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بررسی شیوۀ اقتباس از متون دینی در پنج نمایشنامۀ
کودک و نوجوان منتشر شده در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ 

بر مبنای الگوی اقتباس لیندا سیگر۱ 
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چکیده   
این پژوهش در صدد است تا با مطالعۀ موردی چند نمایشنامۀ کودک و نوجوان 
که با اقتباس از متون دینی نگارش و در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ شمسی منتشر 
شده اند، شیوۀ اقتباس را در آن ها بررسی کند. در این تحقیق پنج اثر از نویسندگان 
شاخص حوزۀ کودک و نوجوان انتخاب شد که عبارت اند از آواز داوود اثر منوچهر 
حسن  اثر  خوبی کن و با خدا باش  کیانیان،  داوود  اثر  حیوانات  کشتی  اکبرلو، 
امیر  اثر  آهو  نجات  و  حسین فدایی حسین  اثر  مروارید  خاطر  به  دولت آبادی، 
مشهدی عباس». نویسندگان این آثار همگی از افراد پیشکسوت حوزۀ نمایش 
کودک و نوجوان هستند و نمایشنامه های منتخب نیز از آثار ُپرتیراژ دهه های ۱۳۸۰ 
از  اقتباس  رویکرد  با  نوجوان  و  کودک  نمایشنامه های  بین  در  شمسی   ۱۳۹۰ و 
متون دینی هستند. در ادامه با مبنا قرار دادن نظریۀ اقتباس لیندا سیگر و استخراج 
نمایشنامه های  دراماتیک،  منظر  از  اقتباسی  اثر  سنجیدن  برای  آن  از  الگویی 
منتخب را تحلیل و واکاوی کردیم تا قوت ها، کاستی ها، نارسایی ها و خألهای 
پژوهش  بنابراین  کنیم.  بررسی  دراماتیک  جنبۀ  از  را  نظر  مورد  نمایشنامه های 
حاضر از نظر هدْف کاربردی، و مطالعات نظری آن به صورت کتابخانه ای و از 

طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری شده است.
در آخر با بررسی این پنج نمایشنامه، نتیجه گرفتیم که ضعف اصلی این آثار 
از جنبه دراماتیک مربوط به خلق داستان و پیش بردن محور جهت از منظر لیندا 
سیگر است و همچنین در بیشتر آن ها هدف شخصیت اصلی از نظر دراماتیک 
قوی نیست و کشمکش، مخاطرۀ افزایش یابنده و نقطۀ عطف نیز دیده نمی شود.

واژگان کلیدی: اقتباس، نمایشنامۀ کودک و نوجوان، متون دینی، لیندا سیگر.

از  اقتباس  شیوه  عنوان «بررسی  با  اول  نگارنده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  حاضر  مقالۀ   .۱
متون دینی در پنج نمایشنامۀ کودک و نوجوان منتشر شده در دهۀ ۸۰ و ۹۰ بر مبنای الگوی اقتباس 
لیندا سیگر» است که به راهنمایی نگارنده دوم در اسفند ۱۴۰۰ در دانشکده هنر دانشگاه سوره دفاع 

شده است.
۲. کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

Email: r.azizidelshad1@gmail.com
۳. استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

Email: nazari@soorh.ac.ir
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مقدمه
دنبال  به  همواره  بشری  تمدن  پیدایش  سال های  آغازین  از 
از جمله  است.  بوده  ناشناخته ها  شناخت  و  دانش  کسب 
راه های گسترش شناخت از همان ابتدای شکل گیری تمدن ها 
تئاتر  باستان  یونان  در  است.  بود  گوناگون  نمایشی  آیین های 
مبدأ فرهنگ مردم بود و آنها برای تعلیم و آموزش در آن حضور 
می یافتند. در ایران نیز در سالهای دور آموزه های اجتماعی و 
نقالی،  پرده خوانی،  همچون  نمایش هایی  طریق  از  اعتقادی 

خیمه شب بازی و... رواج داشته است.
جامعه  از  مهمی  بخش  به عنوان  کودکان  میان،  این  در 
معرفت های  انتقال  و  کسب  در  که  ویژه ای  نقش  که 
و  فالسفه  اندیشمندان،  توجه  مورد  همواره  و  دارند  بشری 
اندیشمندان  از  بسیاری  اعتقاد  به  بوده اند.  نظریه پردازان 
عمیق  برنامه ریزی  و  معنوی  و  مادی  سرمایه گذاری  هرگونه 
و درازمدت جهت رشد و تعالی جامعه باید با کودکان آغاز 
شود؛ بنابراین هر قدر کودکان به لحاظ رشد ذهنی و ادراک 
معنوی غنی و پربار گردند تمدن انسانی پربارتر می شود. از 
دینی  و  ملی  هویت  شکل گیری  در  نمایشی  ادبیات  طرفی، 
کودکان و نوجوانان سهم مهمی دارد. لذا می توان با بهره گیری 
از مفاهیم دینی و اخالقی و ارائه این میراث در قالب نمایش، 
به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و رشد و بالندگی آنان 

پرداخت.
و  تربیتی  تعلیمی  غنایی،  حماسه ای،  متون  از  اقتباس 
در  نوجوان  و  کودک  فیلمنامۀ  و  نمایشنامه  تولید  برای  دینی 
جهان امری متداول است و در ایران نیز نویسندگانی به این 
روش ها  شناخت  با  می توانند  نویسندگان  پرداخته اند.  مهم 
کیفی  سطح  روش،  بهترین  گزینش  و  اقتباس  الگوهای  و 
مباحث  به  توجه  با  دهند.  ارتقاء  را  خود  آثار  اثرگذاری  و 
ذکرشده، شناخت روش های اقتباس و چگونگی به کارگیری 

آن در روند تولید نمایشنامه ضروری به نظر می رسد.
چند  موردی  مطالعه  با  تا  است  صدد  در  پژوهش  این 
متون  از  اقتباس  رویکرد  با  که  نوجوان  و  کودک  نمایشنامه 
منتشر  شمسی   ۱۳۹۰ و   ۱۳۸۰ دهه های  در  و  نگارش  دینی 
مشخص  تا  کند  بررسی  آنها  در  را  اقتباس  شیوه  شده اند، 
از  دراماتیک  متون  خلق  در  آثار  این  خالقان  حد  چه  تا  شود 
است  ذکر  قابل  همچنین  بوده اند.  موفق  اولیه  دستمایه های 
شاخص  افراد  از  همگی  نمایشنامه ها  این  نویسندگان  که 
انجمن  اعضاء  از  و  کودک  نمایش  حوزۀ  پیشکسوت  و 

تئاتر  تولید  مرکز  تئاتر  شورای  نوجوان،  و  کودک  نویسندگان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای تئاتر تاالر 

هنر مرکز هنر های نمایشی هستند.
نمایشنامه  پنج  شده،  ذکر  هدف  به  دستیابی  منظور  به 
 ۱۳۹۰ و   ۱۳۸۰ دهه های  در  شده  منتشر  نوجوان  و  کودک 
شمسی با رویکرد اقتباس از متون دینی برگزیده و سپس برای 
پژوهشگران  نظریات  مطلوب،  نظری  چارچوب  انتخاب 
شاخص در حوزۀ اقتباس همچون دادلی اندرو۴، آندره بازن۵، 
سیگر  لیندا  ۸و  هاچن  لیندا  واگنر۷،  جفری  کارتمل۶،  دبورا 
۹مطالعه و بررسی شد. از آنجا که مسئله اصلی این پژوهش، 
کودک  نمایشنامه های  خالء های  و  کاستی ها  قوت ها،  فهم 
خورشیدی   ۱۳۹۰ و   ۱۳۸۰ دهۀ  در  شده  منتشر  نوجوان  و 
است،  دراماتیک  منظر  از  دینی،  متون  از  اقتباس  رویکرد  با 
را  آثار  آن  کمک  با  بتوان  که  می شد  انتخاب  نظریه ای  باید 
به  سیگر  لیندا  نظریه  بنابراین  کرد  بررسی  دراماتیک  منظر  از 
روشی  آن  بر  مبتنی  و  شد  انتخاب  نظری  چارچوب  عنوان 
آمد  دست  به  درام  عناصر  ساختارگرایانۀ  مطالعۀ  بر  معطوف 
که طبعًا در مورد آثاری بیش ترین کارایی را دارد که در قالب 
نمایشنامه  های  که  آن جا  از  باشند.  شده  خلق  ارسطویی 
ارسطویی  قالب  در  عمومًا  نوجوانان  و  کودکان  مخصوص 
نوشته می  شوند، استفاده از روش ساختارگرایانه نیز در تجزیه  

و تحلیل و نقد آثار این حوزه منطقی است.
دراماتیزه کردن  موانع  ابتدا  نظریه اش  در  سیگر  لیندا 
ماجراهای واقعی را عنوان می کند و در این باره بحث می کند؛ 
و سپس هفت راهبرد اصلی برای تبدیل ماجرای واقعی به متن 
حادثه  می کند که عبارتند از ۱. پیدا کردن  پیشنهاد  دراماتیک 
اوج؛ ۳. وجود  نقطه  به  پیش رونده  متمرکز؛ ۲. ماجراهای 
مربوط  همدردی برانگیز؛ ۴. ماجراهای  شخصیت های 
حداقل  بین  تداومی  رابطه  کوتاه؛ ۵. وجود  زمانی  دوره  به 
از  صعود  مثل  بصری  شخصیت؛ ۶. داستان های  دو 
ماجراهای  بجای  پیش رونده  کوه؛ و ۷. ماجراهای  یک 

تکرارشونده.
فیلمنامه  نگارش  برای  اصلی  اقدام  چهار  سیگر 

4. Dudley Andrew
5. André Bazin
6. Deborah Cartmel
7. Jeffry Waggner
8. Linda Hutcheon
9. Linda Seger
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اقتباس کننده  وظیفه  و  می کند  ذکر  را  اقتباسی  (نمایشنامه) 
را چهار چیز می داند: تشخیص، ارزیابی و در صورت لزوم 
افزودن یا خلق داستان. سیگر پس از بیان موانع دراماتیزه کردن 
واقعیت و هفت راهبردی که نام بردیم، چهار مؤلفه اصلی را 
برای اقتباس از داستان و واقعیت، پیشنهاد می کند؛ که شامل 
و  درون مایه  بررسی  شخصیت،  انتخاب  داستان،  پیدا کردن 

خلق و پرداخت سبک است.
این  آماری  نمونۀ  که  ما  نظر  مورد  نمایشنامه های 
بخاطر  حیوانات،  کشتی  داوود،  آواز  عبارتند از  پژوهش اند 

مروارید، خوبی کن و با خدا باش، نجات آهو.
نمایشنامه ها  این  واکاوی  با  داریم  قصد  پژوهش  این  در 
اقتباس  الگوهای  بر  حد  چه  تا  آثار  این  که  کنیم  بررسی 
پیشنهادی لیندا سیگر تطابق دارند و تا چه میزان توانسته اند با 
توجه به مخاطب خاص خود که کودکان و نوجوانان هستند 
امکان  صورت  در  و  کنند  بیان  جدید  زبانی  با  را  داستان ها 
راهکارهایی برای بهبود کیفی و  مبتنی بر این داده ها به ارائه 

ارتقاء سطح این آثار خواهیم پرداخت.

پیشینۀ پژوهش
نمایشنامه  در  اقتباس  موضوع  به  که  مقاالتی  و  پایان نامه ها 

کودکان و نوجوانان پرداخته اند:
ــ عرب، نفیسه، (۱۳۹۹)، بررسی اقتباس از متون ادبی در 
نمایشنامه های کودکان (با تکیه بر آثار حسن دولت آبادی)، 

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
دراماتیک  اقتباس  تا  است  شده  تالش  پژوهش  این  در 
بررسی  به  همچنین  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  ادبی  متون  از 
به کاررفته،  تکنیک های  لحاظ  از  اقتباسی  نمایشنامه های 
موضوعات مورد بحث و تغییر در ساختار و محتوا پرداخته 
بررسی  برای  که  مختلفی  جنبه های  بین  از  و  است؛  شده 
اقتباس  بررسی  به  بیشتر  پژوهش  این  دارد  وجود  اقتباس 

وفادار یا آزاد پرداخته است.
ادبیات  و  حماسی  اقتباس   ،(۱۳۹۲) زهره  ــ شادروان، 
فانتاستیک  جنبه های  بر  تکیه  (با  نوجوان  و  کودک  نمایشی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  شاهنامه)، 

تهران مرکز
جستن  و  تازه  قالب ها ی  یافتن  دنبال  به  پژوهش  این 
ساختار های نو متناسب با قریحه و ذوق کودکان از متون ادبی 
همچون شاهنامه است؛ و به صورت مختصر به بررسی انواع 

اقتباس (البته بدون نام بردن از نظریه خاص) و انواع حماسه 
و فانتزی پرداخته است و در نهایت تالشی برای ارائه راهکار 

برای اقتباس از این نوع متون شده است.
مؤلفه ها  اساسی ترین   ،(۱۳۹۴) سادات،  نجمه  ــ سیدی، 
ارشد،  کارشناسی  نوجوان،  و  کودک  نمایشنامه نویسی  در 

دانشگاه سوره
این پژوهش به تبیین مؤلفه های الزم برای نمایشنامه نویسی 
تئاتر  میان  تفاوت های  بررسی  می پردازد؛  نوجوان  و  کودک 
نمایشنامه  ساختار  نیز  و  مخاطب شناسی  نوجوان،  و  کودک 
عناصر  نوجوان،  و  کودک  نمایشنامه نویسی  برتر  اصول  و 
همچنین  و  شخصیت پردازی  آن،  غیرضروری  و  ضروری 
جایگاه اقتباس و نیز تئاتر تعلیمی از مواردی است که در این 

تحقیق به آن پرداخته شده است.
پژوهش های دیگری که انجام شده کامًال مرتبط با حوزۀ 
اقتباس در نمایشنامه کودکان نیست اما با رویکرد های دیگر 
به نمایشنامه های منتشر شده کودکان و نوجوانان پرداخته اند.
و  کودک  نمایشنامۀ  ساختار   ،(۱۳۸۶) نسرین،  ــ اسدی، 
آزاد  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی   ،۱۳۰۰-۱۳۸۰ نوجوان 

اسالمی واحد تهران مرکز.
در این پژوهش تمامی نمایشنامه های چاپ شده کودک 
قرار  بررسی  مورد   ۱۳۸۰ تا   ۱۳۰۰ سال  آغاز  از  نوجوان  و 
گرفته است (که شامل ۱۴۵ عنوان کتاب و ۳۷۰ نمایشنامه 
بوده است.) و موضوع، تم، کاراکتر، گروه سنی و نوع در این 

نمایشنامه ها در یک بررسی آماری ارائه شده است.
با  دینی  اقتباس  نمونه ای  بررسی   ،(۱۳۹۱) الهام،  ــ نامی، 
نگاهی به اثر اسکار و بانوی صورتی نوشته امانوئل اشمیت، 
از  ـ  صفحه    ۲۰)  ۳ شماره  اول،  سال  زمستان،  نامه  تصویر 

۴۹ تا ۶۸ )
این پژوهش سعی دارد با در نظر گرفتن جنبه های نمایشی 
داستان «اسکار و خانم صورتی» نوشته «امانوئل اشمیت» و 
بررسی ظرفیت های آن برای تبدیل شدن به نمایش نامه دینی، 
دسـت  صـحیح  دینـی  اقتبـاس  شیوه  از  کلـی  دریـافتی  به 
دست  به  اقتباس  برای  جدیدی  منابع  می کند  سعی  و  یابد 

نویسنده بدهد.
ادبیات  وضعیت  از  گزارشی   ،(۱۳۹۴) آناهیتا،  ــ غنی زاده، 
نمایشی کودک و نوجوان ۱۳۹۴-۱۳۹۳، نقد کتاب کودک و 

نوجوان، (صفحه از ۹۱ تا ۱۱۰ ).
بدهد  پاسخ  سؤاالت  این  به  کرده  سعی  پژوهش  این 
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می پردازد؛  نمایشنامه  انتخابی  موقعیت  و  قصه  به  نخست 
آیا  است؟  جذاب  بالقوه  انتخاب شده  قصۀ  چقدر  اینکه 
نه؟  یا  هست  نمایشنامه  ظرف  مناسب  انتخاب شده  قصۀ 
گروه  تشکیل  بدو  از  دغدغه  مهم ترین  روی  دوم  سؤال  در 
پیدا  بسط  و  شرح  نمایشنامه  چطور  اینکه  می گذارد؛  دست 
می کند؟ چطور شخصیت ها معرفی می شوند؟ چطور کنش 
چطور  نمایشنامه  در  مکان  و  زمان  می رود؟  پیش  نمایشنامه 
گشوده  و  افکنده  چطور  نمایشنامه  در  گره  می شوند؟  معرفی 
مخاطب شناسی  با  مستقیم  به طور  سوم  سؤال  می شود؟ 
چه  ضعفش  و  قوت  نقاط  همۀ  با  نمایشنامه  دارد؛  ارتباط 
گروهی را هدف قرار داده است؟ آیا آن چنان که ادعا می شود 
این نمایشنامه ها برای مخاطبان کودک و نوجوان است؟ اگر 
اینطور است، نمایشنامه چقدر با نیاز های روانی و اجتماعی 

کودکان و نوجوانان هماهنگ است؟
ــ واالجم، نازنین، (۱۳۸۹)، بررسی شیوه روایت در ادبیات 
نمایشی کودک و نوجوان در ایران پس از انقالب با نگاهی به 
آثار داوود کیانیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

نوجوان  و  کودک  نمایشنامه  از  مثال هایی  بخش  هر  در 
منتشر شده پس از انقالب مورد نقد و بازنگری قرار می گیرد 
از  حد  چه  تا  ایرانی  نمایش نامه نویس  که  کند  مشخص  تا 
نوجوان  و  کودک  حوزۀ  جهانِی  استاندارد  تکنیک های  و  فن 
صحیح  مخاطبانش  جذب  در  حد  چه  تا  و  است  برده  بهره 
کیانیان  داوود  از  آثاری  پژوهش،  پایاِن  در  است.  کرده  عمل 
بر  بنا  و  اخص  به طور  نوجوان_  و  کودک  _نمایش نامه نویس 
روایی  نظر  از  و  شده  انتخاب  آن،  خلق  تاریخ  و  اثر  شهرت 

مورد نقد قرار گرفته است.
نشانه ـ معناشناختی  تحلیل   ،(۱۳۹۲) زهرا،  ــ جاللی پو، 
نمایشنامه های کودک و نوجوان داوود کیانیان: نظام تجویزی 

و القایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء
در این پژوهش بر مبنای روش نشانه ـ معناشناسی مکتب 
در  معنا  دریافت  و  تولید  فرایند  بررسی  آن  وظیفۀ  که  پاریس 
متن است، به تحلیل نمایش نامه های کودک و نوجوان داوود 
نمایشنامۀ  شش  به  پژوهش  این  است.  شده  پرداخته  کیانیان 
برگزیده از کیانیان پرداخته و در تحلیل هر متن، نمایش نامه 
به زنجیره هایی تقسیم شده و نظام گفتمانی حاکم بر هرکدام 

مشخص شده است.
موضوعی  بررسی   ،(۱۳۹۵) راضیه،  ــ شهریاری، 
دهۀ  از  نوجوان  و  کودک  ایرانی  شده  چاپ  نمایشنامه های 

۱۳۶۰ تا کنون با تمرکز بر عنصر قهرمان، کارشناسی ارشد، 
دانشگاه سوره.

تعداد ۲۷۰ عنوان کتاب در قالب ۷۰۰ نمایشنامه مربوط 
به دهه های ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ مورد تحلیل قرار 
گرفته و مقوالتی از جمله نوع قهرمان، فضای نمایشنامه، نوع 
شخصیت ها و پیام از آن ها استخراج شده و نتایج به صورت 
رسم نمودار و ثبت در جداول مورد ارزیابی قرار گرفته است.
برای  نمایشی  ادبیات  بررسی   ،(۱۳۸۷) داوود،  ــ کیانیان، 
کودک و نوجوانان، کتاب ماه کودک و نوجوان، ش ۱۳۴، آذر 

۱۳۸۷: ص ۸۸ – ۹۶
راه یافته  نمایشنامه های  تحلیلی  بررسی  به  پژوهش  این 
بین المللی  جشنواره  پانزدهمین  نمایشنامه نویسی  مسابقه  به 
تا  کرده  تالش  و  است  پرداخته  نوجوانان  و  کودکان  تئاتر 
بر اساس موضوعات انتخابی، اقتباسی یا غیر اقتباسی بودن، 
رویکرد نویسنده و... آن ها را دسته بندی کند و داده ها را در 

جداولی ارائه دهد.
ــ جاللی پور، بهرام، (۱۳۹۶)، نقد دراماتیکی نمایشنامه های 

کودک و نوجوان، تهران: افراز
دراماتیکی  نقد  قالب  در  مجموعه،  این  در 
کاربردی  گونه ای  به  شده،  چاپ  بیش از ۳۰ نمایشنامۀ 
عناصر درام کودکان و نوجوانان، معرفی، و نحوۀ استفاده از 
آن در آثار نمایشنامه نویسان کودک و نوجوان کشور بررسی 

می شود.
شد  مشاهده  گرفت  انجام  که  جستجویی  و  بررسی  با 
پژوهشی که به نمایشنامه کودک و نوجوان که از منابع دینی 
جدید  کامًال  عنوان  این  و  است  نپرداخته  شده اند  اقتباس 

است.
البته پژوهش هایی درزمینۀ ادبیات دینی کودک و نوجوان 
و  پرداخته اند  کودکان  داستان های  به  عمومًا  که  شده  انجام 
هیچ کدام به صورت ویژه بر روی نمایشنامه کودک و نوجوان 
کار نکرده اند و البته بازه تاریخی و همچنین چارچوب نظری 

منتخب آن ها نیز متفاوت است.

روش پژوهش
از  که  شده  انجام  توصیفی ـ تحلیلی  شیوۀ  به  تحقیق  روش 
طریق منابع کتابخانه ای و مقاالت و مجالت و دیگر منابع، 

اطالعات موردنظر جمع آوری شده است.
نکات  فیش برداری  طریق  از  اطالعات  گرد آوری  روش 
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مهم و مرتبط با موضوع پژوهش و سپس دسته بندی آن ها و 
یادداشت نویسی بود و در نهایت اطالعات الزم مورد تحلیل 

و تفسیر قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بدین صورت بود 
که پس از مطالعه نظریات مربوط به حوزۀ اقتباس و برگزیدن 
مؤلفه هایی  بود،  سیگر  لیندا  به  مربوط  که  نظریات  از  یکی 
شد  استخراج  دراماتیک  نظر  از  اقتباسی  متون  سنجش  برای 
و سپس چند نمایشنامه برگزیده با این روش مورد تحلیل و 

بررسی قرار گرفت.

چارچوب نظری پژوهش
فیلمنامه  نگارش  خود با نام  بخشی از کتاب  لیندا سیگر در 
اقتباسی، ابتدا بحثی در رابطه با اهمیت اقتباس از ماجرا های 
واقعی دارد و عنوان می کند که خواندن سرگذشت های واقعی 
برای  معیاری  و  کنیم  پیدا  را  خود  راه  تا  می کند  کمک  ما  به 
نتیجه  می کند  کمک  و  می آموزد  زندگیمان  راه  تشخیص 
رفتار های ناشایست را بدانیم. او سپس بحثی درباره چرایی 
اقتباس  برابر  در  سرگذشت ها  و  واقعی  ماجرای  مقاومت 
درباره اش  او  که  مشکلی  اولین  دارد.  فیلم  به  تبدیل شدن  و 
بحث می کند ذهنی بودن دستمایه اقتباس است. به این معنی 
هرچقدر  باشد،  فرد  درونی  حیات  درباره  زندگی نامه  اگر  که 

هم غنی باشد اقتباس از آن سخت یا ناممکن خواهد بود.
نبود  می کند،  بحث  درباره اش  وی  که  مسئله ای  دومین 
درباره  درام  ارسطو،  اعتقاد  است. «به  کارآمد  داستانی  خط 
کنش، ماجرا یا عمل واحدی است. به عبارتی، خط داستانی 
واحدی دارد. بدیهی است که منظور ارسطو ماجرای زندگی 
داستان های  شخص  هر  زندگی نامۀ  در  است.  نبوده  واقعی 
ماجرا های  خود  زندگی  طی  آدم ها  دارد.  وجود  زیادی 
برابر  در  واقعی  زندگی  می گذارند.  سر  پشت  را  مختلفی 
و  می کند  مقاومت  سینمایی  تر و تمیز  زندگی  به  تبدیل شدن 
مشکالتی  با  بزند  انتخاب  به  دست  باید  که  فیلمنامه نویسی 
که  علت  همین  به   (۶۸ :۱۳۸۸ (سیگر،  می شود»  مواجه 
ندارند  مشخصی  پایان  و  میان  شروع،  واقعی  ماجرا های 

اقتباس از این دستمایه ها مشکل خواهد بود.
که  معنی  بدین  است  دراماتیک  نظم  نبود  بعدی  مسئله 
بروند،  پیش  دراماتیک  اوجی  به  رو  ماجرا ها  اینکه  «به جای 
اوج  از  دیرتر  خیلی  فرعی  طرح  اوج  نقطه  است  ممکن 
ماجرا های اصلی رخ بدهد. در زندگی انسان شخصیت هایی 

هستند خودی نشان می دهند و دیگر هرگز سر وکله شان پیدا 
زندگی  الینفک  بخش  که  هستند  عده ای  همیشه  نمی شود. 
شخص به حساب می آیند، اما هیچ ربطی به ماجرای خاصی 
که موردنظر شماست ندارند (سیگر، ۱۳۸۸: ۶۹). درنهایت 
آخرین مسئله ای که سیگر برمی شمارد وجود جزئیات بسیار 
حادثه  از  اقتباس  است  معتقد  او  است.  واقعی  زندگی  در 
«اولی  زیرا  است،  زندگی  واقعی  داستان  از  آسان تر  واقعی، 
قوی  اوجی  نقطه  روبه  و  اوج گیرنده  دراماتیک  خط  دارای 
است... حماسه زندگی واقعی جستجوی بیشتری الزم دارد. 
از کل زندگی شخص، کدام حادثه، نقطه تمرکز درام خواهد 

بود؟ » (سیگر، ۱۳۸۸: ۷۱).
سیگر هفت گام اصلی برای پیدا کردن ماجرا های واقعی 
و تبدیل آن به فیلم نامه را مطرح و بیان می کند که با بررسی و 
تطبیق این هفت گزاره در دستمایه اقتباس موردنظر می توان 

تشخیص داد که آیا این اقتباس موفق خواهد بود یا خیر.
این هفت راهبرد عبارت اند از ۱. وجود حادثه متمرکز؛ 
۳. وجود  اوج؛  نقطه  به  پیش رونده  ماجرا های  ۲. وجود 
شخصیت های همدردی برانگیز ۴. ماجرا های مربوط به دوره 
دو  حداقل  بین  قوی  تداومی  رابطه  ۵. وجود  کوتاه؛  زمانی 
کوه؛  یک  از  صعود  مثل  بصری  ۶. داستان های  شخصیت؛ 

۷. ماجرا های پیش رونده به جای ماجرا های تکرارشونده.
سیگر در ادامه چهار اقدام اصلی برای خلق یک فیلمنامه 
که  همان طور  گزاره ها  این  البته  که  می کند،  بیان  را  اقتباسی 
سیگر در کتابش عنوان کرده برای خلق یک داستان دراماتیک 

خوب است و صرفًا محدود به رسانۀ سینما نمی شود.
او معتقد است یک داستان دراماتیک خوب دارای «بعد» 
و «جهت» است. داستانی که دارای جهت است به سوی نقطه 
اوج در حرکت است و اکثر صحنه ها ماجرا را پیش می برند و 
داستان دارای بعد، مخاطب را تحریک می کند، شخصیت را 
برمال می سازد و درون مایه ها را گسترش می دهد. یک داستان 

خوب باید این دو عنصر را در تعادل نگه دارد.
تدوین  نگارنده  توسط  که  نموداری  ترسیم  با  ادامه  در 
شده، بررسی می کنیم که در هر یک از بخش های جهت و 
قرار  نظر  در  مناسب  اقتباس  یک  برای  باید  عواملی  چه  بعد 

بگیرد.
خواهیم  بخش ها  این  از  یک  هر  بررسی  به  ادامه  در 

پرداخت.
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پیدا کردن داستان
و  می داند  واحد  ماجرایی  را  داستان  ارسطو  که  همان طور 
معتقد است که حوادث، زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند، 
«طی روند اقتباس، نویسنده در پی شروع، میان و پایان است 
حوادثی را  و سعی می کند این ها را از دستمایه منبع بیابد و 
انتخاب کند که خط داستانی دراماتیک و قوی خلق کند، اما 
بعضی خطوط داستانی کارآمدتر از بعضی دیگرند. بنابراین، 
و  ارزیابی  تشخیص،  است:  چیز  چهار  اقتباس کننده  وظیفه 
(سیگر،  داستانی»  خطوط  خلق  یا  افزودن  لزوم  صورت  در 

.(۱۰۵ :۱۳۸۸
می کند  پیشنهاد  داستان  پیدا کردن  سیگر راه هایی را برای 
که عبارتند از الف. در پی هدف باشید؛ ب. در پی مسئله یا 
اوج  نقطه  پی  د. در  باشید؛  سفر  پی  ج. در  باشید؛  قضیه ای 
و. صحنه های  دهید؛  تشخیص  را  محرک  ه . حادثه  باشید؛ 
انتقالی را تشخیص دهید؛ ز. خطوط داستانی را تفکیک کنید؛ 
ح. منحنی داستانی را پیدا کنید؛ ت. در پی صحنه ـ سکانس ها 

باشید؛ ت. طرح اصلی را می توان به طرح فرعی تبدیل کرد.

انتخاب شخصیت ها
الزم  داستان  برای  شخصیت ها  از  یک  کدام  اینکه  «دانستن 

مشکل  کرد  حذف  را  کدام  و  برگزید  باید  را  کدام  و  است 
این  بتوانید  تا  بپرسید  باید  که  سؤال هایی  «بعضی  است. 
استفاده  کسی  چه  از  قرارند:  این  از  بگیرید  را  تصمیم ها 
متمرکز  را  کسی  چه  می کنید؟  حذف  را  کسی  چه  می کنید؟ 
 « یابد؟  تغییر  فیلم  برای  باید  شخصیت ها  کدام  می کنید؟ 

(سیگر، ۱۳۸۸: ۱۵۲)
را  مراحل  این  باید  شخصیت  انتخاب  برای  بنابراین 
ب. کارکر د های  بیابید؛  را  اصلی  الف. شخصیت  کرد:  طی 
تلفیق  و  ج. حذف  کنید؛  مشخص  را  شخصیت 
همدردی برانگیز؛  شخصیت های  د. انتخاب  شخصیت ها؛ 

ه . مشخص کردن کشمکش؛ بررسی درون مایه.
چنین  گرفت.  یکی  «موضوع»  با  نباید  را  «درون مایه 
موجب عدم فهم خواننده و سردرگمی او می شود.  اشتباهی 
می آید»  بدست  «موضوع»  از  که  است  چیزی  درون مایه 

(میرصادقی، ۱۳۸۵: ۱۷۴-۱۷۳).
بر  که  است  داستان  موضوع  حاصل  درون مایه  واقع  در 
کید می کند یعنی فکر یا مجموعه  گستردگی و تکامل داستان تأ
استحکام  را  نویسنده  نظر  مورد  اساسی  موضوع  که  افکاری 
می دهد»  سوق  هنری  وحدت  به  را  «داستان  و  می بخشد 
یا  نمایشنامه  یا  رمان  یا  فیلم   .(۱۷۶ :۱۳۸۵ (میرصادقی، 
که  دارد  درون مایه ای  است،  «چیزی»  درباره  خوب  داستان 
که  است  فکری  می رود،  و  می کند  باز  راه  دستمایه  میان  در 
به خط داستانی و شخصیت ها عمق می بخشد (میرصادقی، 

.(۱۷۸ :۱۳۸۵
در شرایطی که پیش اثر، چند درون مایه دارد باید یکی از 
درون مایه ها به عنوان پیش زمینه در نظر گرفته شود و می توان 
از باقی آنها در طرح های فرعی بهره جست. البته باید دقت 
به  باید  می گیریم  بهره  مختلف  درون مایه های  از  اگر  که  کرد 

یکدیگر مرتبط باشند.
به اعتقاد سیگر برای تشخیص درون مایه دستمایه اقتباس 

به این حیطه ها باید توجه کرد:
نویسنده  مستقیم  توضیحات  را  روایت  سیگر  ــ روایت: 

می داند که می تواند ما را به کشف درون مایه رهنمون سازد.
ــ گفت وگو: در بسیاری از قصه ها گفت وگوهایی وجود دارد 

که درون مایه را آشکار می سازد.
ــ انتخاب های داستانی نویسنده: نویسنده رمان، نمایشنامه یا 
فیلمنامه نقش رب النوع را ایفا می کند. نویسنده اختیار تعیین 
کمک  خواننده  به  همین  و  دارد  را  شخصیت ها  سرنوشت 

نمودار ۱. نمودار نشانگر عوامل اثرگذار در پیشبرد محور جهت و بعد.
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می کند تا درون مایه را بفهمد (سیگر، ۱۳۸۸: ۱۸۲).
شخصیت ها  داستان ها  همه  در  شخصیت ها:  ــ انتخاب های 
را  دیگری  کار  و  دهند  انجام  را  کاری  که  می گیرند  تصمیم 
نه تنها  شخصیت ها  انتخاب های  از  یک  ندهند...هر  انجام 
کمک  نویسنده  به  بلکه  می افزاید  شخصیت  به  جدیدی  بعد 

می کند تا درون مایه را انتقال دهد (سیگر، ۱۳۸۸: ۱۸۴).
انتخاب  داستان،  حوادث  از  فهرستی  تهیه  به طور کلی 
کمک  تصاویر،  و  درون مایه  حکم های  شخصیت ها، 
ولی  است،  آن  دستمایۀ  ارزیابی  و  کتاب  تجزیۀ  برای  بزرگی 
است،  مشکل تر  واقعی  ماجرا های  در  درون مایه  پیدا کردن 
زیرا ماجرا های واقعی معموًال چند دستمایه مختلف دارند و 
بستگی دارد که بر روی چه اتفاقاتی تمرکز کنیم مثًال اگر روی 
کنیم  تمرکز  خاص  هدفی  به  رسیدن  برای  شخصیت  تالش 
پرداختیم.  می رسد»  نتیجه  به  مستمر  «تالش  درون مایه  به 
اگر روی پیروزی شخص بر نامالیمات زندگی تمرکز کنیم، 

درون مایه ما «پیروزی روح بشر» خواهد بود.

خلق و پرداخت سبک، حال و هوا و لحن
فیلم  که  است  ویژه ای  شیوۀ  «سبک،  سبک:  الف. تعریف 
می کند.  فرق  فیلم  محتوای  با  می شود،  خلق  آن  بر  مبتنی 
سبک فیلم موضوع یا خط داستانی یا درون مایه یا شخصیت 
نیست، شیوۀ ویژه ای است که این عناصر ارائه می شوند. دو 
کافی  گفتن  چه  است: «دانش  گفته  ارسطو  پیش،  سال  هزار 
نیست، بلکه چگونه گفتن را نیز باید آموخت»... سبک خط 
اثر،  سایه روشن  و  هوا  و  حال  لحن،  و  است  کلی  خطوط  و 
مجموع،  در  شمار  می روند.  به  ظریف تری  خطوط  و  خط 
تماشاگر  در  خاصی  عاطفی  واکنش  عنصر  چهار  این 

برمی انگیزند» (سیگر، ۱۳۸۸: ۲۰۰)
ما  در  عاطفی  واکنشی  هوا  و  حال  هوا:  و  حال  ب. پرداخت   
ایجاد می کند، مثًال اگر حال و هوای اثر آرامش بخش است 
باید با موسیقی و نورپردازی مناسب به ایجاد این حال و هوا 

کمک کرد.
فرض  برخورد  طرز  لحن،  کلی  «به طور  لحن:  ج. پرداخت 
می شود. ما طرز برخوردی با خود و طرز برخوردی با خود 
که  شنیده اید  شک  بدون  داریم.  دیگران  با  برخوردی  طرز  و 
این  احتماًال  نزن»...و  حرف  من  با  لحن  این  می گویند: «با 
عبارت که «اون آدم طرز برخورد داره» و همچنین شنیده اید 
مشخص  لحن  کار  جای  فالن  در  که  می کنند  اظهارنظر  که 

بود؟... کنایه  منظورشان  بود؟  شوخی  و  جوک  یعنی  نبود، 
لحن بر حال و هوا مؤثر است» (سیگر، ۱۳۸۸: ۲۰۲).

یافته های پژوهش
نمونۀ اول: نمایشنامۀ آواز داوود 

نمایشنامه های  سری  از  داوود  آواز  عروسکی  نمایشنامه 
بر اساس  اکبرلو  منوچهر  اثر  می آیند  بهشت  از  عروسک ها 
زندگی داوود پیامبر(ع) نوشته و به سفارش حوزۀ هنری استان 

تهران در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.
کودک  مخاطب  برای  صحنه  چهارده  در  نمایشنامه  این 
دو  بین  گفت وگوی  از  داستان  است.  شده  نگارش  نوجوان  و 
شخصیت ُهدُهد و پرستو آغاز می شود و در واقع بخش های 

مختلف نمایشنامۀ خاطرات هدهد از داوود(ع) هستند.
به جای  سلیمان(ع)  جانشینی  واقعۀ  درباره  هدهد  ابتدا  در 
داوود(ع) سخن می گویند و به بهانه بحث درباره شجاعت داوود، 
خاطره ای از داوود(ع) بیان می شود که در نوجوانی در یک جنگ 
برنده شدن  عامل  و  می شود  وارد  جالوت  و  طالوت  سپاه  بین 
طالوت می شود و از آن پس در قصر او می ماند و بزرگ می شود. 
بیان این بخش از داستان از صحنه دو تا هفت را شامل می شود.
درباره  پرنده  دو  بین  گفت وگوی  مجدد  هشتم،  صحنه 
یکی دیگر از خاطراتی است که هدهد از حمله یک کرکس 
این  که  می کند  بیان  و  دارد  او  دادن  شکست  و  النه اش  به 
شجاعت را از داوود(ع) یاد گرفته است و دو صحنه نهم و دهم 

را شامل می شود.
و  داوود(ع)  میانسالی  از  خاطره ای  بیان  یازدهم،  صحنه 
گفت وگوی  دوازدهم،  صحنه  اوست.  با  یاران  گفت وگوی 
داوود(ع)  قضاوت  از  خاطره ای  درباره  که  است  پرنده  دو  بین 
بین  داوود(ع)  قضاوت  سیزدهم  صحنه  در  می کنند.  صحبت 
که  چهاردهم  صحنه  در  می بینیم.  را  دامدار  و  باغدار  یک 
داوود(ع)  جانشینی  مراسم  به  پرنده  دو  است  نهایی  صحنه 

می رسند و پرستو از اشتیاقش برای دیدن داوود(ع) می گوید.

یه لیندا سیگر بررسی بر اساس نظر
الف. جهت: در این بخش قصد داریم با تطبیق این گزاره ها 
بر نمایشنامه موردنظر ببینیم که این اقتباس تا چه اندازه موفق 
بوده و آیا نویسنده توانسته است یک داستان دراماتیک خلق 

کند یا خیر.
بخش  در  موجود  گزاره های  جدول  یک  ترسیم  با  ابتدا 
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جهت را بررسی می کنیم. (جدول ۱)
مورد نیاز  عناصر  واکاوی  به  داریم  قصد  ادامه  در  ب. بـعـد: 
در عنصر بعد داستان بپردازیم. اولین بخشی که مورد بررسی 
از  فهرستی  منظور  این  به  است.  شخصیت  داد  خواهیم  قرار 
شخصیت های موجود در نمایشنامه تهیه می کنیم و به تحلیل 

و بررسی آنها خواهیم پرداخت. (جدول ۲)
ترسیم  با  موردنظر  نمایشنامه  درون مایه  تحلیل  برای 
جدولی مضمون اصلی که در اثر آمده را با استفاده از چند 

اصلی  شخصیت  انتخاب های  و  گفت وگو  روایت،  عنصر 
بررسی خواهیم کرد. (جدول ۳)

نمونۀ دوم: نمایشنامه کشتی حیوانات
سری  از  حیوانات»  «کشتی  عروسکی  نمایشنامه 
بر اساس  می آیند»  بهشت  از  «عروسک ها  نمایشنامه های 
داوود  آن  نویسنده  است.  شده  نوشته  پیامبر(ع)  نوح  زندگی 
کیانیان و به سفارش حوزۀ هنری استان تهران و منتشر شده 

در سال ۱۳۸۹ است.
ماجرا  و  است  شده  نوشته  صحنه  یک  در  نمایشنامه  این 
در کشتی نوح(ع) می گذرد. داستان از جایی شروع می شود که 
مشکالت  بیان  حال  در  کشتی  داخل  حیوانات  از  جفت  هر 
و گالیه هایشان به نوح(ع) هستند و این طور که از صحبت ها 
متوجه می شویم مشکل اصلی کشتی جمع شدن زباله هاست 
خورده  گربه ها  توسط  هم  کشتی  در  حاضر  موش های  و 
شده اند، بنابراین نوح(ع) تصمیم می گیرد که از بین تماشاگران 
تا  بیایند  کشتی  به  تا  کند  دعوت  دارند  موش  صورتک  که 
تعداد  مدتی  از  بعد  کنند.  مشارکت  زباله ها  جمع آوری  در 
موش ها زیاد می شود و نوح(ع) و شورایی که در کشتی تشکیل 
موش ها  جمعیت  کنترل  قانون  می گیرند  تصمیم  است  داده 
کشتی  شورای  رئیس  که  روباه  اما  شود  اجرا  گربه ها  توسط 
است می گوید که گربه ها در بازی با موش ها از بین رفته اند 
به  دارند  گربه  صورتک  که  تماشاگرانی  بین  از  نوح(ع)  بعد  و 

جدول ۱. بررسی گزاره های حائز اهمیت در پیشرفت محور جهت 
در نمایشنامه آواز داوود.

پاسخسؤال

خیرشخصیت در پی هدف است

خیرشخصیت دنبال مسئله ای است

خیرشخصیت تحول پیدا می کند

خیرنقطه اوج شکل می گیرد

بلهنقطه عطف یا صحنه های انتقالی شکل می گیرد

بلهصحنه ـ سکانس وجود دارد

در بخش هاییمخاطره افزایش یابنده وجود دارد

جدول ۲. بررسی کارکردهای شخصیت در نمایشنامه آواز داوود.

فهرست 
شخصیت ها

کارکردهای
 شخصیت

هد
هد

ستو
پر

ع)
) ود
داو

وت
طال

وت
طال

می 
نظا

فر 
سه ن

وت
جال

ک
ر پی
ونف
/ د
وت

جال
دار 
سر

وود
ر دا
و یا
د

رد/
ک/م

کود
ار/
غد
/با
دار
دام

رگ
/گ
س
کرک

هد
هد

جه  
جو

شخصیت اصلی

داستانگویی

کمک به افشای 
شخصیت اصلی

تجسم یا افشای 
درون مایه

افزودن رنگ و 
بافت

شخصیت 
همدردی برانگیز

افزودن کشمکش

جدول ۳. بررسی درون مایه در نمایشنامه آواز داوود.

انتخاب های گفت وگوروایتدرون مایه
شخصیت

شجاعت 
ویژگی بارز 

داوود(ع) 
و صفت 

پسندیده ای 
است.

او در نوجوانی 
به تنهایی در جنگ 

شرکت کرد و جالوت 
را شکست داد.

اون از نوجوونی شجاع 
بود/اگر چنین شجاعتی تو 
سپاهیانم داشتم وضعمون 
اینطوری نبود/شجاعت 
تو چشمانش می درخشه/

من کارم جنگیدنه و 
خوب می فهمم کی 

شجاعت جنگیدن رو داره

داوود(ع) فرد 
عادل و مهربان 
و وقت شناسی 

بود.

او سهمی از پول 
حکومت نمی گیرد و 
خودش کار می کند./

او به درستی بین 
دامدار و باغدار 
قضاوت می کند.

وقتی برای مردم، وقتی 
برای خانواده و وقتی 

هم برای عبادت سخن 
همیشگی داوود پیامبر
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کشتی دعوت می کند در نهایت روباه خبر می دهد که باران 
بند آمده است و کشتی پهلو می گیرد و به مقصد می رسد.

یه لیندا سیگر بررسی بر اساس نظر
دو  از  نمایشنامه  بررسی  به  پیشین  قسمت  در  که  همان طور 
واکاوی  به  هم  بخش  این  در  پرداختیم،  بعد  و  جهت  منظر 

نمایشنامه موردنظر خود از این دو جنبه خواهیم پرداخت.
سؤاالت  به  پاسخ  و  جدول  این  تکمیل  با  جهت:  الف. 
این  در  داستان  آیا  که  کرد  خواهیم  بررسی  مطرح شده، 

نمایشنامه به خوبی شکل گرفته است یا خیر. (جدول ۴)
ب. بـعـد: در این بخش به واکاوی شخصیت ها و درون مایه 
بعد  محور  در  اندازه  چه  تا  اثر  این  ببینیم  تا  می پردازیم 

پیش رفته است. (جدول ۵)
در ادامه به بررسی درون مایه این نمایشنامه می پردازیم. 

(جدول ۶)

نمونۀ سوم: نمایشنامه خوبی کن و با خدا باش
اقتباسی  باش»  خدا  با  و  کن  «خوبی  عروسکی  نمایشنامه 
از زندگی حضرت سلیمان(ع) است. نویسنده این اثر حسن 
انتشارات  توسط   ۱۳۸۹ سال  در  منتشرشده  و  دولت آبادی 

سوره مهر است.
از  و  است  نوشته شده  صحنه  شش  در  نمایشنامه  این 
گفت وگوی بین دو هدهد در بیابان آغاز می شود که با کالمی 
آهنگین باهم گفت وگو می کنند، دو هدهد به دستور سلیمان 
استفاده  آن  از  مردم  تا  هستند  آبی  چشمه  دنبال  به  نبی(ع) 
کنند، آنها بعد از جستجوی بسیار چشمه را پیدا می کنند و 
حال  در  که  می بینند  را  جمعیتی  بیابان  در  برگشت  مسیر  در 

جدول ۴. بررسی گزاره های حائز اهمیت در پیشرفت محور جهت 
در نمایشنامه کشتی حیوانات.

پاسخسؤال

بلهشخصیت در پی هدف است

بلهشخصیت دنبال مسئله ای است

خیرشخصیت تحول پیدا می کند

تا حدینقطه اوج شکل می گیرد

خیرنقطه عطف یا صحنه های انتقالی شکل می گیرد

بلهصحنه ـ سکانس وجود دارد

بلهمخاطره افزایش یابنده وجود دارد

کشتی  نمایشنامه  در  شخصیت  کارکردهای  بررسی   .۵ جدول 
حیوانات.

فهرست شخصیت ها

کارکردهای شخصیت
دو گربهموشروباهنوح(ع)

گرگ، شیر، خرس، خرگوش، 
خاله سوسکه، شوهر سوسک، 
فیل، خر، مگس، کالغ، مرغ، 

خروس، بز، گوسفند، آهو.

شخصیت اصلی

داستان گویی

کمک به افشای 
شخصیت اصلی

تجسم یا افشای 
درون مایه

افزودن رنگ و بافت

شخصیت 
همدردی برانگیز

افزودن کشمکش

جدول ۶. بررسی درون مایه در نمایشنامه کشتی حیوانات.

انتخاب های گفت وگوروایت درون مایه
شخصیت

باید در 
تصمیم گیری ها 
مشورت و بعد 

تالش کرد.

داستان با مشورت 
نوح(ع) با اعضای 

شورای کشتی پیش 
می رود.

ما قبل از هر اظهارنظری به 
مشورت توصیه شدیم/اول 
باید با تمام توان تالش کرد 

اگر از تالش ها نتیجه ای 
حاصل نشد، آنگاه باید به 
دعا روی آورد. دعای بدون 

تالش در درگاه خداوند 
قبول نیست.

نوح(ع) به 
پیشنهاد شورا از 
کمک مو ش ها 
و بعد گربه ها 

استفاده می کند.

محدودیت های 
زندگی دنیا 

همچون مشکالت 
پدید آمده در 

کشتی زودگذر 
است.

مشکالت با اتمام 
بارندگی و رسیدن 
به خشکی تمام 

می شود.

مثال این کشتی و زندگی 
روی زمین مانند این دنیا 
و دنیای دیگر خواهد بود.

هرکس در یک 
گروه نقشی دارد و 

با مشارکت می توان 
کارها را پیش برد.

هر حیوان در کشتی 
نقشی دارد که در 

صورت کوتاهی در 
انجام آن تمام افراد 

کشتی با مشکل 
مواجه می شوند.

می دانم به تنهایی از 
پس مسئولیت سنگین 

بر نمی آیید. می توانید از 
تمام افرادی که در کشتی 

هستند کمک بگیرید.

موش ها 
با کوتاهی 
در انجام 

پاک سازی 
باعث ایجاد 
مشکل در 
کشتی شده اند
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این  می گیرند  تصمیم  پرنده  دو  هستند.  خورشید  پرستش 
خبر را به سلیمان(ع) بدهند. سلیمان(ع) نامه ای برای ملکۀ سبا 
می نویسد و آنها را به یکتاپرستی دعوت می کند و دو هدهد 
را مأمور رساندن نامه می کند. ملکه سبا دعوت را نمی پذیرد 
قبول  را  هدایا  او  اما  می فرستد  سلیمان(ع)  برای  هدایایی  و 
در  و  می دهد  نشان  ملکه  به  را  خودش  معجزات  و  نمی کند 

نهایت ملکه به خداوند ایمان می آورد.

یه لیندا سیگر بررسی بر اساس نظر
ابتدا  داریم  قصد  ذیل  سؤاالت  به  پاسخ  و  متن  واکاوی  با 

داستان اثر را بررسی کنیم. (جدول ۸)

ب. بـعـد: در این بخش به واکاوی شخصیت ها و درون مایه 
بعد  محور  در  اندازه  چه  تا  اثر  این  ببینیم  تا  می پردازیم 

پیش رفته است.
در ادامه به بررسی درون مایه این نمایشنامه می پردازیم. 

(جدول ۹)

ید نمونۀ چهارم: نمایشنامه به خاطر مروار
سری  از  مروارید»  خاطر  «به  عروسکی  نمایشنامه 
 ۳۱ آیه ای  بر اساس  نمایش»  یک  آیه  «یک  نمایشنامه های 
سوره نور نوشته شده و نویسنده آن سید حسین فدایی حسین 
توسط  شده  منتشر  و  قم  استان  هنری  حوزۀ  سفارش  به  و 

انتشارات سوره مهر در سال ۱۳۸۹ است.
این نمایشنامه دربارۀ چند دختر نوجوان است که یکی از 
آنها به نام مروارید با پسری دوست شده و به همین خاطر در 
درس هایش ضعیف شده و منظم به مدرسه نمی آید. یکی از 
آنها به نام فاطمه فیلمی از مروارید دارد که در حال گفت وگو 
مشغول  دوستان  باقی  و  فاطمه  است.  پارک  در  پسری  با 
از  می دهد  نظری  هرکس  و  هستند  فیلم  این  درباره  صحبت 
جمله اینکه نباید از روی این فیلم قضاوت کرد و بعد نقش 
تصمیم  سپس  می کنند.  بازی  را  قاضی  و  وکیل  و  شاکی 
ناظم  به  را  قضیه  این  مروارید،  به  کمک  برای  که  می گیرند 
مدرسه بگویند اما وقتی نقش ناظم را بازی می کنند منصرف 
و  می کنند  هم بازی  را  مدیر  نقش  آنها  همچنین  می شوند 
مادر  سراغ  و  نگویند  هم  او  به  را  قضیه  که  می گیرند  تصمیم 
مروارید بروند اما باز هم با اجرای نقش مادر نظرشان عوض 
می شود و بعد می گویند بهتر است به سراغ خود پسر برویم، 
عوض  نظرشان  هم  باز  پسر،  با  گفت وگو  شبیه سازی  با  ولی 
مروارید  خود  سراغ  می گیرند  تصمیم  درنهایت  و  می شود 

جدول ۷. بررسی گزاره های حائر اهمیت در پیشرفت محور جهت 
در نمایشنامه خوبی کن و با خدا باش.

پاسخسؤال

بلهشخصیت در پی هدف است

بلهشخصیت دنبال مسئله ای است

خیرشخصیت تحول پیدا می کند

تا حدینقطه اوج شکل می گیرد

بلهنقطه عطف یا صحنه های انتقالی شکل می گیرد

خیرصحنه ـ سکانس وجود دارد

بلهمخاطره افزایش یابنده وجود دارد

جدول ۸. بررسی کارکردهای شخصیت در نمایشنامه خوبی کن 
و با خدا باش.

فهرست شخصیت ها

کارکردهای شخصیت

 دو 
هدهد

ملکه سلیمان(ع)
سبا

دو 
درباری

همراهان سلیمان، 
حمل کنندگان 

تخت

شخصیت اصلی

داستان گویی

کمک به افشای شخصیت اصلی

تجسم یا افشای درون مایه

افزودن رنگ و بافت

شخصیت همدردی برانگیز

افزودن کشمکش

جدول ۹. بررسی درون مایه در نمایشنامه خوبی کن و با خدا باش.

انتخاب های گفت وگوروایتدرون مایه
شخصیت

خداوند خالق 
زمین و آسمان 
است و باید با 

خدا باشیم.

ملکه سبا به پرستش 
خداوند روی می آورد.

خدا خدای مهربون. 
ساخته زمین و آسمون. 
خدا خدای همه مون. 

به ما داده خورشید 
و ماه..../لذت ببر از 

نعمتاش. خوبی کن و با 
خدا باش...
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عنوان  بود،  گرفته  را  فیلم  که  دختری  همان  فاطمه  و  بروند 
می کند که فیلم دیگری در گوشی اش دارد که خوب است آن 
را به مروارید نشان بدهند، فیلم بر روی پرده پشت سر آنها 
دیده می شود که مصاحبه و تجربیات دختران فراری است و 

در نهایت آیۀ ۳۱ سورۀ نور بر صفحه نقش می بندد.

یه لیندا سیگر بررسی بر اساس نظر
دو  از  نمایشنامه  بررسی  به  پیشین  قسمت  در  که  همان طور 
واکاوی  به  هم  بخش  این  در  پرداختیم،  بعد  و  جهت  منظر 

نمایشنامه مورد نظر خود از این دو جنبه خواهیم پرداخت.
الف. جهت: با تکمیل این جدول و پاسخ به سؤاالت مطرح 
شده، بررسی خواهیم کرد که آیا داستان در این نمایشنامه به 

خوبی شکل گرفته است یا خیر. (جدول ۱۰)
ب. بـعـد: در این بخش به واکاوی شخصیت ها و درون مایه 
بعد  محور  در  اندازه  چه  تا  اثر  این  ببینیم  تا  می پردازیم 

پیش رفته است. (جدول ۱۱)
در ادامه به بررسی درون مایه این نمایشنامه می پردازیم. 

(جدول ۱۲)

نمونۀ پنجم: نمایشنامه نجات آهو
کشتی  واقعه  از  اقتباسی  آهو»  عروسکی «نجات  نمایشنامه 
انتشارات  توسط  و  است  عباس  مشهدی  امیر  قلم  به  نوح(ع) 

سوره مهر در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است.
این نمایشنامه داستان آهویی را روایت می کند که توسط 

شیر جنگل به دام می افتد، اما شیر قصد خوردن آهو را ندارد 
و به مرور متوجه می شویم که شیر مأموریت دارد که آهو را به 
عنوان تنها آهوی باقی مانده در جنگل به کشتی نوح(ع) ببرد. 
شیر در مسیر ماجرای آشنایی اش با نوح و دعوت های او از 

مردم و پس زدن او توسط آنها را روایت می کند.
اما وقتی شیر و آهو جلوتر می روند توسط گرگ و روباه 
به دام می افتند و طوفان هم آغاز می شود، در نهایت یک مار 
از طرف نوح(ع) به کمکشان می آید و آنها را نجات می دهد و 

باهم به کشتی می روند

یه لیندا سیگر بررسی بر اساس نظر
دو  از  نمایشنامه  بررسی  به  پیشین  قسمت  در  که  همان طور 
واکاوی  به  هم  بخش  این  در  پرداختیم،  بعد  و  جهت  منظر 

نمایشنامه موردنظر خود از این دو جنبه خواهیم پرداخت.
الف. جهت: با تکمیل این جدول و پاسخ به سؤاالت مطرح 

محور  پیشرفت  در  اهمیت  حائر  گزاره های  بررسی   .۱۰ جدول 
جهت در نمایشنامه به خاطر مروارید.

پاسخسؤال

بلهشخصیت در پی هدف است

بلهشخصیت دنبال مسئله ای است

خیرشخصیت تحول پیدا می کند

خیرنقطه اوج شکل می گیرد

خیرنقطه عطف یا صحنه های انتقالی شکل می گیرد

بلهصحنه ـ سکانس وجود دارد

خیرمخاطره افزایش یابنده وجود دارد

خاطر  به  نمایشنامه  در  شخصیت  کارکردهای  بررسی   .۱۱ جدول 
مروارید.

فهرست شخصیت ها

کارکردهای شخصیت

فائزه
(منشی 
جلسه/
مادر)

فاطمه
(شاکی/مدیر 

مدرسه)

الهام
(مرواید/

وکیل/
ناظم)

زکیه
(دستیار 

منشی/ پسر 
۱/ پسر ۲)

شخصیت اصلی

داستان گویی

کمک به افشای شخصیت اصلی

تجسم یا افشای درون مایه

افزودن رنگ و بافت

شخصیت همدردی برانگیز

افزودن کشمکش

جدول ۱۲. بررسی درون مایه در نمایشنامه به خاطر مروارید.

انتخاب های شخصیتگفت وگوروایتدرون مایه

بیان 
اهمیت 

عفاف برای 
دختران

دوستان مروارید 
در تالش برای 

کمک به او هستند 
تا متوجه اشتباه 

بودن دوستی اش با 
یک پسر بشود.

نمایش 
آیۀ ۳۱ 

سورۀ نور 
بر روی 
صفحه

دوستان بعد از ایفای 
نقش شخصیت های 

مختلف تصمیم 
می گیرند با مروارید 

صحبت کنند و فیلمی 
عبرت آموز به او نشان 

بدهند.
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شده، بررسی خواهیم کرد که آیا داستان در این نمایشنامه به 
خوبی شکل گرفته است یا خیر. (جدول ۱۳)

ب. بـعـد: در این بخش به واکاوی شخصیت ها و درون مایه 
بعد  محور  در  اندازه  چه  تا  اثر  این  ببینیم  تا  می پردازیم 

پیش رفته است. (جدول ۱۴)
در ادامه به بررسی درون مایه این نمایشنامه می پردازیم. 

(جدول ۱۵)

جمع بندی و نتیجه گیری
مبانی و اصول اقتباس از دیرباز محل بحث و نظریه پردازی 
بین  در  سیگر  لیندا  نظریه   است.  بوده  مختلف  اندیشمندان 
به  و  است  برخوردار  بهتری  نسبتًا  جامعیت  از  نظریات  این 
تمام ابعاد مورد نیاز برای یک اقتباس کارآمد از جمله شکل 
گرفتن داستان، شخصیت های دراماتیک، حال و هوا و سبک 
دراماتیک  مقوله های  کشف  به  همچنین  و  می پردازد  نیز  اثر 
برای خلق داستان از دل امر واقعی یا انواع رسانه های دیگر 

کمک می کند.
در این پژوهش هدف این بود که با نوعی مهندسی معکوس، 
کمک  به  تا  شود  استخراج  سیگر  اقتباس  نظریه  از  الگویی 
کرد،  واکاوی  و  تحلیل  را  دراماتیک  داستان  یک  بتوان  آن 
موضوعی که با بررسی پیشینه تحقیق مشاهده شد این اولین 
پژوهش دانشگاهی است که با استفاده از نظریه لیندا سیگر به 
تحلیل نمایشنامه های اقتباسی پرداخته است و البته علی رغم 
جامعیت و کاربردی بودن نظریه سیگر عمومًا از این نظریه 
برای تحلیل و واکاوی آثار در پژوهش ها استفاده نشده است.
مورد  در  بیشتر  مطالعه  و  آشنایی  از  بعد  اول  قدم  در 
مفاهیم تحقیق، به بررسی وجوه مختلف نظریه لیندا سیگر 
فیلمنامه  یک  خلق  برای  اصلی  اقدام  چهار  او  پرداختیم. 
که  همان طور  گزاره ها  این  البته  که  می کند  بیان  را  اقتباسی 
سیگر در کتابش عنوان کرده برای خلق یک داستان دراماتیک 

موفق است و صرفًا محدود به رسانۀ سینما نمی شود.
همان طور که در این پژوهش بحث شد مشاهده کردیم 
و «جهت»  دارای «بعد»  را  دراماتیک  داستان  یک  سیگر  که 
می داند از نظر او داستانی که دارای جهت است به سوی نقطه 
اوج در حرکت است و اکثر صحنه ها ماجرا را پیش می برند و 
داستان دارای بعد، مخاطب را تحریک می کند، شخصیت را 
برمال می سازد و درون مایه ها را گسترش می دهد. یک داستان 

خوب باید این دو عنصر را در تعادل نگه دارد.
هر  در  که  کردیم  مشخص  نموداری  ترسیم  با  ادامه  در 
یک  برای  باید  عواملی  چه  بعد  و  جهت  بخش های  از  یک 
فصل  در  که  همان طور  و  بگیرد  قرار  نظر  در  مناسب  اقتباس 
محور  و  این  در  جداگانه  را  منتخب  نمایشنامه های  چهارم 
بررسی کردیم مشاهده شد که بیشتر این آثار از اقتباس بسته 
بهره گرفته اند و همچنین بیشتر آنها از نظر پیشرفت در محور 

جهت و بعد ضعف هایی دارند.
با بررسی نمایشنامۀ آواز داوود اثر منوچهر اکبرلو به این 

محور  پیشرفت  در  اهمیت  حائر  گزاره های  بررسی   .۱۳ جدول 
جهت در نمایشنامه نجات آهو.

پاسخسؤال
بلهشخصیت در پی هدف است
بلهشخصیت دنبال مسئله ای است
خیرشخصیت تحول پیدا می کند
بلهنقطه اوج شکل می گیرد

خیرنقطه عطف یا صحنه های انتقالی شکل می گیرد
خیرصحنه ـ سکانس وجود دارد

بلهمخاطره افزایش یابنده وجود دارد

جدول ۱۴. بررسی کارکردهای شخصیت در نمایشنامه نجات آهو.

فهرست شخصیت ها

کارکردهای شخصیت
آهوشیر

گرگی/
روبی/
مار

فقیر/
مردم 
شهر

یغوث/
یعوق/
کنعان

شخصیت اصلی

داستانگویی

کمک به افشای شخصیت اصلی

تجسم یا افشای درون مایه

افزودن رنگ و بافت

شخصیت همدردی برانگیز

افزودن کشمکش

جدول ۱۵. بررسی درون مایه در نمایشنامه نجات آهو.

انتخاب های گفت وگوروایتدرون مایه
شخصیت

خداوند خالق زمین 
و آسمان است و 

موجودات زنده همه 
از حکمت خدا 

هستند.

نوح(ع) به دستور خداوند 
مردم را هدایت می کند 

و آنهایی را که ایمان 
آوردند نجات می دهد.

دوباره این همه نعمت. 
کار آفریدگاره. شریک 

و همتا نداره. اونه نقاش 
طبیعت. خالق تموم 

خلفت...
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نتیجه دست یافتیم که نمایشنامه صرفًا شامل بیان چند رویداد 
بدون وجود پیوند ِعلی ـ معلولی توسط شخصیت راوی ـ ناظر 
در  را  ثابت  مسئله  و  هدف  یک  اصلی  شخصیت  و  است 
منظر  از  اثر  بررسی  با  همچنین  نمی کند.  دنبال  داستان  طول 
درون مایه، دو گزاره استخراج شد که البته هرکدام از این گزاره ها 
بخشی از متن را شامل می شد و یک درون مایه منسجم در کل 
اثر دیده نمی شد بنابراین نتیجه گرفتیم که نمی توان این اثر را 

یک اقتباس موفق و قوی از دستمایه اصلی به حساب آورد.
داوود کیانیان  اثر  کشتی حیوانات  نمایشنامۀ  در 
شخصیت اصلی مسئله ای دارد که هرچند خیلی قوی نیست 
موانعی  و  داستان  طول  در  ثابت  هدف  وجود  به  توجه  با  اما 
گفت  می توان  می دهد،  رخ  هدف  به  دستیابی  راه  سر  بر  که 
نویسنده موفق شده یک خط داستانی نسبتًا خوب خلق کند. 
در تحلیل و بررسی شخصیت ها و کارکردهای آنها مشاهده 
شد که بیشتر شخصیت ها دارای کارکرد دراماتیک هستند و 
البته تعداد زیادی از آنها کارکردهای مشابهی دارند که بهتر 

بود شخصیت  ها با کارکردهای مشابه را حذف کرد.
حسن  اثر  باش  خدا  با  و  کن  خوبی  نمایشنامۀ  در 
که  شده  تعریف  هدفی  اصلی  شخصیت  برای  دولت آبادی، 
باز هم ضرورت و اهمیت آن در جهان داستان به خوبی تبیین 
شکل گرفته  تقریبًا  داستان  منحنی  گفت  می توان  اما  نشده 
است و همچنین شخصیت ها دارای کارکرد دراماتیک هستند 
و حال و هوای اثر نیز در خدمت داستان و درون مایه است؛ 
عمل  موفق  اقتباس  این  در  نویسنده  می رسد  نظر  به  بنابراین 
کرده است گرچه خالقیتی در اقتباس دیده نشد و نویسنده به 

بازنویسی ماجراهای پیش اثر کفایت کرده است.
در نمایشنامۀ به خاطر مروارید اثر حسین فدایی حسین 
و  نیاز  این  نمی توان  ولی  است  هدف  دارای  شخصیت 
کنش هایی را که در پی آن می آید دراماتیک دانست. در ادامه 
نیستیم،  افزایش یابنده  مخاطره  یا  عطف  نقطه  شاهد  ما  نیز 

و  هستند  ضعیف  هم  داستان  در  موجود  کشمکش های 
بنابراین می توان نتیجه گرفت این اثر در محور جهت نتوانسته 
مشابهی  کارکردهای  نیز  شخصیت ها  برود.  پیش  خوبی  به 
دارند که بهتر بود نویسنده آنها را با هم ادغام کند. همچنین 
حال و هوای اثر هم در خدمت داستان و درون مایه نیست، 
بنابراین به نظر می رسد نویسنده در این اقتباس نتوانسته است 

چندان موفق عمل کند.
مشهدی عباس  امیر  اثر  آهو  نجات  نمایشنامۀ  در 
شخصیت اصلی دارای یک نیاز دراماتیک است که از ابتدا تا 
پایان برای دستیابی به این هدف تالش می کند و همچنین با 
موانع و کشمکش هایی هم روبرو می شود؛ بنابراین می توان 
در  توانسته  داستان  و  است  شکل گرفته  داستان  منحنی  گفت 

محور جهت پیش برود.
دراماتیک  کارکرد  دارای  شخصیت ها  بیشتر  همچنین 
رویکرد  داستان  پیشبرد  بر  عالوه  اصلی  شخصیت  و  هستند 
راوی و ناظر را نیز دارد. به طور کلی می توان گفت نویسنده 

در این اثر توانسته اقتباس نسبتًا موفقی داشته باشد.
پنج  این  در  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  مجموع  در 
با  نوجوان  و  کودک  حوزۀ  شاخص  آثار  جزء  که  نمایشنامه 
اقتباس  شیوه  منظر  از  بودند،  دینی  متون  از  اقتباس  رویکرد 
در مجموع تمایل نویسندگان بیشتر به اقتباس بسته و استفاده 
امروزی  زبان  به  قرآنی  داستان های  بیان  برای  بازنویسی  از 
خلق  هدف  به  خالقیتی  و  است  نوجوان  و  کودک  برای 
ساختارهای جدید با حفظ اندیشه و فکر مرکزی پیش اثر از 
سوی نویسندگان دیده نمی شود. همچنین با بررسی این آثار 
مشاهده  سیگر  لیندا  نظریه  از  به دست آمده  الگوی  منظر  از 
و  داستان  خلق  در  نمایشنامه ها  این  اصلی  ضعف  که  شد 
پیش بردن آن است و در بیشتر آنها هدف شخصیت اصلی 
از نظر دراماتیک قوی نیست و همچنین کشمکش، مخاطره 

افزایش یابنده و نقطه عطف نیز دیده نمی شود.
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