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  مقدمه
گيري سينما، ادبيات همواره به عنوان يكي از اركان اصلي و مهم اين هنـر               از آغاز شكل  

اين هنر نوپديد كـه در دنيـاي معاصـر          . سازان بوده است   مورد توجه سينماگران و فيلم    
گير همراه خود كـرده      طور چشم افت هنري، دانش و صنعت را نيز به       عالوه بر ذوق و ظر    

ي ادبيات چه در ساختار، يعني در روايت و چه در محتوا، يعني بـا               يار است، توانسته به  
 ارتباطي جهان تبديل     به پرنفوذترين رسانة   ، آثار ادبي  اقتباس مستقيم و غيرمستقيم از    

اين رسانه در ارتباطي دوگانه، هم موجبات رونق و فهم و پـذيرش خـود را ايجـاد     . شود
.  مردم جهان شده است     ميان عامة  هكرده و هم  موجب رواج ادبيات در سطحي گسترد         

  رشـد و بالنـدگي سـينماي       ات توانسته به عنوان بستري مناسب، زمينـة       بدين ترتيب ادبي  
: تر اين هنر به كـار آيـد        جهان را فراهم كند و همراه ساير هنرها در تعالي هرچه سريع           

يقي، سـ اي از هنرهاي نقاشي، رقص، مو      ه عنوان يك هنر و به عنوان آميزه       سينما نيز ب  «
به . تواند راهي جدا از ديگر هنرها داشته باشد         سازي نمي  شعر، تئاتر، معماري و مجسمه    

 حيات هنر سينما بود از جميع هنرها به         آن مقدار از مصالح كار كه الزمة      همين منظور   
آمد و اقتباس از ادبيـات        در عاريت گرفته شد و از ادبيات نيز داستان به خدمت سينما          

 »ن با بيان تصويري و حركتـي سـينما        اي يافتن سوژه و هماهنگ كردن آ      اي شد بر   وسيله
  ). 26 :1368خيري، (

  
  تعريف اقتباس و جايگاه آن در سينما

هاي ارتباطي ميان ايـن      ز آثار ادبي به عنوان يكي از راه       از آغاز پيدايش سينما اقتباس ا     
 كارجهات مختلف به    دو هنر توانسته است به عنوان ابزاري مناسب براي رشد سينما از             

 تـوان از معنـاي      گرفته شود؛ اما براي پي بردن به مفهوم اقتباس و نقش آن در سينما مـي               
  : دادنشان اهميت آن را طور خالصه بررسي كرد و حوي تا جايگاه كاركردي، آن را بهن

 چنـين مكردن، آموختن و يا فايده گرفتن از كسي، ه         گرفتن، اخذ  عني فرا اقتباس به م       
 : 1364،  معـين ( ا تصرف و تلخيص دانسته شـده اسـت        اي ب  گرفتن مطلب از كتاب يا رساله     

شـود، در     بيان مـي  » adaption «هوم كه در زبان انگليسي با كلمة      اين مف ). ذيل اقتباس 
 خود را دارد كه در ارتباط با همان مفهوم لغوي و به معناي سينما هم تعريف مخصوص

.  با تصرّف و تلخيص و يا به صورت كامل صـورت بگيـرد             تواند  نوعي گرفتن است كه مي    
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از منابع گوناگون ادبي    اقتباس عبارت است از انتخاب موضوع يا موضوعاتي براي فيلم           «
شـكي  . )14: 1368خيـري،   (» ها از طريق عالئم و قراردادهاي موجود در سينما        و بيان آن  

هايي هـم در برابـر    اريير، هميشه دشونيست كه به سبب تفاوت در ساختار متن و تصو  
 داستان و فيلم  «: ديگر وجود دارد  يك    اقتباس از آثار ادبي و چگونگي تبديل زبان اين دو به          

شوند، رمان براي بيان داسـتان و توصـيف شخـصيت و              هاي گوناگوني بيان مي    به شيوه 
 سود كند و فيلم براي داستان از تصوير و حركت و ماجرا           پردازي از واژه استفاده مي     ايده
كنند و با هم همكاري       اين دو اصلِ رسانه متضادند كه در مقابل هم مقاومت مي          . برد  مي

طي  نمايشي دو مرحله بايد     براي تبديل يك متن به نسخة      ).42: 1380سينگر،   (»ندارند
در  (كـه نخست آن :  مند صورت بگيرد    تبديل در چارچوبي درست و قاعده      دِشود تا اين رون   

رك كند و دقـايق و      كننده، هدف صاحب اثر ادبي را كامالً د        قتباسا) ك اقتباس كامل  ي
ة نويـسند  )Robert Bolt(رابـرت بولـت   «دقت بررسي و واكاوي كنـد؛   ظرايف آن را به

 در  اگـر آدم چيـزي را از مـتن بيـاورد،           : ...گويـد    دكتر ژيواگو مي   ةكنند آمريكايي و اقتباس  
 تنها راه چاره اين اسـت كـه بـا آزادي            هايي با اصل اثر خواهد داشت پس       نهايت تفاوت 

ايد و بعد دقت كنيد  يد كه مقصود نويسنده را درك كرده     انديشه، خودتان را مطمئن كن    
 و  ،)52: 1353ارميان،  (» ه و هدف اصلي نويسنده وارد نيايد      اي به اين ايد    كه هيچ خدشه  

و چارچوبي ويـژه    از بايد دست به ابداع زند و زبان و لحن           س  م دوم هنرمند فيل   ةدر مرحل 
نويسنده فرق كار «. ابداع كند تا منظور نويسنده را از طريق آن و با تصاوير نمايش دهد    

زنـد امـا      ت به ابـداع هنـري مـي       ساز در اين است كه نويسنده در همان آغاز دس          با فيلم 
پازوليني در (» ام دهدساز بايد دست به ابداع زباني بزند و پس از آن ابداع هنري انج            فيلم

 ادبـي وجـود   هـاي  جهان نيز موارد مختلفي از اقتباس در آثار سينمايي    . )40: 1378نيكولز،  
ده و بـسته بـه ميـزان مهـارت          داردكه اين دو مرحله را در روند نمايشي شدن طي كـر           

ساز، شهرت و موفقيتي كمتر و يا حتي بيشر از اثر ادبي خود پيـدا                كننده و فيلم   اقتباس
كننـده و    م ابعاد اقتباس، مـورد نظـر اقتبـاس        ت و توجه به تما    اگر موضوع دق  « .اند ردهك

 اثر ادبي جذاب و گاهي حتي اثرگذارتر خواهد         ةساز قرار بگيرد اثر نمايشي به انداز       فيلم
هاي دافنه دوموريه و     استان پرندگان كه هر دو از نوشته       و د  )1940(شد؛ مثالً فيلم ربكا     

بالند، العابدين در  زين مير(» تر و اثرگذارتر است    اند از رمان جذاب    هاي هيچكاك  تهاز ساخ 
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 1...) اقتصادي، فرهنگي و  (هاي مختلفي    هاي ادبي انگيزه    براي انجام اقتباس   .)10: 1384
 يعني در سينماي ايران     2.رسد   سال مي  80 آن نيز در ايران به بيش از         ةوجود دارد و سابق   

 ظهـور سـينما وجـود داشـته اسـت؛           نيز همراه با ساير نقاط جهان اين مقولـه از ابتـداي           
يـران، پـرداختن بـه      بنابراين با توجه به وجود ادبيات سترگ، خصوصاً ادبيات كالسـيك ا           

نمايد تا عـالوه بـر امكـان معرفـي       هاي نمايشي دارند، الزم و ضروري مي       آثاري كه ويژگي  
 بـه    سـينمايي  ةحـوز  اين آثار در سطح گسترده و با  مخاطب فراوان، آثار ارزشـمندي در             

آثار زيـادي در    .  آورد فراهم هنر را بيش از پيش       -آيد كه موجبات رشد اين صنعت      وجود
هـا داسـتان سـفر روحـاني        يكـي از آن     ينـد كـه   ها يات كالسيك ايران واجد اين ويژگـي      ادب

، شاعر بزرگ ايراني در قرون پـنجم         اثر حكيم مجدود بن آدم سنايي      ادسيرالعباد الي المع  
اي ارزشـمند   مايـه  داشـتن روايتـي مـستقيم و درون   استان بـا   اين د . و ششم هجري است   

اي مناسب براي تبـديل شـدن بـه       ه راه با حوادث و ماجراهايي تصويري، يكي از گزينه        هم
 هـم   -ي اين اثـر را    ها كوشيم برخي از اين ويژگي      ميدر اين مقاله    . اي نمايشي است   نسخه

  .بررسي كنيمكند،  يشي مي قابليت نماواجد را آن كه -در ساختار و هم در محتوا
   

   به عنوان يك داستانسيرالعباد
 هاي مهم و قابل توجه براي نمايشي كردن يـك اثـر، داشـتن داسـتان و                 يكي از ويژگي  

. ي يك فيلم سينمايي ايجاد كند     اصلي برا را  رنگ   تواند پي   روايتي مشخص است كه مي    
يننده را جذب كنـد، و بـه        تواند ب   واقع داستان يكي از عناصر خاص فيلم است كه مي         در

 ماجراي  كل داستان  . خط داستاني وجود دارد     اين سيرالعباد الي المعاد  رسد در     نظر مي 
 حـوادث و    رو شـدن بـا     هايي عجيب و روبه    فر روحاني است و گذشتن از سرزمين      يك س 

 اوج و پايان سفر و بازگـشت    س رسيدن به نقطة   انگيز و سپ   موجودات گوناگون و شگفت   
مايـه مطـرح      خـاص و ارزشـمند بـه عنـوان درون           ده كه در طي آن مفاهيمي     به عالم ما  

. دهـد   بـه آن عمـق و بعـد مـي    ،شود كه عالوه بر جهت، يعني خط مستقيم داستان        مي
تر بيان كنيم بايد بگوييم اين سـياحت در          هيم سير و مفهوم اين سفر را ساده       اگر بخوا «

 بـه صـورت     كمدي الهي  و   نامه رافارداويچهار عنصر و افالك و رسيدن به عرش كه در           
در روح خود و طي        عبور از دوزخ و برزخ و بهشت نمايش داده شده، سير معنوي آدمي            

 3»مراحل اين راه از غفلت و جهل و گناه تا سرمنزل هوشياري، دانايي و رستگاري است



  133  سناييسيرالعباد وجوه اقتباس سينمايي از   
 

   
 

  1388 ، پاييز 9  شمارة                   

ودن عناصــر داســتاني، يكــي از  و دارا بــســيرالعباد داســتاني بــودن ).3: 1378رنجبــر، (
هـاي   اين داستان مانند نمونـه    . يشي است  نما ةهاي مهم آن براي تبديل به نسخ       ويژگي

 دارد كـه موجـب جـذب        هـاي داسـتاني    ، ويژگي »سلوك زائر « مثل داستان    غربي خود 
 از حيـث    سـلوك زائـر    و   سـيرالعباد دو اثـر    «. شـود    سينمايي آن مي   ةمخاطب در نسخ  

دهنده بـه ايـن       و عمده عناصر شكل    هايي دارند  اخت روايي و عناصر داستاني شباهت     س
نــد از رؤيــا و خيــال، ســفر، مــسافر، راهنمــا، خــط ســير، گفتگــو و ا دو روايــت عبــارت

البته تنها داستاني بودن صرف اين اثر آن را از ايـن            . )300: 1385فتوحي،  (» تصويرگري
هـايي   اني براي سينمايي شدن بايـد ويژگـي       كه هر داست  كند؛ چرا   ر شايان توجه نمي   نظ
داستان خوب سـينمايي داراي     «. اص داشته باشد تا مخاطب را به دنبال خود بكشاند         خ

. برنـد   ها ماجرا را پيش مي     ة اوج در حركت است و اكثر صحنه       جهت است، به سوي نقط    
كه پيداست جهـت و      چنان .)104: 1380سينگر،  (» كند  اين حركت مخاطب را درگير مي     

خوبي مشخص    سفر است، در اين داستان به      غاز و طي راه و پايان يك      سوي روايت كه آ   
، داسـتان را بـا      ن و تعامل مسافر بـا ايـن اتّفاقـات         رو شد  درپي و روبه    حوادث پي  است و 

.  را دارد  گيـري تماشـاگر    بـرد و قابليـت جـذب و پـي           جم پيش مي  سيري منظم و منس   
ز او  يكي صـفات رذيلـه ا      پاي سفر عقل يكي    منطقي دارد و پابه        نظمي العبادسيركتاب  «

رسـد و پـس از    و آتـش مـي     آب و باد     ة خاك به كر   ةگردد و پس از عبور از كر        ذايل مي 
كه از فلـك زهـره گـذر        رسد و بدون اين     گذرد به برجيس مي     قمر مي  ةها از كر  عبور از آن  

حميـدي،  (» يابـد   جا داستان سفر پايان مي      رسد و همين    كند به فلك شمس و بهرام مي      
1382 :3(.  

  
  ان تصويريماجراهايي با زب

هايي مهيج و خاص به كمك توصـيفات و ايجـاد فـضاهاي ويـژه،                 سنايي با خلق صحنه   
ها در داستان است، اثري        تقابل شخصيت  ةها و خطرها كه نتيج      ضمن نشان دادن خوف   

بـه شـكل تـصويري      در نتيجه داستان    . گرا و مبتني بر حركت تصاوير آفريده است         برون
كه اين سـفر نـوعي   با اين. شود فلسفي و انتزاعي نمياي ه زدنرود و دچار درجا   پيش مي 

سفر به عالم درون است، نويسنده در پي نشان دادن حال دروني و رواني نيـست، بلكـه                  
قعيـت بـه    دهد كه فراسـوي وا      بديل را نمايش مي    دنيايي جديد و پر از تصاوير بكر و بي        
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ستان را همراه با    ست كه دا  اين فضاسازي ا  . رونده حضور دارد   صورت پويا و فعال و پيش     
برد و نه گفتگوهـا و اعمـال صـرف آنـان،           هاي مسافر و راهنما پيش مي      اعمال و فعاليت  

هـا را در      و شخـصيت   هـا  گردان با فضاسازي، گفتگوهـا، بـازي      كه در سينما نيز كار    چنان
سينما متّكي بـه گفتگـو و بـازيگر         «. كند  چيند و هدايت مي     خواهد مي   تصاويري كه مي  

هاي پيرامون بازيگر  آيد و متّكي به تصاوير و زمينه ي كارگردان به شمار مةت و رساننيس
تـوان يكـي از فـضاهايي را كـه در             در اين زمينه  نيـز مـي       . )58: 1380سينگر،  (» .است
گذرد، بـه عنـوان نمونـه          توصيف شده و در آن ماجراهايي مي       سيرالعبادهايي از    تقسم

  :شود واني و نتايج آن فضا و ماجرا اين گونه تعريف ميدر ذيل صفت روح حي. بيان كرد
  ـوشـدر ميان آتش خـشهري ان             ـشـران روم و حبـر كـتم بافـي
  واش عفـِن ــــتربتش جاذب و هرونش مسِـن            ـو و بـدرونش نـان 
   درخت بر لب آبةايــهمچو س             ابـــدارانش سرنگون از ت ميوه 
  االــدر شــيب و بيـخ در باخ ش            ا ـهـــاش چـون دلِ دان  رستني 
  )59 تا 56سير العباد، ابيات (           

 شگفتي را كـه گـويي همـه چيـز در آن واژگـون               ابتدا شاعر، فضايي عجيب و پر از           
كنـد و پـس از آن حـال و وضـع شخـصيت                 به عنوان فضاي تصويري توصيف مي      است

  :آورد دهد، چنين مي و كارهايي را كه انجام مي) گويي خودش استكه (مسافر 
  چون ستوران به خوردن استـادم           ـادم گشــو بـن چـبي دة پاكـدي
  ـدمـــديـ و و ستور ميــجوقِ دي            ديـــدم ور ميــگــ  شير وةـگلّ

  ـنـبيـ دكـانارخوار و ـهمه بسي           نــ ـدي  طبع وخـرّم همه غمنـاك
  مايل جاه و خورد و خفتن و كام               من و ديو و ستور چون دد و دام  

  )93 و 89-87 ابيات ،همان(                    
سنايي در اين چند بيت، هم به صورت توصيفي و هم به صورت ايجـاز، حـال و روز                       

  :گويد پس از آن ميدهد و  مسافر و ساير موجودات حاضر در اين فضا را نشان مي
  ير شد زين گرسنه چشمان دلس           زل ــراست خواهي مرا در آن من

  )95  بيتهمان،(                                                 
خواهد شرايط و فضا را تغيير دهـد،          شود و مي    كه مسافر از اين شرايط و فضا خسته مي        

  :اين بنابر
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  دم انــدر ميـان تاريكــي ــديــ          ـي ــ به راه باريكــرـــروزي آخـ        
  )107 ، بيتهمان(                                                          

كنـد    با پيدا شدن پير راهنما و نور هدايت عقل، شخصيت براي تغيير فضا اقدام مي                   
ير بـه همـين صـورت در سـا        . يابـد   ه مـي  و همراه با تغيير فضا و تـصاوير داسـتان ادامـ           

هايي از اين دست فضاها كه در آن ماجراهاي تـصويري             نيز نمونه  سيرالعبادهاي    قسمت
 و  )169 تـا    159ابيات  (افتد، فراوان وجود دارد، مثالً در ذيل صفت گوهر خاك             اتّفاق مي 

 ذيل صفت    يا در  )216 تا   170ت  ابيا(كينه و طمع     يا ذيل صفات خيال و بخل و حسد و        
كـه همگـي مبـين     )288 تـا  256(افالك، مثل فلك قمر و فضا و موجودات آن از بيـت             

تصويري بودن فضاهاي توصيف شده و ماجراهاي اتّفـاق افتـاده در مـتن اسـت و آن را                   
  .كند هاي نمايشي مي داراي قابليت

  
  سازي ر تعامل با فضامايه د وضوح درون

مايـه در     اي قوي دارند؛ اما درون      مايه  اي خوب درون  ه هاي بزرگ نيز مانند داستان      فيلم«
» شـود   افزايـد و جانـشين آن نمـي         خدمت داستان است و بعدي به ابعـاد داسـتان مـي           

 قوي يكي از نقاط اتّكـا در انتخـاب يـك داسـتان              ةماي  داشتن درون . )27: 1380سينگر،(
 فيلم اسـت    مايه، حاصل كاوش مخاطب در حين ديدن        درون. براي تبديل به فيلم است    

در واقـع   .  تماشـاي فـيلم تـا پايـان كنـد          ةتواند او را در ناخودآگاه راضي به ادام         كه مي 
سـازان را واجـد هـدف و         تواند هم كار فيلم      مناسب مي  ةماي  داستان با داشتن يك درون    

، راضي نگه بينند در پس تصاويري كه مي    اهيميمقصود كند و هم بيننده را از درك مف        
سـاز و بيننـده       هاي مختلـف فـيلم      يم متفاوت است و بستگي به فرهنگ      اين مفاه  (دارد
اي واضح و مشخص در پس تصاويري كـه بـا رمـز و                مايه  در داستان سنايي درون   ). دارد

نشين روايـت   طور محض جا   شود، وجود دارد و از آنجا كه اين مفاهيم به           ارائه مي سمبل  
 نمايـشي نيـز بـراي بيننـده     ةر نسختوانند د برد آن هستند، مي نشده؛ بلكه در پي پيش  

كه بخشي از تصاويري كه شاعر      ة قابل توجه ديگر آن    عالوه بر اين، نكت   . قابل درك باشند  
در متن بدان پرداخته، حاصل نوعي مكاشفه و معرفت دروني اسـت كـه بـه                ) نويسنده(

رسد بيان تصويري آن بيش از آنچه كه نويسنده توصـيف كـرده باشـد، بتوانـد                   نظر مي 
خـوريم كـه       به ابياتي بر مي    سيرالعبادهايي از     در بخش «. اي مخاطب قابل درك شود    بر
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ست براي يك سالك اي از تجارب شهودي است كه ممكن ا  آن، بيان مجموعهةماي درون
 روايي بيان شده است،     ةجا كه اين تجارب از زبان اول شخص و به شيو          پيش آيد و از آن    

ند كه سالك نماديني كه اين تجارب بـرايش اتّفـاق           ك  اين انديشه را به ذهن متبادر مي      
ـ        ...  تد به احتمال زياد خود سنايي است      اف  مي ة و درك چنين تجاربي جز از طريق تجرب

 به  ديدن نوري عجيب و زيبا كهمثالً .)210: 1381زرقـاني،  (» پذير نيست   شخصي امكان 
  :كند مي) پرفيض(نور تابد و آنها را پر سالكان مي
  يـده بر فلكــو ماهي رونــهمچ     ي      ـيك  دم در او روندهـــيور دــن    
  ورـرنــپوشان به تابشي پ رقهــخ       رد از آن مسافت دور    ـك ه هميـك    

  ) 517-516 ابيات ،سيرالعباد                 
 مناسـب   فـضاسازي  قابـل توجـه اسـت        سيرالعباد ةماي   درون ة ديگري كه دربار   ةنكت     

زمان با پيش برد خط     اصلي داستان، هم   ةماي  ه با تصاوير مختلف براي بيان درون      نويسند
مايه بر پليـدي و زشـتي صـفتي يـا             اصلي روايت با همان تصاوير است؛ يعني اگر درون        

در همـان   ...  عملي تكيه دارد، فضاي داستاني اعم از حوادث و موجودات و نور و رنگ و              
مايـه، كـار تـصويرسازي و انتخـاب      تأكيد بر درون  مسير توصيف شده است كه عالوه بر        

تـصاوير داراي معـاني هـستند و تـصاويري كـه            «. كنـد   ساز آسان مـي    فضا را براي فيلم   
صاويري هـستند كـه بـراي القـاي         كنـد، تـ     نويسنده براي عرضه به خواننده انتخاب مي      

 در زير نـور     ي تصاوير زيبا و روشن است؛ مثالً       گاهي داستان حاو   .اند دهنده اي ياري  ايده
و پليدي و    فساد   ةافتد و گاهي تصاوير شبانه و تاريك براي القاي ايد           خورشيد اتّفاق مي  

توان ايـن چنـد بيـت را        براي مثال مي  . )184: 1380سينگر،  (» شود  انحطاط استفاده مي  
  : مد نظر قرار دادروده شدهمايه س كه در مذمت صفت طمع به عنوان درون

  ر منزلــي وحِش رفتيــم ــه دگـب  كنش رفتيــمدــچون از آن قوم ب
  دودهـــــاز دودِ دوزخ ان وميــــق  ـي بديـــــدم از دودهــوالخــدي

  غـگه چو گوهر تي ه تيغ وـوده گـب  غــوحشيان سيه چو ماغ و چو مي
  ر نگــرانـيك دگ ران بهــهمه حي  برانــخ ن چو حس بيـهمه ساك

  ـانـردن و دو دهـ گسهو با ـنـهمچ   انبان ايـــــــ نواد همچــــمه پربه
  گــسر و دمشان به شكل روبه و س  ـكــــــه تـــده بـي درو دونكپيانـ

  گــران چو مرداسنـگ رد و زرد وـس  گــبادپيماي و كر چو ناي و چو چن
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  ـار  ـــهمه تن دست رسته همچو چن    وار ســــچشم گشتـه نرگ رـهمه س
     )199-192ابيات ، دسيرالعبا(          

شود، سـنايي بـراي تأكيـد بـر زشـتي و پليـدي،        طور كه در اين ابيات ديده مي    همان     
هماهنـگ بـا    فضايي پر از دود با موجوداتي زشت و خوفناك تصويركرده است كه فضايي              

شـود    فراوان ديـده مـي     سيرالعبادابيات در    نوع   هايي ديگر نيز از اين     نمونه. مايه دارد   درون
 انگيـز،  لق موجـودات در اشـكال بـديع و شـگفت          كه با داشتن توصيفاتي قوي از فضا و خ        

 تـصاويري كـه تحـت       .برد  مي هاي تصويري اثر را نيز باال      مايه، قابليت   ضمن تأكيد بر درون   
توانـد در سـينما بـه          مـي   و ،ر، پويا و زنده و قابـل تـصور شـده          آور شاع  تأثير تخيل حيرت  

  .مضامين ارزشمند تبديل شودتصاويري بكر و جذاب با 
  

  سيرالعبادكشمكش، مبناي حركت داستاني در 
در داستان، نمايشنامه   . گويند  ديگر كشمكش مي   ها يا نيروها با يك       شخصيت ةبه مقابل «

گيرد و اين قهرمان يـا شخـصيت         شخصيتي در كانون تمركز قرار مي      نامه معموالً  و فيلم 
ارنـد بـه نـزاع و مجادلـه     اند يا با او سر مخالفت د ستهاصلي با نيروهايي كه عليه او برخا  

 بـا محـيط     العبادسـير ة شخـصيت اصـلي در        رابط .)295: 1386ميرصادقي،  (» پردازد  مي
پيرامون، موجودات و نيروهاي پيرامونش بر اساس نوعي تضاد و كشمكش شكل گرفته             

  :كند جا عزم سفر ميشود و از آن ايي كه هست، خسته مياو در ج. است
     بر گشتمــــاشق راه و راهـــــع رگشتم        ـــــراگاه و راه بـــزان چ           

  )106بيت ، سيرالعباد(                                                           
  :كند و به همراهي پيري خردمند سفر پر فراز و نشيب خود را آغاز مي

   ايـرا چشم شد من او را پــ  او م    رفتن راي  رديم سوي ـهر دو ك          
  )157  بيتهمان،(                                                          

 ايـن سـير و   طـي  وادي ديگـر اسـت،    ز يك وادي بـه  در تالش براي گذر ااو كه دائماً       
رو  ي روبـه  جـودات عجيـب و وحـشتناك هـر واد         حركت با خطرات مختلف محيطي و مو      

 در روز اول سـفر بـه مكـاني          كند از آنها جان سالم به در ببـرد؛ مـثالً            شود و سعي مي     مي
  :كند عجيب و ترسناك و موجوداتي زشت و خطرناك به شرح زير برخورد مي
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   توده افتـاديم يكــي خــاك بـــه   ــم  ـروز اول كــه رخ بـه ره داديـــ 
   از آتـش از آب و نيمـــي نيمـــي   ـوش  ـاي او نـاخـخـــاكداني هـــو 
  ساحتش همچو چشم تركـان تنگ  گ  ـــتيــره چون روي زنگيان از رن 
  روي   ـنـدل و هـم آه ـنــه آهـهم    ويـپـ و ه دد فتاده در تكـرمك  ي
  وده ـــــردار و روده آلــ ز مــلـب  وده   ــــو اندرو يـك رمــه سگ آس 
  وار در اوـخ ـار چون خوك ثفلــم  ـوار در او   ــخ موش چون گربه طفل 
  ـار شديــاه كـــژدم طبيب مـگـ  ه دد و ديـو سـگ سوار شدي  ـــگـ 

                      )165-159  ابياتهمان،(    
ة بعـدي سـفر     انگيز آن، وارد مرحلـ      موجودات هيجان و با گذر از اين سرزمين خطرناك و         

مـسافر از همـان    شـود  طور كه از اين ابيات به عنوان نمونه معلوم مـي  همان. شود خود مي 
هـاي    اين كـنش و واكـنش     . گير تضاد با محيط و موجودات اطراف خود است        آغاز سفر در  

رو  لف سفر و روبـه    هاي مخت   ان و در وادي   هاي پرهيجان، تا پايان داست      مختلف و كشمكش  
انگيز و ترسناك مبناي ماجراهاي مختلف اين اثر را شـكل             شدن با انواع موجودات شگفت    

ها پيش   انجام داستان بر اساس همين كشمكش     در واقع روايت كلي از ابتدا تا سر       . دهد  مي
ت فراوانـي دارد؛ زيـرا        نمايـشي ا   ةكه در يك نـسخ    است  رود و اين همان چيزي        مي يـهم

. كـشمكش، اسـاس درام اسـت       «.گيري درام است    هاي اصلي شكل    ي از پايه   يك كشمكش
ـ   رمـان مـي  . آيد  درام از كشمكش به وجود مي      توانـد   شـعر مـي  . ي و آرام باشـد توانـد درون

 »عبارت و بديع باشد؛ اما درام نيـاز بـه اصـطكاك، چفـت و بـست و درگيـري دارد             خوش
انگيـز و جـذاب       هاي هيجان   نواع كشمكش  بنابر اين با توجه به وجود ا       .)195:1383سينگر،(

  .  نمايشي جذابي از آن اقتباس كردةتوان نسخ در اين متن، مي
  

  سيرالعبادتعليق، عامل كشش داستاني در متن 
مندي نسبت به عاقبت كار شخصيت، مخاطب را در حالت انتظار و نگراني نگـاه                عالقه«

بـه  . گوينـد  مـي » هول و وال« يا  »حالت تعليق «دارد و چنين كيفيتي را در اصطالح          مي
، كيفيتي است كه نويسنده بـراي وقـايعي         »هول و وال  «يا  » حالت تعليق  «،عبارت ديگر 

آفريند و خواننـده را مـشتاق و كنجكـاو بـه              كه در شرف تكوين است در داستان خود مي        
 ).76-75: 1385،  ميرصـادقي ( »انگيزد  يجان و التهاب او را برمي     كند و ه     دادن داستان مي    ادامه
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  طوري طراحي كرده كه پس از گذشت كمـي        را  ، حوادث و ماجراها     سيرالعبادنويسنده در   
شود، ماننـد او      كند، نگران او مي     پنداري مي   ذات  از داستان، مخاطب با مسافر احساس  هم       

ا در پس گذر از مراحـل مختلـف و          شود كه عاقبت او ر      زده و كنجكاو مي     ترسد، شگفت   مي
رو شدن بـا     حوادثي مانند روبه  . گيري كند  وادث و موجودات گوناگون پي     با ح  رو شدن  روبه

، دد و ديــو )164(خــوار  هــاي بچــه ، مــوش)162( ددان ةموجــودات ترســناكي چــون رمــ
  بر دل  گردن و زبان  هاي چشم بر    ، ديو )175(روي و چهاردهن     ، افعي هفت  )165(سوار   سگ

                      :الخ سياه در ذيل صفت طمعمچون ديوهاي دهشتناك ه وگذر از سرزمين...  و) 187(
   دودهــاز دود دوزخ ان ومي ــــ ق   دم از دوده      ــو الخي بديـــدي                

  )193  بيت،سيرالعباد(                                                        
  :يا گذر از درياي بزرگ در ذيل صفت جوهر آب

     اـــــا لب دريــديم تـــبرسي     حرا     ـكنان از آن ص از دندانــب               
  )207  بيتهمان،(                                                          

  : اخضر ذيل صفت هواةاي با ساكنان عجيب در جزير و يا قلعه
       گرـــــادوان صورتـــو اندرو ج       ضرـ اخةرــاي در جزي هــقلع                

  )257  بيتهمان،(                                                           
هاي مختلف ديگر از ماجراها و موجودات و فضاهاي داستاني كه هر كدام باعث به                و نمونه 

جاي  قي كه در جاي   درواقع تعلي . شود  يوجود آمدن هيجان و تعليقي تازه براي مخاطب م        
 و در ضمن ماجراهاي مختلف وجود دارد يكي از عوامل جـذب مخاطـب اسـت                 سيرالعباد

 هـاي سـينمايي از عوامـل مهـم و          لمكه در سينما اهميت زيادي دارد و در بسياري از فـي           
. كنـد  تركيب مي تعليق هر دو عنصر كنجكاوي و نگراني را با هم           «. آيد  حياتي به شمار مي   

 »كننـد   ننده را به اين شـيوه جلـب مـي         ها اعم از كمدي يا درام توجه خوا        نود درصد فيلم  
از تـوان وجـود تعليـق داسـتاني را در ايـن اثـر                  با ايـن وصـف مـي       .)230:1387،  كي مك(

  .   نمايشي در نظر گرفتةيك نسخ هاي مهم و قابل توجه در تبديل آن به شاخصه
  

  سيرالعبادر تصويرساز در نماد و تمثيل، عناص
هاي يك اثر ادبي مناسب براي اقتباس، داشتن تصاويري اسـت             بدون شك يكي از ويژگي    

ها كـه   اين داستاننوعي از . پيش ببرد) مايه روايت و درون(كه داستان را در جهت و عمق  
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  چـه در ادبيـات  ،هـا  اين داسـتان . هاي تمثيلي است   تصويرگري در آنها زياد است، داستان     
تمثيـل  «. هاي فراواني براي نمايشي شدن دارند       چه در ادبيات غني ايران، قابليت      جهان و 

توانـد    دهنـده و تـازه نيـست؛ بلكـه مـي            اي براي ديدن دنيا بـه طـرزي تكـان           فقط وسيله 
زبان تمثيلي بـه    ...  احساسات را برانگيزد، ذهنيات را ملموس كند و به بيان ما غنا ببخشد            

ناپـذير   واند يكي از اجزاي اساسي و جدايي      ت  ضوح، غنا و فشردگي مي    علت برخورداري از و   
تمثيـل كـه از قـرون       . )160: 1364جينكـز،   (» كار روايتي در فيلم و ادبيات محسوب شود       

 اثـر  سـفر زائـر  يات جهان رواج دارد و از داستان وسطي و حتي پيش از آن تا امروز در ادب    
 )George orwell( اثر جـرج ارول  حيوانات ةقلع تا داستان )John bunyan(جان بانين 

هاي متفاوت و تصاوير مختلفي را در بيان مفاهيم مـورد نظـر نويـسندگان بـه كـار                     شكل
 سنايي به طرز ويژه و متفاوتي ظهور يافته كه آن را از بسياري از اين                سيرالعبادگرفته، در   

تر از   تر و قوي   بسيار غني يال سنايي در تصويرگري     قدرت خ  «.نمايد  تر مي  آثار برتر و بديع   
در واقـع   . )303: 1385فتـوحي،   (» هـاي رؤيـا در مـسيحيت و اسـالم اسـت            ديگر تمثيـل  

 نيروي تخيل قدرتمنـد     ةتمثيالتي كه از ذهن او گذشته و در شعرش متبلور شده و نتيج            
ئاليستي را ايجاد كـرده اسـت كـه از سـاير            راوست، نوعي از تصاوير خاص و تا حدي سور        

 وجود   حيوانات ةقلعگونه تمثيالت حيواني كه در       مخاطب؛ مثالً آن   عادي مأنوس    تمثيالت
دارد يا ساير تمثيالتي كه در ديگر آثار خود او وجود دارد، متفاوت اسـت و از ايـن حيـث                    

 نمايشي آن را با توجه به خالقيت نويسنده در خلق موجودات عجيب و اشـكال                ةنيز جنب 
يـك سـر و هفـت     اي تشبيه شـده كـه     حسد به افعيرالعبادسيدر  «. كند  بديع، بيشتر مي  

در جاي ديگري حقد و كينه به       . خطرات زيادي دارد    روي و چهار دهان دارد و براي آدمي       
ـ             » ر دل دارد و دلـش پـر از دنـدان اسـت            ديوي تشبيه شده كه چشم بر گـردن و زبـان ب

  :ونه به شرح زير اشاره كردها به عنوان نمتوان به برخي از آن و مي. )133: 1381زرقاني، (
  پايشان همچو پاي موران سست     سرشان چون سر ستوران چست        
  ردمـك تنشان چو صورت مــلي دم           يـــد و ماهـر بدنـاســـاژده   
      ) 259-258ابيات  ،سيرالعباد(             

  ان بر دلـ زبردن وــچشم بر گ زل         ـدم بسي در آن منــو ديــدي   
  ردندانــام نهنگ پـــدل چو ك  دان        ــام سمند بر سنــرخ چو گ   
   ) 188-187 ابيات همان،(                 
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ابتكـار و خالقيـت     البته از اين دست تصاوير در سينماي حال حاضـر جهـان كـه بـا                      
پشت ايـن تـصاوير      قوي و ارزشمندي كه      ةماي  ؛ اما درون  است فراوان   اند فراواني خلق شده  

 و صـرفاً  هاي هاليودي  نمايشي آن را برتر از نمونهة نهفته است، نسخسيرالعباددر داستان   
واقع بايد گفت ابزار تأثيرگذار و نيرومندي كه داستان سـنايي را            در. كند  كننده مي   سرگرم

 خيـال «.  آن اسـت   ة نويسند العادة هاي سينمايي كرده، تخيل فوق      ژگيتصويري و واجد وي   
 خود را با زبـان و بيـاني   ةكند تا انديش يا تخيل، استعدادي است كه به نويسنده كمك مي      

 سـنجش مهـار گـردد و        ةكه به وسـيل     اين استعداد هنگامي  . جذّاب و با طراوات ارائه دهد     
ير قـرار دادن    هدايت شود ابزار بسيار نيرومند و مناسبي است براي برانگيختن و تحت تأث            

رسـد بـا    اين تخيل نيرومند و آزاد كه به نظر مـي       . )12:1382برت،  (» اه  ذهن و قلب انسان   
 خالقيت هنري اين داستان را هدفمنـد        ةئاليستي همراه شده، توانسته است جنب     رنگاه سو 

كند و در پس تصاوير بديع آن ذهنيات خاص و غيرملمـوس نويـسنده را كـه مرجـع آن                    
به بيان بهتر بايـد گفـت سـنايي از          .  معرفتي سنايي است، به مخاطب انتقال دهد       ةگنجين

اي هدفمنـد و معـين        فضا و تصوير سورئاليستي برخالف هنرمندان سورئاليـسم، اسـتفاده         
به اين ترتيـب بايـد      . ها نياز دارد  هايي است كه جامعه به آن        ارزش كرده و به نوعي متأثر از     

صويري ده، باعث تـ   گفت تمثيالت فراوان اين اثر كه در فضاي سورئاليستي و بديع ارائه ش            
 ةتوانـد مخاطـب عـام و خـاص را در نـسخ              اي كه مي    گونه شدن متن ادبي گشته است؛ به     

هـاي مـشابه      تواند توليد و ساخت موفّق نمونه       شاهد اين مدعا نيز مي    . نمايشي جذب كند  
بنابراين بايد گفت اين متن به لحـاظ    .به صورت فيلم و انيميشن در سينماي جهان باشد        

 چه از نظر فضاسازي و چه از نظـر خلـق            ،ير فراوان بر مبناي سمبل و تمثيل      داشتن تصاو 
ها و موجودات، اثـري مناسـب بـراي تبـديل شـدن بـه تـصاوير زنـده و پويـاي                     شخصيت

  .سينمايي است
  

  سيرالعباداي شدن متن  پرده قابليت سه
يي، داشتن  ة سينما  موفّق براي تبديل شدن به نسخ      ةنام  هاي مهم يك فيلم     يكي از ويژگي  

اختن يـك فـيلم تبـديل    اي است كه آن را به متنـي اسـتاندارد بـراي سـ      پرده ساختار سه 
يك اثر ادبي در ساختار خود داراي مرزهـاي مـشخص و قابـل تفكيكـي                  كهچنان. كند  مي

سادگي امكان خلـق     تواند به   سه پرده داشته باشد، مي    براي مشخص و برجسته كردن اين       
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اين سه پرده كه درواقع بر اساس اتّفاقـات         . اي را ايجاد كند    پرده هة اقتباسي س  نام  يك فيلم 
از آغاز تا   زمان با ماجراها     گيرد، سير حركت روايت را هم       ل مي آغازي و مياني و پاياني شك     

طور كه شروع، ميـان و پايـان         همان«. كند  بندي شده مشخص مي    پايان و به صورت طبقه    
ة اول كـه    در پـرد  . سـوم داسـتان معـين باشـد         اول و دوم و    ةشـود بايـد پـرد       تعريف مـي  
گيرد تا بعداً در گسترش داسـتان   شوند اطالعات در اختيار قرار مي       ها معرفي مي   شخصيت

يابـد و اعمـالي كـه         يابد، روابـط بـسط مـي         دوم داستان گسترش مي    ةدر پرد . كمك كند 
در نهايت نتـايج    شخصيت مايل است انجام دهد تا به هدفش برسد و موانع و اتّفاقاتي كه               

 سـوم   ةافتد و سرانجام در پـرد        دوم اتّفاق مي   ةدهد، در پرد     سوم نشان مي   ةخود را در پرد   
رسد با مراجعه     با اين توصيف به نظر مي     . )111: 1380سينگر،  (» رسد  داستان به نتيجه مي   

تواند در خلق     است و مي   اين سه مرحله تا حد زيادي مشخص و متمايز           سيرالعبادبه متن   
پردازد و     اول شاعر ابتدا به توصيف باد مي       ةدر مرحل . اي به كار گرفته شود     پرده ساختار سه 

 ةتواند در آغاز پرد     كه مي (بيتي  29 كوتاه   ةپس از اين مقدم   . كند  با او شروع به صحبت مي     
مـتن بـه سـه      .)  استفاده شـود   »Narration«اول به صورت تصاوير همراه با متن نريشن         

تواند به عنوان يك پرده درنظـر         ها مي  هر كدام از اين بخش    . شود  م مي قسيقسمت اصلي ت  
بخش اول كه شامل مراحل زندگي عضوي قبل از تولد و پـس از آن معرّفـي                 . گرفته شود 

يابـد و در       ادامه مـي   106 تا   30شهر تن يا جسم و سير ناخودآگاه در آن است كه از بيت              
شـود    ع ارتباط با فضاي داستان معرفي مي      آن حال و هواي داستان و شخصيت اصلي و نو         

گـذر از     عطف و مـشخص در     ةنقط.  استاندارد است  ةنام   اول در يك فيلم    ةو منطبق بر پرد   
تواند حضور پير راهنماي سفر روحـاني باشـد كـه              دوم نيز مي   ةاين مرحله و رفتن به پرد     

  :شود  دوم آغاز ميةسمبل آگاهي و عقالنيت است و با ظهور آن پرد
  يـــدم اندر ميان تاريكــــدي  ي          ـــر به راه باريكــــ آخروزي
  يــو در كافري مسلمانــهمچ       ي     ـــردي لطيف و نورانـــپير م

   )108-107 ابيات ،سيرالعباد(                                                 
قـسمت اول،   : مل دو قسمت است    سفر است، شا   ةترين مرحل   اين مرحله كه طوالني        

يابـد و پـس از آن سـفر در      ادامه مـي 344 تا 159سفر در عالم چهار عنصر كه از بيت  
افتد    اتّفاقات و ماجراها براي مسافر اتّفاق مي       ةيا قسمت مياني، عمد     در اين پرده    . افالك
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م؛ ة دوم بـه سـو      عطـف پـرد    ةكه نقط رود تا اين    ساس اين حوادث پيش مي    و داستان بر ا   
  :افتد  يك موجود واحد اتّفاق مي  تبديل شدن پير راهنما و مسافر بهيعني

  دــن شـ او مان من نماندمــــدر زم   د      ــان بر دلم چو دشمن شــآن مك         
  )482بيتهمان، (                                                                           

 سـوم و  ةشـود كـه منطبـق بـر پـرد       سوم و نهايي آغاز مي ةش به بعد مرحل   از اين بخ       
رسـد و در پايـاني        اتّفاقات به نتيجـه مـي      ةدر اين پرده هم   .  نمايشي است  ةنهايي در نسخ  

گويد بايـد      كسي كه به او مي     ةناگهاني و جذّاب مسافر از عالم معنا و سفر روحاني به اشار           
يابـد؛    ان پايان مـي   شود و داست    به دنياي مادي پرتاب مي    دوباره به دنياي واقعيت بازگردد،      

نامـه   اي استاندارد براي فيلم پرده شود خلق يك ساختار سه كه ديده ميطور   بنابراين همان 
 اول و ةطور كه در يـك فـيلم پـرد     كامالً قابل حصول است و همان  بادسيرالعاز روي متن    

اين سـه بخـش بـه همـين ترتيـب متمـايز              دوم است، دراين اثر نيز       ةتر از پرد    سوم كوتاه 
اي كه بخش دوم كه اتّفاقات اصلي در آن جريان دارد، از دو بخش ديگـر           گونه شوند؛ به   مي

ت كه داسـتان در    مياني اس  ةتر از پرد   ة سوم معموالً كوتاه    اول و پرد   ةپرد«. تر است   طوالني
ه  اين متن آن است ك      ديگر در  ة قابل اشار  ةنكت. )111:1380سينگر،(» يابد  آن گسترش مي  

گويي با ظرافتي خـاص رعايـت شـده و فواصـل زائـد               در هر سه بخش آن ايجاز و خالصه       
درواقـع  .  وجـود نـدارد    انجامد  مخاطب مي    ميان بخشي كه به تطويل بيهوده و سردرگمي       

. دور از توضـيحات اضـافه و غيـرالزم همـراه اسـت             تار متن با نوعي ايجاز تصويري به      ساخ
اي كه بسياري     خود و با از ميان برداشتن فاصله       ند با توجه به امكانات بياني     توا  سينما مي «

آثـار  . دتوصـيف رويـدادهاي داسـتان بپـرداز         به بيان حوادث و    اند ها توصيف كرده   از رمان 
 چنـين فواصـل مخـلّ و بـري از     دسـت طـراز اول ادبـي فاقـد    بسياري از نويـسندگان زبر    

توان بـه   اند كه حتي در بيان ادبي نيز ميدريافتهراست ف ها بهآن. ي ناخوشايند است  ها زاويه
نوعي زيبايي نشأت گرفته از ايجاز و صراحت دسـت يافـت كـه تحقـق آن در توصـيفات                    

  .)47: 1358ضمير،  روشن(» نمايد پيچ ادبي ناممكن مي در پيچمطول و 
  

  بندي  و سكانسسيرالعبادساختار 
 جزئي كامل اسـت و معمـوالً بـا روشـن            خود سكانس، قسمتي از فيلم است كه خودبه      «

 »شود  ختم مي)Fade out( شروع و با تاريكي تدريجي )Fade in(شدن تدريجي تصوير 
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بندي در فـيلم هميـشه هـم بـا ايـن              البته تشخيص سكانس  . )ذيل سكانس : 1369،  دوايي(
نيست؛ چراكه اغلـب بـه جـاي روشـن يـا خـاموش شـدن           پذير تعريف نسبتاً آسان امكان   

گاهي ممكن است يك چنـين جداسـازي        .  استفاده شود  )Cut( از برش    )Fade(ي  تدريج
.  نمايـشي آن باشـد     بنـدي در نـسخة     ي نيز صورت گيرد و راهنمـاي سـكانس        در متن ادب  

: 1380سـينگر،   (» شـود   اربندي فيلم به كـار گرفتـه مـي        ساختار كتاب گاهي براي ساخت    «
 به صورت دقيق و متمايز،      العبادسيربندي نيز در     رسد يك چنين تقسيم     به نظر مي  . )141

عنـوان راهنمـاي مناسـبي بـراي        توانـد بـه       تحت عناوين خاص صورت گرفته است و مي       
 نمايشي مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا هر عنـوان مـشخص، تمـايزي             بندي در نسخة   سكانس

هـاي مـتن    كدام از قـسمت تقالل حوادث، در هر فضا و اس،در شكل موجودات، نوع محيط  
  .بندي مورد استفاده قرار گيرد اي براي سكانس تواند به عنوان نقشه كند كه مي يمايجاد 

  
   سيرالعبادهاي اقتباسي موفّق و تطابق آن با ساختار نامه هاي فيلم برخي ويژگي

 نمايـشي يـك اثـر را بـيش از     رد كه امكان بالقوة تر ديگري نيز وجود دا     هاي جزئي   ويژگي
نشان  سيرالعباد معادل آنها را در متن       نيم و ك ميها اشاره   ز آن به برخي ا  . كند  ميديگر آثار   

    .دهيم مي
، هركدام داستان اصلي    ة اوج پيش رفته   كه در داستان تا نقط      حادثه و ماجراهاي مهمي     )  الف

 كه ماجراي اصلي و كلي آن سفر از عالم ماده بـه             العبادسير در متن    :برند  را نيز پيش مي   
 سفر خود را آنهالفي وجود دارد كه مسافر با گذر از هر كدام عالم معناست، مراحل مخت  

ورود به هر يك از اين مراحل و خروج از آن، با اتّفاقات و حوادثي همـراه           . دهد  ادامه مي 
اند و هر كدام آغـاز و ميـان و           داستان اصلي، مستقل  اين وقايع ضمن پيش بردن      . است

 جذاب است   ةيك ماجراي مهم و حادث      گذر از هر مرحله   . پايان مخصوص به خود دارند    
فراز و فرودي به صورت سينوسي در . يابد   اوج كه عبور از آن است، ادامه مي        ةكه تا نقط  

رو  تـوان مـاجراي روبـه    نـه مـي  براي نمو. مراحل مختلف سفر از آغاز تا پايان وجود دارد  
  :سر و عبور از آن را ذكر كرد شدن با افعي بزرگ هفت

  اردهنــروي و چ  هفتسر و يك   اندر آن مسكـن   دمــاي دي فعيا   
  وردي    ه را يافتي فرو خــركــ   هر آوردي       ــكز دهـن ب  ر دميــه             

  ) 177-176ابيات ، سيرالعباد (           
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  :گذر از آن يا رسيدن به لب دريا و     
  ـاــــم تا لب دريــديــــبرسيــرا          كنان از آن صح از دندانــب     
  ر     ـاندم چو راه ديدم تــخشك مــر          ي در آن مهيب مقمن ز ترّ     

  ) 208-207 ابيات همان،(                                                    
رو شدن با حوادث و رويدادها       يگر چون گذر از افالك مختلف و روبه       و مراحل مختلف د   

تفاوت كه هر كدام ضمن استقالل، در پيوستگي با ماجراهاي قبل و بعـد              و موجودات م  
  .  برند داستان اصلي را نيز پيش مي

  
 العبادسيرمتن   در   :ميان حداقل دو شخصيت      تداومي   ةهاي اصلي و رابط     وجود شخصيت ) ب

 موجـودات  پير راهنماست، وجود دارد و بقيه،يكي مسافر و يكي        دو شخصيت اصلي كه   
اين دو شخصيت كـه از اوايـل        . شود  اً عجيب و غريبي هستند كه بر آنها تأكيد نمي         غالب

 ةند، پس از گذر از ماجراهاي متعدد، در ورود به پـرد           ا  ة دوم با هم   داستان و در آغاز پرد    
آخـر داسـتان    ارتباط اين دو شخصيت كه از اول تا         . شوند  سوم و اواخر داستان يكي مي     

اي مبتني بـر     ايي است؛ رابطه   راهنم -شاگردي و يا رهرو    - استاد اي يابد، رابطه   تداوم مي 
بـه عنـوان    گفتگو نيـز     .شود  يكي شدن آن دو منجر مي        تكامل تدريجي كه در پايان به     

برنـده، چـه در مـتن ادبـي و چـه در فـيلم، ميـان ايـن دو                     يكي از عناصر مهم و پـيش      
 مورد نظـر خـود را       ةماي ضمن همين گفتگوها درون    شخصيت وجود دارد و نويسنده در     

فتگوهـايي در مـتن وجـود       بسياري اوقات در واقع گ    «. كند  به كمال رسانده، متجلّي مي    
مايه  شود درون وبدل مي هايي كه بين دو يا چند نفر رد      طور مستقيم در حرف    دارد كه به  

 »كنـد   مايه اشاره مـي      ظريف به درون   طور مستقيم و   دهند و يا به     مورد تأكيد قرار مي   را  
 نيز در گفتگوهاي ميان دو شخصيت اصـلي، يعنـي           سيرالعباددر  . )180: 1380سينگر،  (

راهنمـا  «. شود  مايه از زبان پير و راهنما، چندين بار تكرار مي            اين درون  ،راهنما و مسافر  
گيرد در طـي سـفر بـه او           كه درحقيقت همان عقل فعال است و از عقل كل دستور مي           

يق پشت سر گذاشـتن  ايت به معاد بايد رسيد و راه آن از طر         گويد كه در نه     مي) مسافر(
  .)2: 1378رنجبر، (» زندگي مادي است

  
  



146    

  
 

  

  عليرضا پورشبانان و مرتضي محسني دكتر            
  

  1388 پاييز ، 9 شمارة            

  گيري نتيجه
حتـوايي   سـاختاري و م ةاي تمثيلـي در دو جنبـ     به عنوان منظومـه    المعاد العباد الي سير

 ساختاري اين اثر، داسـتاني      ةدر جنب : داي سينمايي را دار    قابليت تبديل شدن به نسخه    
هاي مهـم در      گيدن و روايت مستقيم و منسجم آن اهميت زيادي دارد و يكي از ويژ             بو

 بـه عنـوان يـك اثـر تمثيلـي، پـر از تـصاوير                سيرالعبادچنين  جذب مخاطب است؛ هم   
آور و بكر است و اساس بسياري از ماجراهاي آن را همين تصاوير خالقانه، اعم از  شگفت

. هاي نمايشي اثـر را بـاال بـرده اسـت           ايت جنبه ودات تشكيل داده و در نه     فضاها و موج  
هـا بـه هـم،      خش مشخص و در عين حـال پيوسـتگي آن         تمايز و عطف ماجراها در سه ب      

عنـاوين  . اي مناسـب كـرده اسـت        پـرده  ة سـه  نامـ   ساختار متن را براي خلق يـك فـيلم        
بنـدي فرضـي      تواند به عنوان راهنمايي مناسب در يك سكانس          هر بخش مي   ةجداكنند

فراز و فرودهاي سينوسي ماجراها در مراحل مختلـف و وجـود   . استفاده قرار گيرد  مورد  
موجودات عجيب و غريب توصيف شـده  (و فرعي ) راهنما و مسافر  (هاي اصلي     شخصيت

 براي تبديل شدن به اثر سينمايي    هاي اين اثر   ة ميان آنها از ديگر مزيت     و رابط ) در متن 
 اخالقـي و  ةاي قوي و بـا پـشتوان     مايه   داشتن درون   به لحاظ محتوايي با    سيرالعباد. است

هـاي   هـا و پيـام   خوان با تصاوير ارائه شـده در مـتن، واجـد ارزش    فلسفي مشخص و هم 
يـك فـيلم ارزشـمند         مناسبي براي تبـديل بـه      ةماي متعالي انساني است كه آن را دست      

غربـي و شـرقي،     هاي صـرفاً تجـاري         با تصاوير بديع، به خالف نمونه      سيرالعباد. كند  مي
  .دهد باري از معنا و معرفت را به مخاطب خود انتقال مي

  
  نوشت پي       

مبـود  داليلـي مثـل ك    . داليل مختلفي بـراي اقتبـاس وجـود دارد        «:هاي اقتباس   انگيزه .1
امـا  . هاي جديدي كه مخاطب را جذب نكند و سـاير داليـل            يا ترس از بيان داستان      سوژه

دهـد كـه    ساز مي شده اين امكان را به فيلم شناخته اثر ادبي اقتباس يك فيلم از روي يك  
كند كه  بر اساس داستاني معين كه ساختار و مضمون مشخصي دارد اقدام به تهيه فيلمي    

تماني بيشتر و بهتري    تواند استقالل و وحدت ساخ       ادبي خود قطعاً مي    ةبا توجه به پشتوان   
در جهت انتخاب سوژه بلكه درجهت بيـان        ساز عمده تالش خود را نه         و فيلم  اشدبداشته  

صوص بـه خـود را   ها و آهنگ بياني مخـ  ن ادبي به زبان سينمايي كه ويژگي داستان از زبا  
  .)36: 1368خيري، (» كند دارد مصروف مي
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 جديـد   ةدر سـينماي ايـران نيـز از زمـاني كـه ايـن پديـد                :اقتباس در سينماي ايران    .2
شد  مردم پيدا كرد، اقتباس از آثار ادبي مطرح       عامة ميان   كم جاي خود را در     كم )سينما(

زان قـرار   سـا  ة فيلم هاي ادبي مورد استفاد    مايه هايي دست   به بعد در فيلم    1313و از سال    
مانـد، امـا نخـستين     ي باقي مـي ها در سطحي ظاهري از اثر ادب    گرفت، بيشتر اين اقتباس   

دبيات كالسيك در سينماي ايران ايجـاد     ويژه ا   به  استفاده از آثار ادبي    ةها را در زمين    جرقه
 عبدالحـسين   اي ايران به اقتباس ادبـي رو آورد        سينم ةعرص نخستين كسي كه در   «. كرد

 كهـن   ة شناخت ادبيات داستاني ايران تـالش كـرد تـا از گنجينـ             ةاو با پشتوان  . سپنتا بود 
لش در   فيلم فردوسي را كـه اولـين كـار مـستق           1313سپنتا در سال    . ايران استفاده كند  

سـراي تـوس و    يلم برداشتي از زندگي شـاعر حماسـه       اين ف . مقام كارگردان بود تهيه كرد    
سـاز   هاي همين فـيلم    سومين و چهارمين فيلم   .  بود شاهنامهاي از داستان     بازسازي گوشه 

هـايي از آثـار منظـوم و منثـور           اقتباس) 1315(، ليلي و مجنون     )1313(شيرين و فرهاد    
  .)21: 1368مرادي،  (»دادند  عاطفي و عاشقانه را نشان ميكهن بود كه شرح حاالت

پس از  . شود  داستان سنايي با گفتگوي شاعر با باد آغاز مي        : سيرالعبادگزارش منثور از    . 3
 پيش از تولد تا آغاز والدت و سپس توصيف تن به عنـوان يـك شـهر، سـير و                     ةآن مرحل 

سافر كـه از ديـدن خـود و سـاير     مـ . يابـد  سياحت شخصيت اصلي مسافر در آن ادامه مي      
شـود و در پـي        ند، خـسته و نااميـد مـي       كال حيواني كه در آن شهر اسير      موجودات به اش  

در اين مرحله با ظهور پيري به عنوان راهنما و همراه شدن مسافر بـا               . رهايي از آن است   
لم چهـار عنـصر اسـت و شـامل        شروع سفر با گذشـتن از عـا       . شود  او، سفر اصلي آغاز مي    

 در هـر    انگيـزي اسـت كـه      ا و موجودات خيـالي متفـاوت و شـگفت         رو شدن با فضاه    بهرو
،  آن پـس از  . آورد  اي ارزشمند را براي مسافر به همراه مـي         قسمت، تحولي خاص و تجربه    
يـك موجـود       يابد و در فلك نهم پير و راهنما و مسافر بـه             سفر با عبور از افالك ادامه مي      

 مرحله نيز كه شامل گذر از فلك قمر تا رسيدن بـه فلـك       شوند و در اين     واحد تبديل مي  
كـه سـرانجام مـسافر بـا        آيد تا اين    في براي مسافر پيش مي    االفالك است، ماجراهاي مختل   

رو شدن با چند دسته از افـراد كـه همگـي             ة سرگرداني و حيرت و روبه     گذراندن يك دور  
ند و درسـت در آن      رسـ   محو پرتوي از حقيقت هستند، به سرمنشأ وصال و حقيقـت مـي            

 بايد به عالم خاكي     گويد   كسي كه به او مي     ةخواهد با آن يكي شود، به اشار        لحظه كه مي  
شـود و داسـتان    ناگهان به دنياي مادي پرتاب مـي ) جا كه سفر را آغاز كردههمان(برگردد  
  .يابد پايان مي
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 هايـائو   نـي سـاز ژاپ  ة فـيلم سـاخت   Spirited awayهاي موفـق  يكي از نمونه به عنوان. 4
فـيلم   است كه توانست عـالوه بـر اسـكار    2001در سال  )Hayao Miyazaki(ميازاكي 

 :ك. ر( كـسب كنـد      خـارجي ديگـر نيـز      ة داخلي و   جايز 25 ، بيش از     2003انيميشن سال   
اين داستان نيز به صورت تمثيلي و سمبليك ماجراي سفري           .)19ـ18: 1388رحيميان،  

كند كه در فضايي سورئاليستي، مفـاهيم ارزشـمندي را بـه             روحاني و معنوي را بازگو مي     
كند و چه بسا اثر سنايي به لحاظ محتـوايي از آن             مايه به مخاطب منتقل مي      عنوان درون 

  .تر باشد تر و هنرمندانهخلّاقانه
  

  منابع
، تيـر  ، خـرداد و   9 ة، شـمار  سينما ةمجل،  »گفتگويي با رابرت بولت    «،)1353(ارميان، جمشيد   

 .49 ص
 . مركز:  مسعود جعفري، تهرانة، ترجمتخيل ،)1382. (ال .برت، آر

  شـبنم ميـر    ة، ترجمـ  هـايي از ادبيـات كالسـيك       بازآفريني صحنه  ،)1384 (. ك .بالند، جوئل 
 . سروش: العابدين، تهران زين

، بـه   شناسـي سـينما    گرايـي و نـشانه     ساخت مجموعه مقاله با عنوان      ،)1378(پازوليني، پائولو   
  . هرمس:  عالءالدين طباطبايي، تهرانة نيكولز، ترجمكوشش بيل
:  شهال حكيميـان، تهـران      و  محمدتقي احمديان  ة، ترجم ادبيات فيلم  ،  )1364(جينكز، ويليام   

  . سروش
 سـيرالعباد  ةمقايـس  گفتـاري در   (»از اوج به خاك، از خاك بـه اوج        « ،)1382(حميدي، جعفر   

  .3، ص4/10/82 ، شمارة اطالعاتنشرية: تهران ،) ميلتونبهشت گمشدةغزنوي و 
  . صدا و سيما: تهران. نامه اقتباس براي فيلم ، )1368(خيري، محمد 
سازمان چـاپ و انتـشارات وزارت       :  تهران ،فرهنگ اصطالحات سينمايي   ،)1369(دوايي، پرويز   

 . فرهنگ و ارشاد اسالمي
   .روزنه :، جلد چهارم، تهرانراهنماي فيلم ،)1388(رحيميان، بهزاد 

  . پيام:  تهران،سينما از منظر چند نويسنده ،)1358(روشن ضمير، اميد 
  . روزگار:  تهران،زلف عالم سوز ،)1381(زرقاني، مهدي 

هاي حكيم سنايي به انضمام شرح سـيرالعباد         مثنوي ،)1348( سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم   
  . راندانشگاه ته:  به كوشش محمدتقي مدرس رضوي، تهران،الي المعاد

 . ماني:  به كوشش مريم رنجبر، اصفهانسيرالعباد الي المعاد ،)1378 (ــــــــــــــ
  .ونگارنقش:  عباس اكبري، تهرانة، ترجم اقتباسينامة فيلم ،)1380(سينگر، ليندا 
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 .  مهرةسور:  عباس اكبري، تهرانة، ترجمنامه بازنويسي فيلم ،)1383(ـــــــــــــ 
 بـه كوشـش محمـود       ،اي در غزنـه    شـوريده  مقاله با عنـوان     مجموعه ،)1385(فتوحي، محمود   

  .سخن:  علي اصغر محمدخاني، تهران وفتوحي
  . آگاه:  تهران،اقتباس ادبي در سينماي ايران ، )1368(مرادي، شهناز 
 . اميركبير:  تهران،فرهنگ فارسي ،)1364(معين، محمد 

د  محمـ  ة، ترجمـ  نويـسي  نامـه   اصـول فـيلم    سبك و    داستان، ساختار،  ،)1387(كي، رابرت    مك
  .مسهر: آباهي، تهرانگذر

  .سخن: ، تهرانعناصر داستان ،)1385(ميرصادقي، جمال 
  .سخن: ، تهرانادبيات داستاني ، )1386(ـــــــــــــ 


