي براي عر

از ديدگاه بيشترِ محققان، نخست  هزار و يك شبنخستين شاهد بر خاستگاه هندي 
گويي و ديگر، قصة مدخلي كتاب است؛ زيرا معتقدند قصه نديم و ابن سخن مسعودي

رج قصه در قصه روش مرسوم براي عقب انداختن مرگ يا هر امر ديگر و شيوة د
هاي آن در اثر هندي هاي ديگر ناشناخته بوده و نمونههنديان است كه در سرزمين

بر اين، سه  افزون. و شماس وزير شود؛ مانند حكايت ملك جليعاد ديده مي 1پنچاتنرا
  : قصه در داستان اصلي كتاب جاي گرفته است كه هر سه ريشة هندي دارد

وفايي و ناپارسايي همسرش اندوهگين است و چون ه از بيداستان شوهري ك. 1 
داستان خيانت زنان دو "گيرد يا بيند، آرام ميمردي ديگر را همدرد خود مي

  .2 "[...]زاده كه با يكديگر برادرند و سفر كردن آنان كه زادة اين خيانت است  شاه
                                                            
1. Panchatantara 
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رغم  اخ بهچشم و گستداستان عفريتي كه زني اسير اوست و اين كنيزك شوخ 
گويي كه با  سرگذشت قصه. 3[...] فريبدش مراقبت سخت عفريت مي

و چارچوبة ) داستان شهرزاد(رهاند سرايي، خود و ديگران را از مرگ مي داستان
  ). 12-11: 1368ستاري، (از آن فراهم آمده است  هزار و يك شباصلي 

هزار و هاي مشابه در اند، عبارتدليل ديگري كه بر هندي بودن قصة اوليه آورده
  . هاي هندي استو كتاب يك شب

: شودهايي قريب به اين مضمون خوانده ميهاي عاميانة هند معموالً جملهدر كتاب
: پرسدديگري مي. "تو نبايد چنين و چنان كني تا آنچه بر فالن رسيد بر تو نرسد"
ل شك. كندو طرف نخستين نقل داستان را آغاز مي "چگونه است آن؟"

ها با نيز درست بر همين سياق است و داستان الف ليله و ليهپردازي در  داستان
  ). 17همان، (آيند ها از پس يكديگر ميگونه عبارتهمين

ها را اول نام شهرزاد، و سپس حضور قصه هزار و يك شب هايوجهة ايراني قصه
، اوستاي بومي ايران كه در هاها و افسانهداستان. كند هايي از ايران تعيين ميو افسانه
هايي از هزار قصه از اين دهد قصهيا آثار مورخان قديم وجود دارد، نشان مي شاهنامه

قصد رهايي  هاي پياپي بههمچنين، چارچوب مشتمل بر داستان. اند فرهنگ سر برآورده
ب چارچو. وبوي ايراني گرفته است رنگ و دنيازاد هاي ايراني شهرزاداز مرگ، با نام

هاي مختلف بومي ها نيز بازتاب لهجهكتاب نشان تاريخي ندارد و اسلوب نگارش قصه
اي توان ريشهبرداران است؛ اما براي شخصيت شهرزاد مي و محلي كاتبان و نسخه

صورت ديگري از  آيد كه نام شهرزاداز نتايج برخي تحقيقات برمي. تاريخي بازجست
اي هاي تاريخي كتاب جلوهاست و شكوه زمينه، نام شيرين، دلدار و همسر خسروپرويز

  . نماياند از دربار شهريار ساساني را مي
آنتوان . در شرق افول كرد و در غرب بازيافته و پرآوازه شد هزار و يك شباما 
. فرانسوي نخستين بار اين كتاب را در قرن هجدهم به زبان اروپايي ترجمه كرد 1گاالن

هاي عشقي شگرف وار و داستانويژه عوالم پريشرقي بهم مضامين 1717تا  1704از 
بيش از آنكه  براي مخاطبان عام و خاص غربي جالب و مورد توجه بود و ترجمة گاالن

                                                            
1. Antioine Galland 
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گزارشي امين و مورد اعتماد باشد، اقتباسي است كه به متن صبغة فرانسوي داده و آداب 
دكتر . منطبق كرده است و رسوم مسلمانان را با روحيات و اخالقيات عصر غربي خود

هزار در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم براي نخستين بار متن كامل  1ماردروس
را با ترجمة وفادار به جهان غرب عرضه كرد و از آن پس، اقبال به كتاب و  و يك شب

پس از ). 176: 1385ستاري، (هاي دنيا افزايش يافت  برگردان از اين ترجمه به همة زبان
هاي گوناگون كتاب به ها و ترجمه و ماردروس، تجديد چاپ هاي گاالن رجمهت

هاي شرقي با  تدريج عوالم جن و پريِ قصه وار انجاميد و به تقليدهاي فراوان شرقي
  . تقليد تمسخروار درآميخت

نه متن بلكه متوني  هزار و يك شباند كه  درمجموع، بيشتر پژوهشگران پذيرفته
هند : العرب، عراق و مصر در پديد آمدن آن نقش دارند ، جزيرهاست كه هند، ايران

هاست؛ ايران نخستين منزلگاه در مسير و قصة نخستين شب خاستگاه ماجراي شهرزاد
اي است؛ عراق مهد العرب موطن بعضي قهرمانان افسانه ةهاست؛ جزيرحركت داستان

خصوص  ا، مالحان و بهالنهرين باستاني و نيز سرزمين خلفا، شعر هاي بيناسطوره
هاي هاي اسكندر، جنگاست؛ مصر محمل فراعنه، زادگاه قصه شخصيت سندباد

اي است كه در خدمت سحر و جادو  هاي كوچه و بازار، و پريان و اجنهصليبي، قصه
دو پايگاه  هزار و يك شباي  با توجه به سرنوشت ترجمه). 46: 1387ميكل، (هستند 

اعتنايي در شرق ظهور همراه با بي: اندن مجموعه درنظر گرفتهمتفاوت و متقابل براي اي
  . و نوزايي همراه با آوازه در غرب

نقدي درخور  هزار و يك شبشناسي در پژوهش خود دربارة هويت بهرام بيضايي
در اين پژوهش انتقادي آمده است كه يكي . توجه بر محققان متقدم و متأخر دارد

هاي آنتوان ها و پژوهشين متن و تاريخ پيدايش آن در ترجمهانگاشتن تاريخ آشنايي با ا
 هزار و يك شبطور كه محققان غربي نام باعث شده همان و اولريش مارزلف گاالن

اند، پهلوي ريشة هندي درنظر گرفته هزار افسانهاي عربي تغيير داده و براي را به شب
را  هزار افساناند كه ما ست پنداشتههاي القايي را در ه پژوهشگران ايراني نيز اين گزار

                                                            
1. J.C. Mardrus 
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هزار دانيم يا از اصل ايم؛ هنوز دربارة نسخة اصلي هنديان چيز زيادي نمياز هند گرفته
از آنجا كه ريشة . امروزي چيزي باقي نمانده است هزار و يك شبباستاني در  افسان

 شود، برخي هاي ديگر يافت نميدر فرهنگهزار و يك شب داستان بنيادين 
كل ايران را ناديده گرفته و  اند كه تعدادي از آنان به پژوهشگران آن را به هند نسبت داده

ترين  عمده. اند ايراني را برگردان متن هندي قلمداد كردههزار افسان تعدادي ديگر 
ايران و . اشتباه محققان ناديده گرفتن نوع پيوند فرهنگي باستاني ميان ايران و هند است

هاي فرهنگي، زباني و آييني اند و پس از جدايي، شباهتي دور يكي بودههند در زمان
هاي مشتركي كه ريشة نوع تفكر هنديان و ايرانيان است،  اند؛ بنابراين داستان داشته

محصول انتقال يا اقتباس نيست و اشتباه پژوهشگران اين است كه براساس همانندي 
برجاي مانده، حكم  هزار افسانست از چند افسانة هندي و چند داستاني كه مشخص ا

بيضايي، (شناسيم ترجمة كتابي هندي است كه آن را نمي هزار و يك شباند كل كرده
  ). 56و  53-54: 1391
بيان شده، يكي ساختار  هزار و يك شب از مباحثي كه بارها دربارة كليات مجموعة 

ست و ديگر تفاوت و تنوع هاداستان بنيادين كتاب و تأثير آن بر ساختمان ساير قصه
هاي هاي مختلف فرهنگي و جغرافيايي، سبكدرپي است كه بنا به خاستگاههاي پيقصه

ها را با رويكردهاي ويژه ساختار قصه و به هزار و يك شبمتن . روايي متعددي دارد
بديهي است انتخابِ نگرگاه پژوهش بيش از آنكه بر عهدة . توان بررسي كردمتفاوتي مي

ابعاد نمايشي و تصويري كتاب . شودهشگر باشد، از سوي هنجارهاي متن تعيين ميپژو
را در بازخواني متن » ايمطالعة تطبيقيِ بينارسانه«هايي است كه رويكرد يكي از جنبه

شده از  هاي اقتباسدليل حجم تاريخيِ فيلم دو رسانة ادبيات و سينما به. كند موجه مي
مده اند و از پيشينة اين تحقيقات، نتايجي برآ العات روي آوردهآثار ادبي، گاه به اين مط

  : شوداجمال بيان مي است كه به
  . معناي انتقال از ادبيات به سينماست به 1ها، اقتباس ادبيدر اغلب پژوهش. الف
اي نوعي مطالعة تطبيقي است كه با جريان نقد ادبي مرتبط مطالعات بينارسانه. ب

و (نشان داده است بررسي متن ادبي از ديدگاه شگردهاي سينمايي  شود؛ زيرا شواهد مي
                                                            
1. adaptation 
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هاي جديدي را بر منتقد مكشوف كرده يا باعث شده گاه جنبه) هاي ديگررسانه -هنر
هاي سبك اثر به زباني شرح و تفسير شود كه به توليد معنا نزديك است و با تعريف

   )1( .متأخر نقد ادبي همخواني دارد
  : شود طبيقي موجود در اين چند دسته خالصه ميمطالعات ت. ج
 ةآثاري كه با اتكا به رويكردهاي عملي نقد در ادبيات و سينما به قضاوت دربار. 1

 و فيلم هاي تفاوت به گويي داستان دادن قرار محور با و پردازند مي اقتباسي هاي فيلم
 . كنند مي توجه ادبي منبع

كنند و به توضيح بررسي مي رسانه محوريت با را اقتباس ةمسئل كه هايي نوشته. 2
 . پردازند اي ميان اثر ادبي و فيلم اقتباسي مي هاي ناگزير رسانه دربارة تفاوت

كنند و  هاي نمايشيِ عناصر روايي در متون ادبي توجه مي آثاري كه به قابليت. 3
كنند كه ي مينحوي متن را بازخوان براي بازيافتن برابرهاي سينماييِ روايت ادبي به

هاي نو به نقد ادبي نوعي توليد معنا تلقي كرد و اين فرايند در نگاه توان آن را بهمي
 . جايگاهي براي خود يافته است

پردازند آثاري كه به مطالعة تطبيقي ميان عناصر سبكي متن ادبي و اثر سينمايي مي. 4
 . دهندشناختي را مورد مداقه قرار ميو مرزهاي زيبايي

گيرند و به تحليل هايي كه در روند تكامليِ تحقيقات مذكور قرار ميپژوهش. 5
 .پردازندسبكي در آثار ادبي مي -هاي نمايشيِ عناصر رواييقابليت

كنند و درواقع، با خوانش سينماييِ آثاري كه متون ادبي را با نگاه سينمايي نقد مي. 6
 .بخشند تحقق مي متون ادبي، نوعي دريافت معنا را در اثر ادبي

هاي مطبوعاتي  اظهارنظرهاي كوتاه و پراكنده دربارة اقتباس كه در بيشتر نوشته. 7
  . اند بردي همراه نهادهاي راه شناسي و پيش شوند و با نوعي آسيب مطرح مي

براساس ديدگاهي است كه به  هزار و يك شبدر اين مقال، بررسي ساختار رواييِ 
اي كه با شم نزديك است؛ يعني مطالعة تطبيقي بينارسانههاي سوم و شتحقيقات دسته

را  هزار و يك شبهاي تأكيد بر عناصر روايي در ادبيات و سينما سعي دارد قصه
هزار و هاي ساختار قصه«ها دربارة ها و تحليلگذاري تعريف هم كنار. بازخواني كند
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از  ه بازخواني متنب» ساختار دراماتيك روايت در سينما و تلويزيون«و » يك شب
  . انجامدديدگاه مطالعات تطبيقي مي

  
  با تأكيد بر اجراي شفاهي  هزار و يك شبهاي ساختار قصه. 2

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مختلفي انگيزههزار و يك شب هاي در تكوين قصه
 اي شگرف از آثاري است كه اقوام مختلف در پيدايش ودخيل بوده و اين كتاب گنجينه

براي مثال، خالفت عباسيان بغداد انگيزة جدايي اسالميت و . اند گسترش آن سهيم بوده
كه  ها توسعه يافته بود، ايجاد كرد؛ چنان عربيت را در اذهان ملل ديگري كه اسالم در آن

هاي گوناگون تالش كردند  عنوان دينِ اقوام و فرهنگ ايرانيان براي تعريف اسالم به
هاي مختلف فرهنگي و جغرافيايي، ها براساس خاستگاهين قصها). 4: 1387ميكل، (

شش نوع قصه كه برپاية صبغة داستاني و مضامين آن . هاي روايي متعددي دارند سبك
هاي حماسي؛ هاي اعجاب انگيز؛ داستانقصه: اند از فهرست شده، عبارت

- به شخصيت هاي طنز و مكر؛ لطايف و حكايات مربوطهاي قهرمانان؛ قصه ماجراجويي

در هريك از اين انواع، ساختار يا محتواي . آموز هاي حكمتدار؛ داستان هاي نام
انگيز عنصر سحر و جادو حضور  هاي اعجاببراي نمونه در قصه. مشخصي وجود دارد

هاي قهرمانان، عشق انگيزة اصلي قهرمان است و گير دارد يا در ماجراجويي چشم
هاي هاي طنز و مكر به محيطقصه. انداز پي هم آمدهگونه ماجراها با تفصيلي رمان
- وران، عياران، طراران، متكديان و حاشيهداران، مالحان، پيشه اجتماعي صيادان، دكان

دار،  هاي نامنشينان مربوط است؛ درحالي كه در لطايف و حكايات مربوط به شخصيت
). 38-37همان، (دارند  دان حضورافرادي همچون خليفه، وزير، شاعر، عالم و موسيقي

بيشتر شده است؛ زيرا از  هزار و يك شبهاي غربي اين تنوع و رنگارنگي با ترجمه
هايي مانند استبداد آسيايي بافي آنان را دربارة شرق و زمينه توان خيالها ميسياق ترجمه

  . يا تمتع جنسي را برداشت كرد
را با مسئلة اقتباس روشن  بهزار و يك شدرپي  هاي پي هايي كه نسبت قصه ويژگي

  : شود كند، در چند مؤلفه مطرح ميمي
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تعليمات و معتقدات باستاني ايران و هند كه جوهر  :ها اقتباسي هستند قصه. الف 
ها حفظ شده و فقط رنگ و نگار اسالمي و ظاهر عربي يافته، گواهي است  آن در قصه

ها را  ي هندي و عربي قصهها همچنين، تفاوت ريشه. بر اينكه كتاب، عربي نيست
رونويسي  هزار و يك شببرداران  هايي كه نخستين نسخه توان در مقايسة داستان مي

اند، مشاهده كرد؛ زيرا حضور كنندگان عرب نقل كرده هايي كه اقتباساند، با داستان كرده
 خدايان بيشتر به تخيل هندوان و پيروان مذهب برهمايي نزديك پريان، ديوان و نيمه

ها پرداختند، نقش خود را است و طبيعي است مسلمانان معتقدي كه به اقتباس داستان
ها را تغيير دهند و به دهند كه توانستند نام افراد و مكانها نشان از داستاندر آن دسته 

ها رسد بسياري از كتابنظر مي به). 19-18همان، (صبغة اسالمي و عربي بخشند  ها آن
كند، هاي اقتباس به خود جلب مي نظر محققان را براي بررسي ظرفيت هايي كهو داستان

ها نوشته شده است؛ هايي بر آنخود از هنر اقتباس برخوردارند و در اين زمينه تحليل
  : نظامي خسرو و شيرينمانند 

هاي تأثيرپذيري نظامي نشانه. هنرنمايي نظامي در بازآفريني سزاوار تأمل است[...] 
هاي او قبل از خود و نيز توجه آگاهانة شاعر به آثار پيشينيان در منظومهاز شاعران 

توان گفت نظامي در سه مقولة معاني، مادة داستان و درمجموع مي. پيداست
گرگاني تأثير  اسعد ترتيب از سنايي، فردوسي و فخرالدين پرداخت داستان به

؛ و تأثير پيكر هفتضامين و م االسرار مخزندربارة تأثير سنايي بر . پذيرفته است
هايي انجام در پرداخت داستان خسرو و شيرين پژوهش فخرالدين اسعد گرگاني

با داستان خسروپرويز  خسرو و شيريناي منظومة بررسي مقابله] و[... شده است 
فخرالدين اسعد گرگاني، هنرنمايي نظامي را در  ويس و رامينو  شاهنامهدر 

  ). 61: 1387ياتي، ح(دهد بازآفريني نشان مي
همان نتايج  ، هزار و يك شب با منبع آن، هزار و يك شباز مقايسة متن 

دست داده و درمجموع معتقد است ساختار  بيضايي به آيد كه دست مي اي به چهارگانه
شناخت كل كتاب به تعريف . 1: ها سايه افكنده استقصة بنيادين بر همة حكايت
ها هم با حذف داستان بنيادين، بقية داستان. 2. است چكيدة داستان بنيادين وابسته

شوند؛ زيرا هويت هر قصه به رابطه با گوينده، شنونده و چرايي گفتن وابسته حذف مي
داستان . 4. گو و شنوندة قصه استگويي، قصهداستان بنيادين دربارة خود قصه. 3. است
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دهد اين كتاب گم نشده و ان مياست و نش هزار افسانبنيادين با اطمينان و يقين همان 
  ). 73- 72: 1391بيضايي، (امروزي است  هزار و يك شب در دل

گو و  گويي، قصهقصه«شود، اهميت آگاهانة  آنچه در اين نوشته بر آن تأكيد مي
  : است» شنو قصه

دربارة ديگران است؛ داستان بنيادين  هزار افسانيا هزار و يك شب هاي همة قصه
گو و شنوندة آن است و اهميت چندبارة آن جز گويي و قصهصهدربارة خود ق

آور مخاطب در اين است كه برآمدن و شكل  كننده و دلهره ترسيم شخصيت تعيين
دهد؛ دو زن جدانشدني كه بارِ آزاد در آن رخ مييافتن شهرزاد و همياري دين

دف و و نيز ضرورت، ه. هاي بعدي را خواهند كشيددنبال آمدن همة قصه به
نمايد؛ موقعيتي كه در آن پيروزي يا گويي در آن رخ ميموقعيت و مخاطرة قصه

- و نيز پيش. گو در جلب پسند مخاطب، قمار زندگي و مرگ استشكست قصه

- بر پندآموزي، خواه و ناخواه، بر سنت قصه هاست كه افزونكنندة گونة داستان بيني

كه زمان و نيز مكان پيداييِ استوار است  -گويي شبو قصه -هاي اتاق خواب
اي از شب داستان بنيادين، مايه[....] پريانِ خيال و تصورات ممنوعة جنسي است 

دواند كه هم در روز و هم مي هزار افسانهاي در همة داستان] از دلهره و تعليق[
  ). جا همان(گذرند در شب مي

هزار و يك : اند دهها اجراي شفاهي داشته و با تجسم نمايشي همراه بو قصه. ب
هاي پريان، كتابي است در مقام جنگ ادبيات عاميانة شرق و آشكار است كه قصه شب

ها تجليات فرهنگ عامه هستند؛ به همين سبب مخاطب اين مجموعه  ها و رقص حماسه
نه نويسندگان صاحب نام و اعتبار، بلكه ذوق و فرهنگ عمومي بوده و به خوشامد 

 الفهرستاز بررسي انتقادي كتاب . اند ها اولويت دادهن قصهمردم عادي در پرداخت
ها در كنار موضوعاتي مانند سحر و جادو يا بحث اديان آيد قصهبرمي نديم ابن

تدريج مستور مانده و اين  ها را كفرآميز قلمداد كرد، بهتوان آن غيرتوحيدي كه مي
ا نيز بوده است؛ زيرا ادبيات هها متوجه صورت و قالب آنبر محتواي قصه واكنش عالوه

شفاهي با ادبيات مكتوب كه نويسندگان صاحب سبك و داراي شأن و منزلت به آن 
  . شود و در روزگار خود مورد اقبال جامعة ادبي نبود عنايت داشتند، مقايسه مي
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هاي آثار شفاهي، خودجوشي نقاالن در پرداخت ماجراها و توصيف  يكي از ويژگي
در قرن چهارم، . كندايع داستاني است كه مخاطب را مجذوب ميجزئي و مطولِ وق

جايگاه مناسبي در ادبيات عرب ندارد و ادبيات مكتوب و  هزار و يك شبمجموعة 
  . رسمي با زبان و سبك نگارش بر ادبيات شفاهي ترجيح دارد

و  دهم، قرن مسعودي/ چيز مبين اين معناست كه چرا در قرن چهارمدرواقع همه
شدة انديشه و  وموم از گنجينة مهر هزار و يك شبهايي چون ديم، مجموعهن ابن

دهند كه گويا بسيار ها تاوان شفاهيتي را ميآن مجموعه. اندادب عرب طرد شده
نمايان و آشكار است يا تاوان پرداخت نكردن زبان و سبك نگارش را؛ مگر در 

بن هارون كه آن مجموعه  سهل مقفع يا مواردي كه دقيقاً نويسندگاني بنام چون ابن
كرد، ها را غالباً از ظلمت فراموشي كه تهديدشان ميپردازند، آنرا دوباره مي

پردازند كه يا زياد رهانند و نيز تاوان داشتن ريشه و خاستگاهي بيگانه را مي مي
دهد؛ كم به پذيرش قواعد نوين فرهنگ، تن در نمي برجسته است و يا دست

مĤب  زحمت عرب توان گفت بهبلكه مي - اندها نه عرباز اين قصهدرواقع بسياري 
  . )32: 1387ميكل، ( ..][.و نه منبع الهامشان  -هم از طريق ترجمهاند آنشده

و هزار و يك شب  هاي شفاهي از سوي نهادهاي رسمي،رغم طرد قصه البته، به
گواه اين مدعا نقلي . دادند هاي مانند آن از بين نرفتند و پنهان به حيات خود ادامه قصه

هاي جدي مانند حديث، حقوق، از خليفة بغداد، الراضي، است كه از خواندن كتاب
هايي كه مورد اقبال  برده، نه از كتابباليده و لذت مي شعر، تاريخ و مانند آن به خود مي

  ). 34همان، (» موش و گربه«و » سندباد«بوده؛ مانند داستان 
زبان منشيانه و هزار و يك شب هاي باعث شده است قصهويژگي شفاهي بودن 

هاي شناسيهاي ادبي و زيبايياي نداشته باشد؛ به همين سبب در تحليلپردازانهسبك
ها، نام جهشياري در گردآوري قصه نديم به اينكه فردي به اشارة ابن. بالغي جاي ندارد

كرده، هاي آنان را فراهم ميداستاناي از بهترين خوانده و مجموعهسرايان را فراميقصه
توان بر اين را ميهزار و يك شب اي است و گويان حرفهگواه اجراي شفاهي قصه

ضبط مستقيم و بدون  الف ليله و ليلهشدة  هاي عربي چاپنسخه. اساس بررسي كرد
جود البته، متن مو. تغيير زبانِ عاميانة شفاهي است كه در اجراي نقاالن نمود داشته است

  . هاي ضبط ادبيات شفاهي و تغيير آن به ادبيات مكتوب استتلفيقي از تالش
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در . اندسرايان متأثر بودهاز خالقيت شفاهي هزار و يك شبترديد، پردازندگان  بي
صورت  ها را بهزنجيرة نقل و انتقال شفاهي متن، فرد يا افرادي شكل نهايي داستان

هاي مختلف بومي و محلي كاتبان رش كتاب از لهجهاسلوب نگا. اندنوشتاري ثبت كرده
ها درنظر توان تاريخ دقيقي براي تأليف قصهتأثير پذيرفته است و به همين سبب نمي

. گرفت؛ به همين دليل وجهة شفاهي كتاب بيشتر از جنبة مكتوب آن درخور تأمل است
 و يك شب هزاركند ارزيابي ها اقتضا ميوجود منابع شفاهي در گردآوري قصه

  . اي نيز انجام شودگويان حرفهبراساس تأثير اجراي شفاهي قصه
هزار و گويان  رو، ساختار دراماتيك سينمايي و تلويزيوني بر شگردهاي قصه اين از

ها راه را بر خوانش نو متن هموار كند ها يا تفاوتهماني شود تا اينعرضه مي يك شب
  . ها را نيز فراهم آوردقصه و زمينة اقتباس سينمايي و تلويزيوني

  
  ساختار دراماتيك در سينما و تلويزيون . 3

گيرد كه در طول تاريخ تداول يافته و درك ما از روايت براساس هنجارهايي شكل مي
اي  هر روايت سينمايي و تلويزيوني براساس مجموعه. اندهاي روايي را شكل دادهسنت

هنجارهاي . شكند پذيرد يا ميها را مياي موجه، آنهگون يابد كه به از هنجارها انتظام مي
دهند؛  هاي ذهني مخاطب را شكل ميروايي با ثبات و انسجام نسبي خود پاية فعاليت

تواند براساس انتظارهاي خاصي كه در ذهن او ايجاد شده و با  كه تماشاگر فيلم مي چنان
لحظة آن را  به رفت لحظه يشهاي ثابت و متغيري كه از روايت فيلم دارد، پ بيني پيش
هاي تاريخي قبل از متن وجود دارند و هم هنجارهاي روايي هم براساس پيشينه. ببيند

هنجارهاي روايي درون متن . شونددر خود متن و با سرشتي منحصر به متن تعيين مي
شوند روايت ماهيتي پويا و بالنده داشته باشد؛ زيرا تماشاگر پيوسته در حال  باعث مي

پيروي از . شده يا خالف توقع است حدس و گمان و رويارويي با انتظارات برآورده
هنجارهاي بيروني و خلق هنجارهاي دروني و جديد، نوعي بازي با معيارهاست كه به 

هاي روايي پيش از اين اشاره شد كه قاعده. بخشد متن روايي هويت و استقالل مي
شوند كه در بسياري موارد سبكي شناخته مي معموالً با تمايز عناصر روايي و عناصر

براي مثال، . اندعبارتي، سبك فيلم و الزامات پيرنگ در هم تنيده پوشاني دارند و بههم
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دادي تأكيد شود، اين تأكيد روايي  اگر پيرنگ داستان اقتضا كند كه بر شخصيت يا روي
ركت دوربين به از طريق تمهيدات سبكي سينما مانند برش به يك نماي نزديك، ح

شود و  زمينه محقق مي جلو، تغيير در نورپردازي يا حركت شخصيت به طرف پيش
با توجه به اين تدابير . دهدسازي تماشاگر را دربارة روايت تحت تأثير قرار ميفرضيه
سبكي كه در سينماي كالسيك پذيرفته شده، سينماي هنري با تدابير روايي  -روايي

كند؛ براي مثال تأكيد روايي را وهاي متعارف خود را تعريف ميجديد در تقابل با الگ
در كنار گريز از هنجارهاي بيروني، . دهدبا برداشت طوالني از موضوع نشان مي

هاي دروني هم در پرداخت روايت نقش دارند؛ يعني بروز تدابير روايي هنجارشكني
براي مثال، در فيلمي كه . اندخاص دربرابر هنجارهايي كه درون خود متن ايجاد شده

شود، يك مورد متفاوت  توجه همة تأكيدهاي روايي با نماي نزديك نشان داده مي
انحرافات بيروني و دروني مراتب . كند ساز جلب مي پردازي فيلممخاطب را به صناعت

  : مختف دارد
طور كلي، درجة انحراف از يك هنجار بيروني متناسب است با درصد احتمال به

دليل استفاده از  به كين همشهري. ادة سينما از آن هنجار در تاريخ تهية فيلماستف
هاي طوالني با توجه به هنجارهاي كالسيك تدوين آن زمان، تنها تاحدي برداشت

واسطة استفادة مستمر از به از انحراف بيروني سود جسته است؛ اما مواجهه
زمان خود، انحراف بيروني  هاي طوالني و با توجه به هنجارهاي تدوين برداشت

  ). 16-15: 1385بوردول، (بسياري بيشتري را شامل است 
اند، ابزار بنيادين هاي روايي كه طي تاريخ توليد فيلم شكل گرفته درمجموع، سنت

هايي كه  درك روايت هستند و تماشاگران عام و منتقدان خاص، هردو، براساس تجربه
پردازند و انتظارات برآمده از هنجارهاي  اي فيلم مياز گذشته مايه گرفته است، به تماش

طور خالصه، هنجارهاي روايي كه به. كنندها در فيلم هماهنگ مي روايي را با تحقق آن
هايي ازپيش  هاي ذهني مخاطب را در چارچوبجنبة تاريخي و اجتماعي دارند، فعاليت

كنند كه  مخاطب ايجاد مي هايي را حين تماشاي فيلم دردهند و انگيزش مقدر قرار مي
هاي اطالعاتي گوناگوني مانند تحليل اين هنجارها از مجموعه. رسدنظر مي ناخودآگاه به

هاي راهنما قابل هاي منتقدان و قواعد مدون در كتابها، تجربة تماشاگران، نوشتهفيلم
  : دريافت است
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هاي گوناگون ليل فيلمبا تح. آيندشمار مي ها خود آشكارترين منبع اطالعات بهفيلم
برد كه ناشي از ها پييافته ميان سبك و پيرنگ آنهاي نظامتوان به تفاوتمي

هايي است كه منبع ديگر اطالعات، تفاوت. هاي گوناگون روايي است شيوه
هرچند اين امر كه غالب تماشاگران با . دهندها تشخيص ميتماشاگران ميان فيلم

بند كه مثالً ميان پنجرة رو به حياط و خواب بزرگ ياالهام از شم خويش درمي
دهد، دست نمي تشابه بيشتري وجود دارد تا ميان اين و مواجهه، توضيح خاصي به

منبع ديگر . شودنمون مي هاي هنجاري رهسر نخي است كه ما را به تفاوت
اطالعات، مجموعة اظهاراتي است حاوي رهنمودهايي براي توليدكنندگان فيلم و 

هاي هاي مربوط به قواعد سينما، جزوههاي هنري، كتابمانند بيانيه - ماشاگرانت
  ). 19همان، (هاي نظري و تمرينات آموزشي مربوط به فنون سينما، رساله

سينماي : اند هاي مختلف توليد فيلم و درك آن را رقم زدهتاريخ هنجارها شيوه 
المللي؛ سينماي مبتني  ينماي هنري بينروايي كالسيك با نمونة بارز سينماي هاليوود؛ س

م شوروي؛ سينمايي كه بوردول 1920گرايي تاريخي با نمونة بارز سينماي دهة بر ماده
در اين پژوهش، ساختار روايي متعارف در سينماي كالسيك كه . نامدآن را پارامتري مي

نمونة اصلي . گيردسازي است، بناي مقايسه قرار مي جريان مسلط روايي در قلمرو فيلم
م است كه بر سينماي بسياري از 1960تا  1917سازي هاليوودي  اين سينما، فيلم

. كشورها تأثير گذاشت و شكل رايج روايت در تلويزيون هم از همين سينما متأثر است
كند و دقيقاً همين  بديهي است هر كشوري تدابير روايي ويژة خود را در سينما ظاهر مي

اي عام جهاني و هنجارهاي درون فرهنگ و هنر است كه نتايج آيي هنجارهكنارهم
براي مثال، بااينكه بسياري . كندتحقيقات تطبيقي سينما و ادبيات بومي را قابل توجه مي

شود از اصول روايت كالسيك ميان آمريكا و كشورهاي ديگر مشترك است، گفته مي
دهي به مثابة هويت اه بههايي گچنين تفاوت. پايان خوش مختص سينماي آمريكاست

هاي متمايز بيان براساس اين نگرگاه، مؤلفه. سينما و درواقع تعريف سينماي ملي است
  .  شود بازجسته مي هزار و يك شبنمايشي در ساختار مجموعة 

اند كه  سبكي متعارف در سينما در چند مورد مشخص فهرست شده -عناصر روايي
منطق علّي، خطوط داستان، بيان اطالعاتي كه فيلم را . دها در پيرنگ نمودار داربيشتر آن

هايي است كه هر جزوه و براي همه قابل فهم كند و محوريت شخصيت از سرفصل
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در كتاب . نويسي در سينما و تلويزيون به آن پرداخته استنامه كتابي دربارة فيلم
روايتگري در  ، عناصرهاي تلويزيونيروايتي در مجموعه) فرم(شناسي شكل زيبايي

  . سه بخش نظام منطقي، نظام زماني و نظام مكاني پيرنگ تعريف شده است
ترتيب عناصر اصلي نظام پيرنگ نيز برپاية روند و ترتيب شناخت در مخاطب 

كند و سپس نوبت به زمان و مكان مخاطب ابتدا روابط منطقي را ادراك مي. است
ديد درپي يافتن روابط علّي، زماني و تردر هر ديدگاه روايتي، مخاطب بي. رسدمي

كند كه پيرنگ به توماشفسكي نقل مي بردول از قول بوريس. مكاني برخواهد آمد
دادها را  دادهاي اثر و مجموعة فرايندهاي اطالعاتي كه براساس آن روي نظم روي
  ). 78-77: 1391شهبا، (شود كنيم، مربوط ميادراك مي

اند، با توجه كردهاي نقل ميگويان حرفههايي كه قصهتوان گمان كرد قصهاكنون مي
داده كه نحوي نظام پيرنگ را شكل ميسرايان از فرايند شناخت به به شناخت داستان

مسير كند؛ شبيه به ذهن شنوندگان قصه را تا پايان اجراي شفاهي با خود همراه و هم
هايي كه دهد؛ البته با تفاوتهمان فرايندي كه در روايت سينمايي و تلويزيوني رخ مي

  . آوردشنيداري سربرمي -از الزامات رسانة ديداري
هاي رايج تلويزيون گويي اما طرح متعارف پيرنگ در سينماي كالسيك و داستان

نويسي بر اين تصور صحه نامه نويسي و فيلمچيست؟ كمترين آشنايي با قواعد داستان
شود يتي ناظر است كه در آغاز ماجرا نابسامان ميطور سنتي به وضعگذارد كه درام بهمي

اين الگو هم ميراث ساخت . دادهايي بايد به سامان برسد و با پشت سر گذاشتن روي
هاي تاريخي ديگري مانند داستان پارچه و هماهنگ رمان است، هم ميراث شكل يك

روز آشفتگي و توالي دراماتيك يا مراحل چهارگانة وضعيت عادي، ب. پسندعاشقانة عامه
نويسي، نامه شده در حرفة فيلم اختالل، كشمكش و تعديل از اصطالحات شناخته

روايت كالسيك سينما بر محور شخصيتي . نويسي يا نقد فيلم و داستان استداستان
كند به آنچه دوست دارد، دست يابد يا از آنچه دوست گيرد كه تالش ميشكل مي

منازعه محقق شود، داستاني وجود ندارد و ريختن اگر بياين رسيدن يا گ. ندارد، بگريزد
خواهد، دور نگه  به همين سبب، مؤلف متن روايي بايد شخصيت خود را از آنچه مي

خواهد، نزديك كند و براي اين كار بايد ميان انسان و محيط دارد و به چيزي كه نمي
- قي تا پايان داستان حفظ ميآمده با دليلي منطآشفتگيِ پيش. پيرامون او تضاد ايجاد كند
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لحظة روايت  به كند تا پويايي و جذابيت لحظهشكلي تازه بروز مي شود و هر بار هم به
شناسي خصوصياتي ثابت دارند؛ لحاظ روان ها بهطور خالصه، شخصيت به. تأمين شود

كنند؛ در جريان براي گشودن مشكل يا رسيدن به هدف خاصي تالش و مبارزه مي
شوند و داستان با پيروزي يا ا افراد ديگر يا شرايط اجتماعي دچار تعارض ميمبارزه ب

  . يابدشكست قطعي پايان مي

  رساني ساختار دراماتيك و الگوي اطالع. 4
تري دارد كه تمايز انواع اين چارچوب ساختماني درون خود اصول و قواعد جزئي

ترين جوالنگاه اين گسترده. دهدميها را بيشتر نشان پردازي رسانهها و روايتداستان
  :رساني استها شيوة ارائة اطالعات داستان به مخاطب يا الگوي اطالعتفاوت

اگر به همة . گيرداز ابتداي داستان، سؤاالت گوناگوني در ذهن مخاطب شكل مي 
هر . طور ناگهاني و يكجا پاسخ داده شود، ديگر داستاني وجود نداردها بهاين سؤال

- كند؛ زيرا داستان بايد جنبة غافلتي، اطالعات عمده را از مخاطب پنهان ميرواي

از اين گذشته، . بيني مخاطب را در دست گيردگيرانه داشته باشد و قدرت پيش
مخاطب فيلم با اطالعاتي كه در اختيار دارد . محدودة درام از انتخاب ناگزير است

زند و هاي ناگفته را حدس ميگيري از تجربه و تخيل خود، ماجراو با بهره
. ها مهم استنحوة گزينش و عرضة اطالعات در همة روايت. كندها را پر مي ناگفته

نامه  پردازي فيلمهاي سينما در درامها و محدوديتاين اهميت با توجه به توانايي
شود؛ در سينما امكان توضيح و تفسير وجود ندارد و دوربين فقط دوچندان مي

بنابراين، تصاوير سينما منتخب است و الجرم . دهدحسوس را ارائه ميتصاوير م
وجود حوادث . تر استبر اين، سينما متنوع عالوه. ترينِ تصاوير باشدبايد مهم

ساز را مجبور  هاي مختلف، نويسنده و فيلمهاي فرعي و مكانفرعي، شخصيت
ين ابزار بياني سينما كند اطالعات بيشتري در اختيار مخاطب قرار دهند؛ همچن مي

شود و امكانات ديگري مانند جزئيات صحنه، وگو محدود نمي به توصيف و گفت
مثابة امكانات بياني ديگري هستند كه  اشياي صحنه، نورپردازي، صدا و موسيقي به

رساني دراماتيك مشخصاتي  اطالع. دهندرساني ياري مي نويس را در اطالع نامه فيلم
  )2().141-140: 1387حياتي، (پذيرد ي مختلفي صورت ميهاشيوه دارد و به
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در فيلم كالسيك، وضوح داستاني اصل است و به همين سبب، ارائة اطالعات بايد 
كامل و كافي باشد و نمونة آشكار آن فيلم پليسي است كه در پايان معمايي را 

بايد بيشترين تر است و پيرنگ  هاي تلويزيوني قوياين رويكرد در مجموعه. گشايد مي
شود تا  از عواملي كه در ساختار پيرنگ تعبيه مي. اطالعات مناسب را در اختيار بگذارد

. 1: رساني استدرك مخاطب را از داستان مديريت كند، سه عامل مرتبط با شيوة اطالع
ميزان ارتباطي كه بين اطالعات . 2. گيردكميت اطالعاتي كه در اختيار مخاطب قرار مي

هاي داستان هاي شكلي كه ميان ارائة پيرنگ و دادههمانندي. 3. ده وجود داردش ارائه
قصد ارائة يك هنجار روايي متفاوت حذف شده  اگر اطالعات آگاهانه و به. وجود دارد

باشند، الگوي روايي سينماي كالسيك به الگوهاي ديگري مانند سينماي هنري نزديك 
  : آورده است هنري روايت را به نقل از تامپسون نمونة رويكردهاي محمد شهبا. شودمي

، ساختارهايي را در در سينما و تلويزيون گويي داستانكريستين تامپسون در كتاب 
هاي ها اين دو مجموعه را مجموعهدو مجموعة تلويزيوني يافته است كه برپاية آن

ي است كه برپاية اطالعات گيري تامپسوننتيجه. كندتلويزيوني هنري قلمداد مي
دهد و اين اطالعات به اندازة رايج، كافي و ها به مخاطب ميپيرنگ اين مجموعه

) Twin Peaks( »تويين پيكس«: اند از اين دو مجموعه عبارت. مناسب نيستند
البته ). Singing Detective) (1986( »خوانكارآگاه آوازه«و ) 1990-1991(

 -معناي ابهام در اطالعات به -يتيِ هنريهاي تلويزيوني اصالً رويكرد روامجموعه
سازي در اين رسانه فاقد اين رويكرد است ندارند؛ زيرا رسانة تلويزيون و مجموعه

كنند تا اطالعات مناسب هاي تلويزيوني همگي تالش ميتوان گفت مجموعهو مي
  ). 81-80: 1391شهبا، (و كافي را براي ايجاد داستاني منسجم عرضه كنند 

داند كه از ساخت  ردول آشكاري روايت را در فيلم كالسيك امري متغير مياما بو
  : كندزماني پيرنگ و درواقع ترتيب زماني حوادث پيروي مي

كند ها را حذف ميكند و زمانكه پيرنگ از ترتيب زماني حوادث پيروي مي هنگامي
خودآگاه رسان و نالحاظ علّي حايز اهميت نيستند، روايت بسيار اطالع كه به

اي سياسي، گاه كه يك فصل مونتاژي، براي مثال مبارزه از سوي ديگر، آن. شود مي
صورت فشرده  دادگاه رسيدگي به يك قتل، يا اثرات تحريم مشروبات الكلي را به
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: 1385بوردول، (شود دهد، روايت آشكارا به روايت داناي مطلق تبديل مينشان مي
34 .(  

هاي آغاز، كند اطالعات داستاني در بخشسيك اقتضا ميمحدوديت زماني فيلم كال
. نحوي توزيع شود كه مخاطب را در يك مدت زمان خاص حفظ كندميان و پايان به

دهند و پردازش براي مثال، قطعات آغازي و پاياني بيشترين اطالعات را به مخاطب مي
انگيزش هنري معناي عدول از هنجارهاي سينماي كالسيك با  يك پايان مشكوك به

بايد توجه كرد اين هنجارها روايي با نوعي هنجار سبكي همراه است؛ براي مثال . است
نماهاي معرف، حركت دوربين به درون موضوع يا عقب رفتن دوربين و نمايش واقعه 

هاي سبكي هستند كه با نماي دور به اين معنا كه ما از همه چيز آگاهيم، تكنيك
بر اين، دوربين و روايت كالسيك با  عالوه. دهنداطب ميتري به مخاطالعات كامل
داد قرار  ترين بخش رويكند كه در اساسيهاي مكرر به بيننده القا ميتغيير موقعيت

هاي شود و به برداشتگرفته است و درمقابل اين سينما، دوربين فيلم هنري حاضر نمي
  ). 36-35همان، (دهد بلند اهميت مي

رساني در روايت فيلم ارتباط دارد، منابع اطالعاتي با الگوي اطالعمسئلة ديگري كه 
- كند؟ منطق داستان با چه نشانهمخاطب اطالعات داستاني را از كجا دريافت مي. است

  شود؟ هايي درك مي
هاي درك منطق داستان را در اختيار ترين منبع اطالعاتي كه نشانهنخستين و واضح

دهد و اي است كه مقابل دوربين رخ ميگرايانهادهاي واقعد دهد، رويمخاطب قرار مي
هاي مختلف تكرار شود تا هم روش با جهان داستان مرتبط است؛ اما اين وقايع بايد به

تكرار دراماتيك . هاي مهم داستان تأكيد كنددر ذهن مخاطب تثبيت شود، هم بر قسمت
- ترين وظيفهيه كه يكي از مهمما هاي القاي درونكه يكي از روش هدفمند است؛ چنان

  . پذيردهاي درام است، با تكرار اطالعات صورت مي
شود؛ اما اطالعات ضروري بر عهدة هاي مختلفي محقق مي تكرار اطالعات با نشانه

  ). 37: 1385بوردول، (هاست ها و رفتار آنشخصيت
ترين از اصلي بيني دراماتيك كه درستي پرداخت شود، پيش رساني درام بهاگر اطالع

  : شودعوامل جذابيت است، محقق مي
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با برانگيختن حاالت مختلف عاطفي مانند حيرت، اميد، ترس، دلهره، انتظار، 
اگر . كندگيري، سرخوردگي و آسودگي، توجه بيننده را جلب ميهيجان، غافل
چه بيني كند، نسبت به وقوع آن مشتاق است و چناناي را خوشايند پيشبيننده واقعه

بيني پيش. شودبيني كند، دچار بيم و هراس مياي را ناخوشايند پيشواقعه
هاي قبلي و اطالعات بيني مخاطب براساس دانستهپيش. دراماتيك مشخصاتي دارد

گيرد؛ اطالعاتي كه يا از خالل داستان برآمده يا ناشي از اطالعات او شكل مي
گيرند، ي درمقابل هم قرار ميكه دختر و پسر جوان زماني. عمومي مخاطب است

كه تضاد  كند و زمانيبيني مياطالعات عمومي مخاطب ماجرايي عاشقانه را پيش
بيني شود، اطالعات برآمده از داستان، پيشتصوير كشيده مي طبقاتي آن دو به

بيني در هر پيش. دهدهاي ماجرا سوق ميها و درگيريمخاطب را به كشمكش
ترين بيني و نتيجة عملي آن، يكي از اصليمقايسة پيش. ه رسدشرايطي بايد به نتيج

همراه  بيني، نارضايتي مخاطب را بههاي درام است و بالتكليف گذاشتن پيشلذت
اي براي جلب توجه تماشاگر است، اگرچه برانگيختن كنجكاوي وسيله. دارد

هاي عقالني نبهكاهد؛ زيرا تأكيد بر جتمركز بيش از حد بر آن از جذابيت درام مي
  ). 135: 1387حياتي، (كند هاي عاطفي و مخيل آن دور مياثر، مخاطب را از جنبه

منظور بازسازي  گيرد، بههر پرسشي كه براي مخاطب فيلم كالسيك شكل مي
ماجراها و ساختن كل داستان در ذهن است؛ برخالف سينماي هنري كه بينندة آن 

  . كنديش توجه ميبيشتر از داستان، به شيوة خاص نما
هاي تلويزيوني نيز ارائة پيرنگي است كه بيشترين و رويكرد اصلي مجموعه

ترين اطالعات را در اختيار مخاطب بگذارد و با خالقيت در تركيب اطالعات،  مناسب
بيني وادار دارد تا مخاطب را به حدس و پيشكند و برخي را نگه ميبرخي را ارائه مي

هاي داستاني از دو اصل حشو و تأخير پيروي ويزيوني مانند فيلمهاي تلمجموعه. كند
منظور از حشو همان تكرار اطالعات است كه در تلويزيون بيشتر از سينما . كنند مي

-هاي مفصل و طوالني با خطوط داستاني متعدد كه گاه طي ماهكاركرد دارد؛ زيرا داستان

ضرورت يادآوري ماجراهاي گذشته و شوند،  ها نمايش داده ميها وحتي سالها، فصل
به همين دليل است كه در بسياري از . كنند سازيِ مخاطب را بيشتر ميتقويت فرضيه

ماجراي » آنچه گذشت«هاي تلويزيوني در ابتداي هر قسمت، بخش كوتاه مجموعه
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مايه يا ديدگاه حاكم بر داستان از  القاي درون. دهدقسمت يا فصل پيشين را شرح مي
  : هاي تلويزيوني هم مصداق داردق حشو در مجموعهطري

بند  داد پاي معموالً هر روايت به يك نوع تفسير يا ديدگاه به شخصيت يا روي
همواره بر نگاه ابزاريِ مردان به زنان  »مردان ديوانه«براي مثال در مجموعة . است

به  60و  50اي هشود و با اين كار، فضاي كلي روابط مردم آمريكا در دههتأكيد مي
هاي زن هريك از شخصيت »سكس و شهر«در مجموعة . آيدنمايش درمي

باز، يكي بي مسئوليت و هوس: شودشكلي خاص تفسير مي مجموعه، همواره به
ها، اين تفسير ثابت و تكرار شوندة شخصيت. ديگري مادر و پرستار، و مانند آن

دادها در مخاطب  ها به رويانتظاراتي خاص را دربارة وضعيت و رويكرد شخصيت
  ). 89: 1391شهبا، (زند رقم مي
چيني هاي مقدمهرساني با تعويق بخشهاي تلويزيوني، تأخير در اطالعدر مجموعه

  : پذيرد كه دو شيوة متمركز و توزيعي داردصورت مي
هايي از ، بخش)expositional passages(چيني هاي مقدمهمنظور از بخش

چيني با مقدمه. كنندهاي اثر را معرفي ميمايه و شخصيت درونروايت است كه 
آغاز عمل اصلي . شودتعريف مي) point of break(توجه به آغاز عمل اصلي 

درواقع همان موقعيت متمايز اوليه در پيرنگ است؛ موقعيتي كه تمايز آن با 
» ن بورژياخاندا«براي نمونه در مجموعة . كندوضعيت عادي، داستان را آغاز مي

)TheBorgias ( ها عمل اصلي يا درگيري كاردينال هشتممرگ پاپ اينوسنت
اما در بيشتر موارد، مخاطب نياز دارد . براي دست يافتن به مقام پاپ است
دست آورد؛  دادهاي مربوط به داستان به اطالعاتي را دربارة برخي از روي

اين  »خاندان بورژيا«در مجموعة  .انددادهايي كه پيش از آغاز پيرنگ روي داده روي
در ابتداي مجموعه بر روي تصاويري : شوندشكلي بسيار ساده ارائه مي اطالعات به

ميالدي، اطالعاتي دربارة اهميت پاپ در سدة پانزدهم و  1492از شهر رم در سال 
چينيِ بسيار اين مقدمه. آيدصورت نوشتار بر صفحه مي موقعيت سياسي شهر رم به

براي ارائة اطالعاتي است كه مخاطب پيش از ديدن آغاز عمل اصلي به آن ساده 
هاي تلويزيوني با توجه به پيچيدگي البته بايد توجه داشت كه در مجموعه. نياز دارد

دادهاي مختلف از اين تمهيد  و تفصيل داستان در مراتب مختلف و براي روي
  ). 83همان، (شود استفاده مي
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گيرد؛ باره در اختيار بيننده قرار مي كز، اطالعات داستاني يكچيني متمردر مقدمه
كه در نمونة مذكور، همة اطالعات مقدم بر آغاز پيرنگ در ابتداي مجموعه ديده  چنان
از آنجا . شودتدريج ارائه مي داستاني بهچيني توزيعي، اطالعات پيشدر مقدمه. شودمي

شود، نمونة دوم چيني استفاده مييوة مقدمههاي تلويزيوني از هر دو شكه در مجموعه
  : شود ديده مي »خاندان بورژيا«نيز در همان مثال 

پاپ الكساندر ششم، چندان در زندگي خصوصي مردي مذهبي نيست و برخالف 
فرزندان و . ها رايج است، چند معشوق و حتي چند فرزند داردآنچه درمورد پاپ

دارند و مخاطب نياز دارد تا به پيشينة  هاي او نقش اساسي در داستانمعشوقه
نسبت زياد هم  كه به - اما اين اطالعات. روابط خصوصي پاپ آگاهي داشته باشد

همان، (باره  شوند نه يكتدريج و در طول نه قسمت فصل اول ارائه مي به -هستند
84-85 .(  

   نيرساالگوي اطالعبا تأكيد بر هزار و يك شب خوانش ساختار دراماتيك . 5
هاي گوناگوني بيان  هاي مختلف، تحليلاز ديدگاه هزار و يك شبهاي دربارة ويژگي

هاي نمايشي و تصويري اين مجموعه از زمان چاپ و توزيع توجه به جنبه. شده است
ها، آغاز شده است و شمار تصويرهاي متحرك، كارتون» متن و تصاوير متن«كتاب با 

هايي كه گير است؛ چه فيلم چشم هزار و يك شبمده از ها، اپراها و تئاترهاي برآفيلم
هايي كه با دخل و كنند، چه فيلمشيوة رايج سينماي كالسيك فقط داستاني را نقل مي به

را به نمايش  هزار و يك شبهاي هنري، بيان متفاوتي از تصرف در داستان و انگيزش
هزار و يك هاي حضور قصه .پير پائولو پازوليني» هاي عربيشب«اند؛ مانند گذاشته
الف  اقتباس از(الرشيد  هاي ايراني هم سابقه دارد؛ مانند عدالت هاروندر نمايش شب
، )1325دي  23، اطالعات(به قلم و كارگرداني غالمعلي فكري، تماشاخانة تهران ) ليله

به كارگرداني معز ديوان فكري، تماشاخانة » گوهزار و دومين شب شهرزاد قصه«
الف اقتباس از (» هاي شهرزاداسرار شرق يا شب«، )1326آذر  10 اطالعات،( فرهنگ

، )1327(به قلم اديت ژرژ و به كارگرداني معز ديوان فكري، تماشاخانة تهران ) ليله
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به كارگرداني معز ديوان فكري، تماشاخانة ) الف ليله اقتباس از(» پاره بدرالدين و مه«
  . )52: 1387ميكل، ) (1328(تهران 

در زمان پيدايش متن، گواه اشتمال  هزار و يك شبهاي  اجراي شفاهي قصه
نديم دربارة كتاب جهشياري و طرز  مجموعه بر ابعاد نمايشي است؛ زيرا اگر گفتة ابن

منظور فراهم كردن  اي بهگويان حرفه ها درست باشد، فراخواندن قصه گردآوري قصه
را از ديدگاه اجراي  هزار و يك شبيابي هاي آنان، ارز اي از بهترين قصهمجموعه

شفاهي و جلب مخاطبان با شگردهاي نمايشي در كنار بررسي آن براساس معيارهاي اثر 
  . كند مكتوب موجه مي

هاي  در متن هزار و يك شبهاي  بازتاب ابعاد نمايشي و اجرايي داستان
دمشق يكي از خوانان اي نقاالن و قصهخانة حرفه نويس باعث شده است كتاب دست

به اصل هزار و يك شب بر اين، در متن  عالوه. ها باشدنويس داري دست منابع نگه
بازگوييم تا شنوندگان به ... آن را ... «عبارتي مثل . ها اشاره شده است شفاهي قصه
ظاهراً زبان عاميانة . بر حضور نقاالن گوينده و حاضران شنونده گواه است» طرب آيند

هاي ها بروز و ظهور داشته است؛ اما نسخهنقاالن در نخستين نسخه شفاهيِ اجراهاي
سرايان پس از بازبيني  عبارتي، خالقيت شفاهي به. اندشدة آن را تغيير دادهعربي چاپ
پردازي قابل درك  صورت نوشتار به ما رسيده؛ اما تأثير گفتار از سياق داستان كاتبان به

  ). 25-20: 1389پينالت، (است 
شنيداري غرب نيز بر وجود  -بر هنرهاي ديداري هزار و يك شبهاي ر ترجمهتأثي
هاي شاد و مبتني بر پردازي براي مثال، خيال. گذارد هاي نمايشي كتاب صحه ميجنبه

گرايي تلخ  هاي تيره و بدبينانة ناشي از واقع بافي گزين خيال رنگ و حركت جاي
با تكلفات رسمي و  هزار و يك شباعي، نويسان فرانسه شد و در فرهنگ اجتم داستان
بار مجالس اعياني و اشرافي فرانسه تقابل داشت و به همين وخوي ريايي و كسالت خلق

نويسي، فلسفه، رقص، موسيقي، آرايش و نويسي، درامقصه. سبب، با اقبال مواجه شد
مانتيك بافي، تزيين خانه و شعر رها، نقاشي، قاليپوشش زنانه، تفريحات و سرگرمي

هاي نمونة اقتباس. تأثير پذيرفتندهزار و يك شب هايي هستند كه از فضاي حوزه
 لئون در نقاشي و تزيينات تئاتر، اثرپذيري: اند از عبارت هزار و يك شبفرانسوي از 
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هاي روس، اثرپذيري مدير باله  هاي روسي،در نمايش بالة شهرزاد؛ در باله باسكت
ها، ها، آرايش؛ در جشنهزار و يك شبنگار شرقي سرژدودياگيلف، از رنگ و 

ستاري، (دوما در كاخ مونت  ها و چيدمان اسباب و اثاث، تأثيرپذيري الكساندرپوشش
1385 :178-179 .(  

تري  فهرست طوالني هزار و يك شبنويسان از نويسان و دراماما تأثيرپذيري رمان
بناهاي فاخر، و جهان شگفتي كه در تقابل ها و جامه  دارد؛ زيرا آداب و رسوم ناشناخته،

ها دربارة منابع اقتباس. با قوانين طبيعي است، براي نويسندگان جالب توجه بوده است
  : اين ارجاعات وجود دارد هزار و يك شباز 

بعضي نويسندگان فرانسوي كه برخي از ) تئاتر، قصه، رمان(ترين آثار فهرست مهم
دارند و برخي ديگر از تاريخ باستاني الهام  بهزار و يك شها نشاني از آن

مايه و اثر است كه غالباً بي 60شامل بيش از  1834تا سال  1675اند، از سال  گرفته
در ذهن و خيال  هزار و يك شباند؛ ولي كالً نشان از تأثير و نفوذ مبتذل

  ). 181-180: 1385ستاري، (نويسندگان غربي دارند 
اي از همة آثاري كه در قرون هفدهم و دقيق و محققانهويكتور شوون نيز جدول 

اند، فراهم آورده است؛ به رشتة تحرير درآمده هزار و يك شبهجدهم با الهام از 
بابا و چهل دزد بغداد اقتباس هايي كه از داستان علينامه ازجمله عناوين نمايش

  ). 158همان، (شده است 
منظور ارائة  و به هزار و يك شباد نمايشي هاي ديگران دربارة ابعپس از نقل قول

هاي ساختاري درام كه شيوة خوانش دراماتيك از متن با تأكيد بر يكي از ويژگي
 كند، اثبات مدعاي اين پژوهشي به تحليلي از ديويدرساني متفاوتي را اقتضا مي اطالع
توجه  شود و واگذار مي هزار و يك شبهاي دربارة تجسم نمايشي در قصه پينالت

مخاطب به نقد كوتاهي كه بر تعريف نويسنده از تجسم نمايشي وارد شده، جلب 
پردازي در متن، تجسم نمايشي  هاي داستانپينالت معتقد است يكي از شيوه. شود مي

  : وگوهاست ها و گفتها، حركتمعناي برگردان مقلدانة حالت است و اين تعبير به
يك چيز يا شخص با توصيف فراوان جزئيات  منزلة ارائة من تجسم نمايشي را به
كنم كه به طريقي وگوها تعريف مي ها و گفتها، حركتيا برگردانِ مقلدانة حالت

دهد يا آن را در چشم خيال مخاطب نمايان مي» ديداري«به صحنة معيني جنبة 
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نظر من، تجسم نمايشي در تقابل با ارئة اختصاري است كه در آن  به. كند مي
دهد بدون دادي به خوانندگانش خبر مي وار از چيزي يا روياي خالصههنويسند

آنكه صحنه را به نمايش بگذارد يا خواننده را ترغيب كند كه تصويري مرئي از آن 
  ). 39: 1389پينالت، (پيش خود بسازد 

 هزار و يك شبهاي اما نكتة درخور توجه اين است كه در نقد عملي قصه
رساني دراماتيك هاي مؤلف بر الگوي اطالعيشي، مركز ثقل تحليلبراساس تمهيدات نما

كند؛ يعني صحنة او دو صحنة مشابه را در دو قصة متفاوت بررسي مي. قرار گرفته است
پاداش «و » كندعاشقي كه تظاهر به دزد بودن مي«هاي مجازات قطع دست در داستان

ها به ايجاز و با ارائة داستان مذكور در يكي از  او معتقد است صحنة. »صدقه دادن
پيرنگ دو داستان . اختصاري آمده است و در ديگري به اطناب و با تجسم نمايشي

  : شوداجمال نقل مي به
مردان يك خانواده جوان : »كندعاشقي كه تظاهر به دزد بودن مي«داستان 

جوان به . كنندگير مي ها شده است، دستاي را كه دزدادنه وارد خانة آنچهره خوش
دهد مجازات قطع دست را اجرا والي فرمان مي. كندارادة خود به گناه دزدي اعتراف مي

صبح . خواهد سخني بگويد تا از قطع دست نجات يابدشاهد ماجرا از جوان مي. كنند
قرار مي شود قاضي قبل از اجراي حكم جوان را استنطاق كند؛ اما جوان باز هم به 

جالد كارد بر دست جوان . دهد دست او را ببرندقاضي فرمان مي. كنددزدي اقرار مي
آيد و اعتراف ناگهان دختري از جمع زنان بيرون مي. گذارد تا از ساعد جدا كندمي
به دزدي اعتراف كرده  ،معشوقة مرد جوان است و او براي حفظ آبروي دختر كه كند مي

  . است
دهد هركس در قلمرو او صدقه ن ميفرما ران هوسپادشاهي : »پاداش صدقه«داستان 

شود و او را به گدايي گرسنه به زن قهرمان داستان نزديك مي. دستش را قطع كنند ،دهد
آورد و دو قرص نان به او زن بر او رحمت مي. اش دهددهد كه صدقهخدا قسم مي

ا زن ب. فرستدبرد و به خانه ميشود و دو دست زن را ميسلطان باخبر مي. دهدمي
. روددستان بريده و درحالي كه طفل خردسالش را بر دوش گذاشته، از شهر بيرون مي

گذارد كه آب رسند و زن زانوهاي خود را بر زمين ميزن و طفل به كنار نهر آبي مي
دو مرد كه از كنار زن . دهدافتد و زن گريه سر ميكودك از دوش او در آب مي. بخورد
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شنوند، براي كودك دعا پرسند و وقتي ماجرا را مي ميگذرند، علت گرية زن را مي
آن دو مرد از زن . آيد كودك به سالمت از آب بيرون مي. كنند تا از آب بيرون آيد مي
گويد و زن مي» هاي تو را به تو بازگرداند؟خواهي خداوند دستآيا مي«پرسند  مي

داني  مي«: گويندن دو مرد ميآ. گرددهاي زن به او باز ميبا دعاي دو مرد، دست. »آري«
  » .ما آن دو قرص نانيم كه در راه خدا به سائل دادي«. »ما كيستيم؟

كاهد و به همين علت، گويد جزئيات تصويري از شتاب روايت مي نويسنده مي
دهند و اوج شوند كه قلب روايت را شكل ميهايي با تجسم نمايشي پرداخت ميصحنه

دهد و در  ست در داستان عاشق، تنش صحنه را افزايش ميصحنة قطع د. داستان هستند
تواند به هيچ كند تا درست در زماني كه مخاطب نمي خواننده هول و وال ايجاد مي

شود و تعجب و رضايت توأمان حلي بينديشد، زن قهرمان داستان وارد صحنه مي راه
  ). 40همان، ( انگيزدمخاطب را برمي

همه سو در آن مكان موعود گرد آمدند تا شاهد بريدن چون روز برآمد، مردمان از 
كس نماند مگر اينكه به  دست آن جوان باشند؛ و در بصره از مرد و زن هيچ

امير خالد نيز با بزرگان بصره وارد گشته، بدان . تماشاي عقوبت آن پسر به درآمدند
. بفرمود گاه به حاضر آوردن آن پسر آن. مكان درآمدند و قاضي را نيز بخواستند

كس او را در آن  درحال، آن پسر را بازوبسته و پاي در قيد آهنين بياوردند و هيچ
. حالت نديد مگر اينكه بدو بگريست و زنان را آواز به گريه و شيون بلند شد

هاي تو را گاه به آن جوان گفت كه خصمقاضي فرمود زنان را ساكت كردند و آن
[...] اي اي مال ايشان دزيدهن داخل گشتهگمان اين است كه تو به خانة ايشا

  ). 851: 1390تسوجي تبريزي، (
شود؛ چون فقط  صحنة مجازات مختصر بيان مي» پاداش صدقه«اما در داستان  

بسط روايي اين داستان به صحنة اجابت . درآمدي بر نقطة اوج و بزنگاه داستان است
پردازنده، تجسم نمايشي را «. اردشده اختصاص د هاي قطع دعاي مردان و بازيافتن دست

راستي شايستة آن است و در آنجا داستان مضموني اي نگه داشته است كه بهبراي صحنه
 :1389، پينالت(» گذارد كه در سراسر اين روايت جريان دارداخالقي را به نمايش مي

947 .(  
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سي نوي نامه تحليل فوق همان خالقيت تركيب اطالعات است كه در فنون فيلم
كميت اطالعاتي كه دربارة قطع دست به . شود عنوان يكي از قواعد درام مطرح مي به

عاشقي كه «مايه است؛ يا در داستان  شود، متناسب پيرنگ و درون مخاطب ارائه مي
- اينكه جوان دزد همان عاشق است، در بخش  ، اطالع دربارة»كندتظاهر به دزد بودن مي

گيري مخاطب ارائه  شود تا در وقت مناسب و براي غافلهايي از داستان نگه داشته مي
  : آوردپينالت هم در ميانة نقل داستان تفسيري بر اين ويژگي مي. شود

چيزي و سخني : وگو پرداخت و نصيحتش كرد كه خالد در خلوت با او به گفت
شود صبح ديگر قبل از اجراي حكم، قاضي قرار مي. بگو كه از بريدن دست برهي

دانيم كه جوان عاشقي است كه ما تا آخر داستان نمي(را استنطاق كند جوان 
خانه وارد خانه شده است و اجازه داده است داغ  خاطر ميعادش با دختر صاحب به

  ). 40همان، ) (آبرويي دختر جلوگيري كند دزدي بر او بزنند تا از بي

   نتيجه. 6
ها نخستين تصور اين است كه ها و داستانهاي نمايشي برخي قصهدر بحث از جنبه

هاي بيروني بيشتري در هرچه توصيفات جزئي متن بيشتر باشد يا هرقدر كلمات معادل
اي درام يعني تر است؛ يا اينكه اگر متن ساختارِ پايهجهان واقع داشته باشد، متن نمايشي

 گذر از وضعيت عادي به وضعيت اغتشاش و بازگشت به وضعيت اوليه داشته باشد و
تر محوري يا تضاد شخصيت با محيط برخوردار باشد، نمايشي از اصولي مانند شخصيت

ها در متن ممكن است بر ديگر  اما الگوهاي درام متنوع است و هريك از آن. است
به همين قياس، تصور . عناصر غالب باشد يا تمايزي منحصر به متن داشته باشند

عنصر تعليق، و حضور افراد، اشيا،  به هزار و يك شبهاي نمايشي شود جنبه مي
ها با جزئيات هاي قابل رؤيت محدود است؛ حال آنكه همين ويژگيها و رنگحركت

هاي مشتمل بر قواعد دراماتيك ديگري محقق شده است كه ابزار بررسي آن را كتاب
ين در ا. گذارد نويسي در سينما و تلويزيون در اختيار محقق مينامه ويژه فنون فيلمبه

رساني دراماتيك گواه  براساس الگوي اطالع هزار و يك شبپژوهش، بررسي دو قصة 
هاي مثابة نقد درنظر گرفت كه جنبه اي را بهتوان مطالعات بينارسانهاين مدعاست كه مي

  . كند ناشناختة  متن را مكشوف مي
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   ها نوشت پي
: ادبي روايت سينمايي، روايت«). 1387( مسعود اوحدي،: اند از ها عبارتفهرست برخي پژوهش. 1

 گردآوري. ادبيات و سينما انديشيهم اولين مقاالت مجموعه در» فرماليستي هاينگره بر نقدي
 بيهقي، تاريخ ).1392(عليرضا  ؛ پورشبانان،62-49صص. هنر فرهنگستان :تهران. اربابي محمود
: درشت نماي در مشت). 1378( سنسيدح فارابي؛ حسيني، سينمايي بنياد :تهران. سينمايي روايتي
 نمايشي هايقابليت). 1384( محمد سروش؛ حنيف، :تهران. سينما و ادبيات در بيان و معاني

- هاي بهرهادبيات داستاني جنگ و دفاع مقدس؛ و قابليت). 1390(سروش؛ همو  :تهران. شاهنامه

 وري اسالمي ايران؛ حياتي،مركز تحقيقات صدا و سيماي جمه: تهران .ملي گيري از آن در رسانة 
فصلنامة  .»سينمايي شگردهاي ديدگاه از پوشانسياه شاه تصويري هايظرفيت«). 1385( زهرا

 و مهرويي). 1387(؛ همو 80-55صص. 11ش. 3س. ادبي هايپژوهش پژوهشي -علمي 
 و گفرهن پژوهشگاه و مهر  سورة :تهران. سينما در شيرين و خسرو منظومة بازآفريني: مستوري

-هم اولين مقاالت مجموعه در» ادبيات و فيلم: بنديزمان«). 1387( مهدي اسالمي؛ رحيميان، هنر

 ؛ ضابطي100-88صص. هنر فرهنگستان :تهران. اربابي محمود گردآوري. ادبيات و سينما انديشي
 سروش؛ همو :تهران. شاهنامه در شعري تصاوير ساختار و سينما). 1378( احمد جهرمي،

- هم اولين مقاالت مجموعه در» پارسي كالسيك شعر در سينمايي توصيف و تصوير« .)1387(

 ؛ كريمي،35-10صص. هنر فرهنگستان :تهران. اربابي محمود گردآوري. ادبيات و سينما انديشي
 ساختارشكني«). 1383( سياوش روزنگار؛ گلشيري، :تهران. سينما چشم از ادبيات). 1381( ايرج
. 2ش. 4. د. اقتباس ويژة فارابي، فصلنامة. »انقالب از پس ايران سينماي در يادب روايت منظر از

 از سينمايي اقتباس وجوه«). 1388( پورشبانان عليرضا و مرتضي ؛ محسني،126-106صص
 اقتباس). 1368( شهناز كوچي، ؛ مرادي149-129صص. 9ش. پژوهشيادب .»سنايي سيرالعباد

 فصلنامة .»اقتباس شكنيساخت«). 1383( احمد ته؛ ميراحسان،گو :تهران .ايران سينماي در ادبي
 هنر و فردوسي ).1390( سيدمحسن ؛ هاشمي،134-128صص. 2ش. 4. د. اقتباس ويژة فارابي،
 .علمي :تهران. فردوسي شاهنامة سينمايي هايقابليت بررسي: سينما

ترجمة . نويسي براي سينما و تلويزيون نامه فيلم). 1375(آرمر، آلن : براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به. 2
ترجمة عباس . نويسي نامه روند فيلم). 1376(حوزة هنري؛ برمن، رابرت : تهران. ج2. عباس اكبري

: تهران. 2چ. ترجمة عباس اكبري .نامة اقتباسي فيلم ).1380(برگ؛ سيگر، ليندا : تهران. 2چ. اكبري
نقش و نگار؛ فيلد، سيد : تهران. عباس اكبريترجمة . نامة اقتباسي فيلم). 1380(سروش؛ همو 

چگونه ). 1378(ساقي؛ همو : تهران. ترجمة عباس اكبري. نويس نامه راهنماي فيلم). 1378(
روند ). 1377(ساقي؛ گلدمن، ويليام : تهران. ترجمة عباس اكبري و مسعود مدني. نامه بنويسيم فيلم
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 ).1366(سروش؛ مكي، ابراهيم : تهران. اكبريترجمة عباس . نويس نامه اقتباس از ديدگاه فيلم
). 1365(فكر روز؛ ويل، يوجين : تهران. نامه نويسي و كالبدشكافي يك فيلم نامه اي بر فيلممقدمه

  . نقش جهان: تهران. 2چ. ترجمة پرويز دوايي. فن سناريونويسي

  منابع  
. 2چ. ج2. الدين طباطبايي ترجمة سيدعالء. روايت در فيلم داستاني). 1385(بوردول، ديويد  -

  . انتشارات بنياد سينمايي فارابي: تهران
انتشارات روشنگران و : تهران ].پژوهش[هزار افسان كجاست ). 1391(بيضايي، بهرام  -

  . مطالعات زنان
ترجمة فريدون . پردازي در هزار و يك شب هاي داستانشيوه). 1389(پينالت، ديويد  -

  . هرمس: تهران. اي بدره
. سينما در شيرين و خسرو منظومة بازآفريني: مستوري و مهرويي). 1387(حياتي، زهرا  -

  . اسالمي هنر و فرهنگ پژوهشگاه و مهر  سورة :تهران
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