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چکیده
همواره در بررسیی تطبیقی میان فیلمهای اقتباسیی داسیتانهایشیان به محتوا خط اصیلی قهیه پرداخته هده اسک که یتی های جز
کلیگوییهایی همچون فادارایه بودن یا یبودن یک اثر را در پی یداهته اسک .این ضعف به دلیل یبود معیار مناسب مبنایی یظری که
قابل طرح در هر د رسایهی سینما ادبیات باهد صورت گرفته اسک.
از این ر در این مقاله با تبیین ر یکرد یوهییکلگرایی که پیش از این در سییینما مطرح بوده اسییک

قابلیک ایعطاف طرح در دیگر

رسیایهها -از جمله ادبیات -را دارد برای ا لین بار پیشینااد جدیدی برای بررسیی تطبیقی میان این د رسایه ارائه میهود به د ر از
مباحث صرفاً یظری ارزشگذاری به معرفی الگویی جامع که امکان بررسی همهجایبهی یک اثر را فراهم میکند پرداخته میهود .در

این مقاله سییه یظام منطقی زمایی مکایی پیریگ بر مبنای ر یکرد یوهییکلگرایی در داسییتان ااارم م مو هی عزاداران بیل

فیلم

«گا » که یکی از موفقترین آثار اقتباسیی سیینمای ایران از یک داسیتان ایرایی اسک با جزئیات بررسی هده در پایان یشان داده هده
اسیک که ایتاا

مناسیب داسیتان اسیت اده از ترفیکهای داسیتانهای دیگر م مو ه توجه به ناصیر هکلی از وامل موفقیک این

اقتباس ادبی بوده اسک.

اژههای کلیدی :ر یکرد یوهکلگرایی ر ایک اقتباس زاداران بیل فیلم گا
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مقدمه
در ر شهای ت سیییرگر ابلب در هر اثر هنری معایی

از مردن گا ش خود تبدیل به گا میهود .این فیلم
تییاری

و ه بر این کییه یکی از اقتبییاسهییای خو

ثابتی را اسیییتارای میکنند .در این ر شها معایی از

سییینمای ایران اسییک موجب هییکلگیری موی یوی

پیش تعیین هییده را بر اثر هنری تحمیل میکنند در

سیییینمای ایران ییز هییید .در این مقاله می خواهیم با

طو تبیین بر آنایید تیا آن معایی را ثابک کنند اگر

بررسیییی تطبیقی این فیلم با داسیییتان مقتبس از آن

اثری با آن معایی مطابق درییاید برای آن معایی کنایی

براساس ر یکرد یوهکلگرایی خهوصاً بنابر یظریات

اسیییتعییاری در یظر می گیرییید در این بین برای
توصییییف یظرییه هیییان یکی د م ا مشیییا

برد

ناصر هکلی پیریگ اگویگی این تبدیل

دالیل موفقیک هکلی این اقتباس را یشان دهیم.

همیشییگی را دارید .اما از آنجا که در یوهییکلگرایی
از هنر به نوان سییلهای ارتباطی است اده یمیهود
ت سییییر فقط بییه نوان یکی از ابزارهیای منتقید این
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نئوفرمالیسم
یکتور هیییکلوفسیییکی 2یوری تینیایوف

1

بوریس

ر یکرد بیه هیییمار میر د .در این ر یکرد برای هر

آیان بام :سه تن از برجستهترین منتقدان هکلگرای

تحلیلی ر هیی سیازگار با اثر اتاا میهود ت سیر

دهیهی 2811ر س یظرییهپردازان ر اییک از زمان

همیشه به یک هکل ای ام یمیهود .در یوهکلگرایی

ارسطو به بعد هستند که یظریاتشان اساس هالودهی

به معنا هماون هگرد ) (Deviceیگریسته میهود .از

یظریات یوهیییکل گرایان را در ا اخر قرن بیسیییتم

منظر یوهیکلگرایان هییگردها سییاختاری منظم دارید

ا ایل قرن بیسییک یکم تشییکیل میدهد م اهیمی

کیه و ه بر بییان معنیا آهییینایی زدایی ییز می کنند.

مایند پیریگ

9

« اژهی هیگرد به نهیر یا ساختاری اطوم میهود

کییه هیمیگی از اجزای جییدایی یییاپییذیر یظریییه ی

که در اثر هنری یقشی ای ا کند -یک حرکک د ربین

ر ایکهییناسییی معاصییر یو هییکلگرایی به هییمار

یک ر یداد یک کلمهی تکرار هییده لباسییی خا

میآیند مرهون توش آنهاسک( .برد )5/2 2:95:

ییک ممیییمون بیره .-برای یوهیییکلگرایان تمام

هکلگرایان ر سی در زمرهی یاستین کسایی هستند

هییگردها از یظر امکان آهییناییزدایی کارایی در بنا

که در صیییدد مقایسیییه ی میان زبان فیلم برآمدید.

کیردن سییییسیییتم سیییینمییایی فیلم هییا برابرییید».

(همان )3::یکتور هیکلوفسیکی در یوهتههای میان

(تامپسون)12- 19:2:82:

 2823تیا  2815این بحث را مطرح کرده اسیییک که

عزاداران بیل ( )2:3:یوهیتهی بومحسین سا دی

«همهی ناصیییر "هیییکلیاید" آنها را میتوان با

م مو هی هشیک داستان کوتاه بام پیوسته اسک که

بررسییی قوایین زبانهییناختی قوا د آفرینش هنری

در مکایی خیالی به یام «بیل» میگذرد .قههی ااارم

دریافک( ».مارتین)2:96 18:

که فیلم «گا » به کارگردایی داریوش مارجویی از آن

پس از هیییکییلگرایییان دیویید برد

اقتباس هیده اسیک ماجرای مشدحسن اسک که بعد

تامپسون یوهکلگرایی را با تکیه بر فیلم بنا یاادید که

3

داسیییتان 5ایگیزش 6تأخیر

7

تناتر

کریسیییتین

این یظریات ابتدا در روایت در فیلم داستانی برد

پی ینه تحقیق و نقد آنها

در سیییا  2895بیییان هییید سیییپس در مقییاالت

به قو یوسیییک از زمایی که یک یویسییینده همکار

یلوفرمالیسیتی کریسییتین تامپسون در شکستن حفاظ

دیگری در مرزهییا

فرهنییگ هییای دیگر پیییدا کرد

شییی ییهای( )2899تاور بر ز پیدا کرد .برد

ادبیات تطبیقی ییز آباز هد .از این ر ادبیات تطبیقی

ابزارهییای

برای بررسییی مقایسییه یا جوه مشییترو آن د پا به

فرمالیسکها در ادبیات به طرح پیریزی بوطیقایی

میدان میگذارد(.یوسیییک )31 2:99:با توجه به این

در یظریییات فیلم پرداختنیید .این د تن معتقییدییید

گ تهی یوسیییک میتوان این گویه برداهیییک کرد که

فرمالیسیییم ییاز به تماهیییاگری فعا دارد .از این ر

هنگیامی کیه ییک داسیییتیان برای اقتباس در مدیوم

پیگیری یک فیلم امر پیچیدهای اسییک که تماهییاگر

دیگری م ل سییینما دریظر گرفته میهییود مربوب به

فعیا را میطلبید .این ر یکرد بیا توجه به ناصیییر

حوزه ادبیات تطبیقی میهیییود .با توجه به یوپا بودن

یا بد بودن به

مطیالعات بین رهیییته ای در ایران مقولهی اقتباس

قما ت یک فیلم بپردازد .با بررسی ناصر هکلی به

بررسیهای یگاریده در پژ هشهای گذهته یمایایگر

این مام می پردازد( .کریسیییتی ):6 2:95:برد

این مسیلله اسک که بیشتر تحقیقهای گذهته مربوب

تامپسییون با کر م ا معر ف جادوگر شییهر رمرد

به بازهییکافی م اوم اقتباس اسییک .براسییاس آیچه

براین قییدهایید کیه د یدن د ر تی توتو(سیییگ

مشییاهده هیید یکتهای که بیش از هرایز به اشییم

د ر تی) در طو جییاده در ابتییدای فیلم ایتظییارات

میخورد یقد آثار پیشییین آسیییبهییناسییی این

مایاطیب را میطلبد که ارا ا می د د؟ به مقهییید

پژ هشهای اقتباسیی در ایران اسک .توجه صرف به

میرسییید یا با کاراکتر دیگری ر بهر خواهد هییید؟

بررسی معنا ر ید قهه -بیتوجه به ناصر هکلی-

انین کنش سییییاده ای ییز از یگییاه این د منتقیید

یتی یهگیری اینکیه ییک اثر اقتبیاسیییی فادارایه یا

تییامپسیییون بییا اسیییت ییاده از یظریییات

هیییکلی بیآنکه صیییرفا با بیان خو

یلوفرمالیسیییم ییز کنش مااطب را میطلبد(.برد

بیر فادارایه اسیک از جمله ایرادات ارد هده به این

تامپسییون )52 2:95:یکته با این توضیییحات یگاریده

یوع از تحقیقهاسک.

معتقد اسیک که این ر یکرد با پیشینه ادبی که دارد

امیا اگر باواهیم صیییرفیا به تحقیق هایی که درمورد

تامپسییون با فیلم پیدا

بررسیییی تطبیقی « زاداران بییل» سیییا دی «گا »

کرده اسیییک محمل ر یکرد مناسیییبی برای مطرح

مارجویی ای ام گرفته اسیییک اهیییاره کنیم باید به

کردن در مقوله اقتباس اسک که پیشتر بد ن توجه به

پایانیامه «بررسیی اقتباس از ادبیات داسیتایی معاصر

یظریهای متناسییب با این مقوله مطرح هییده اسییک.

سییینما در ایران» از محمدحسییین

امتزاجی که از سییوی برد

ر یکرد یلوفرمالیسییم این بسییتر را فراهم میکند تا با
اساسی تلوریک یظری به این مام پرداخته هود.

برای تلویزیون

احیدی اهیییاره کرد .این پایانیامه برخوف آیچه از
یامش ایتظار میر د بیشتر کلیگوییهایی در رابطه با
اقتباس هییوههای آن  ...که پیشتر در کتا

«اقتباس

د ره سوم
هماره ه تم
تابستان 89
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برای فیلمنیامیه» محمید خیری آمده اسیییک .پس از

در این بین پیایانیامه های دیگری ییز جود دارید که

کلی گویی در این پژ هش در مورد اقتباس مارجویی

به مقوله اقتباس پرداختهاید اما همگی یا فاقد آیچه که

از داسیتان ااارم « زاداران بیل» صرفا در سه ص حه

در این مقاله مطرح میهوید اسک یا به مایند پژ هش

بدان اهاره هده اسک .جالبتر اینکه در این پژ هش

«رمان فیلم :اقتباس سیینمای ایران از رمان فارسی»

«درخیک گوبی» در حید یک

پیمان حمیدی فعا صیرفا اند رمان را مورد بررسی

ص حه کمتر صرفا اهارهای گذرا هده اسک .همهی

قرار دادهاید که در آن ییز جه سییبکهییناسییی ادبی

این هیا درحالی اسیییک که باتوجه به نوان پایان یامه

برجسیتهتر از بررسیی تطبیقی اسک .همانطور که از

بیه فیلمهیای «لیو»

ایتظار بیشتری از آن میر د.

نوان مشا

اسک فیلم «گا » باتوجه به اقتباس از

در پژ هش دیگری با نوان «بررسیییی ر ابط متقابل

داسیتان کوتاه از دایره آن خاری اسک .یوع دیگری از

سیینما ادبیات معاصر ایران» از سید احمد ت ویدی

پژ هشها ییز هسییتند که صییرفا به یک طرف ماجرا

ییز هییاهد همان کلیگوییها بیان پیشییینه تاریای

پرداختهاید .برای م ا «تحلیل زاداران بیل سییا دی»

اقتباس هستیم که تناا در فهل ااارم آن «یمویههای

قادر طویی تقیدیزی ییز صییرفا به بررسییی ناصییر

موفق یاموفق» به فیلم «گا » اهییاره هییده

داسیییتیان پرداختن به جه رئالیسیییم جاد یی در

اسیک که فاقد بررسی تطبیقی تحلیل ناصر هکلی

م مو ه داسیتان سا دی پرداخته هده اسک که جه

اسک.

مقایسه تطبیقی با فیلم «گا » در آن دیده یمیهود.

تناا پژ هشی که به صورت تاههی به بررسی فیلم

همانطور که مشاهده میهود مقاله یا پژ هشی که به

«گا » داسییتان مقتبس از آن پرداخته اسییک مربوب

بررسیی همهجایبه با محوریک ناصیر هکلی بپردازد

بیه پژ هش زینیب ترا زاده اسیییک که تحک نوان

از طرفی دیگر به مقایسیه بررسی تطبیقی بین د

«فرآیند اقتباس از یک متن ادبی تا یک اثر سییینمایی

اثر «داسیییتان ااارم زاداران بیل» سیییا دی فیلم

مورد مطالعه داسیییتان فیلمنامهی گا » اسیییک .این

«گا » بپردازد در این بین دیده یمیهیود اه رسد به

پژ هش با تکبه بر یظریه ترامتنیک ژرار ژیک اسیییک.

اینکه یک اسیییاس یظری برای مقولهی اقتباس دریظر

از آن جایی که یظریات ر ایکهناسایهی ژیک با تکیه

گرفته هود .در ادامه این مقاله میکوهد ناصر هکل

بر ادبیات مطرح هییده اسییک این اثر فاقد بررسییی

در پیریگ این د اثر را مورد مداقه قرار دهد.

هییاخ

ناصیر هیکلی اسیک صیرفا به سبک ساختار
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هیاهیکپردازی متمرکز هده اسک .از این ر بیشتر

پیرنگ

ح م پایان یامه مذکور به طرح یظریات ژیک پرداخته

پیریگ هییکل یظم یافتهی داسییتان فیلم اسییک که به

اسییک تناا در 11صیی حه به یکات مورد اهییاره در

ارائهی آن می پردازد در اقع الگویی اسیییک که از

باال پرداخته اسک مسائلی همچون زمان مکان از

طریق آن فیلم یشیان داده میهود .پیریگ به این دلیل

یکاتی اسک که مورد ب لک قرار گرفته اسک.

که براسیییاس یظم ترتیب خاصیییی حوادر را ارائه

میکند یو ی یظام تلقی میهییود( .برد

/2 :2:95

مقدمهاینی پایان لیک ایگیزش لی) سد کردن
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ر ابط لی( ویم اهییتباه رخنههای منطقی) تناتر

مردم ابلیب فکر میکنند که فرم به نوان م اومی در

میهیییود که به لک محد دیک صییی حات تناا به

مقابل محتواسک .این تهور بدین معنی اسک که یک

بررسییی اند نهییر مام از جمله سییاختار پیریگ

هعر یا یک قطعه موسیقی یا یک فیلم به مایند ترفی

خطوب پیریگ ر ابط لی تهییادف تناتر در فیلم

خیالی اسیییک کیه میتواید حا ی م اوم محتوایی

داستان «گا » پرداخته میهود.

باهییید .یلوفرمالیسیییکها این فرض را قبو یدارید
فرم را به م ابه سییییسیییتمی تلقی میکنند که در ن
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بیر یی یدارد هر آیچه در فیلم دیده میهود منتسب

آباز فیلم یا داسیییتان به یدرت همراه با خط اصیییلی

بیه فرم پیرییگ اسیییک .از این ر فرم دربرداریییده

ماجراسیک بلکه ابتدا فمییای پیریگ هییاهیکها

احسیاس معنا ییز اسک که ایتظاراتی را در مااطب

معرفی میهوید( .هابا)98 2:8::

ای ییاد می کنیید ا را از جییایگییاه من عییل در دیگر

آباز به د هکل میتواید باهد .2 :از ابتدای ماجرا .1

ر یکردهیا بییه نهیییری فعییا در یقید بررسیییی

از مییاییه ییا حتی ایتایای ماجرا ()res in media

ر ایییک هییینییاختی فیلم دربر می گیرد .در ر یکرد

(همان)81:

یلوفرمالیسیم فرم سیستمی فراتر از م اومی صرفا در

آباز از ابتدای ماجرا تمایدی اسک که آن را منسو

مقیابل محتواسیییک که در دیگر ر یکردها بررسیییی

به ارسییطو میدایند .آباز از میایهی ماجرا ییز قدمتش

میهود( .برد

تامپسون)38-62 2:95 :

«هرگاه د ر یداد ر ایی به ما رضییه گردد بیتردید
در پی ییافتن پیوییدهیایی لی مکایی زمایی میان
آنها برخواهیم آمد( ».برد

 )21: /2 :2:95از این

بیه همیان د ران بیاز میگردد .فایدهی این یوع آباز
هیر ع ر ایک به هیکلی جذا
بیشیییتر کن کیا

اسک که مااطب را

تربییب بیه دییدن ادامهی ماجرا

می کنیید .در این ر ش بییه ج یای معرفی فمییییا

ر برای پیریگ سه یوع یظام قایل هدهاید:

هییاهیییکها با اسییت اده از پسیما اطو ات آباز

 .2یظام منطقی

منتقل میهود.

 .1یظام زمایی

«صیییحنیهی آبییازین هر فیلم صییینیا تمنیدی حکم

 .:یظام مکایی (همان)218 :

تهیویری مینیاتوری از ساختار ممامین همان فیلم
را دارد ...به بارتی یاسییتین یشییایهها از در یمایهی

 -1نظام منطقی پیرنگ
یظام منطقی پیریگ هییامل :تنا

فیلم را بیایید بتوان در یحوهی آبیاز آن ییافک اگر
ر یدادها سییاختار

فیلمی با ا لین صحنهاش سریای از موضوع اصلی

د ره سوم

پیرییگ دامنیه ی اطو یات مق اطو ات(تأخیر

یحوهی پرداختن به آن موضوع به دسک یدهد آنگاه

هماره ه تم

حشییو) خطوب پیریگ تهییادف ر ابط لی(آباز

می توان گ ییک آن فیلم باترین باییک خود را برای
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جییلییب مییاییاطییبییان از دسییییک داده اسییییک».

ده فمای آن میپردازد که مشا

(پاینده)183 2:83:

ده معمولی ییسک.

«در هییر ع فیلم تهییا یر من یتیگاتیود مرد گا با

فیلم «گا » با یک مقدمهی هشیک دقیقه بیسک سه

آن هیییکل محو مبام یادآ ر این اسیییک که فیلم با

ثیاییه ای (بد ن احتسیییا

تیتراژ) در د صیییحنه به

ایزی بیر از ر ایک مادی مسییتند یک قهییه سییر

معرفی فمیییای ده آدمهیایش میپردازد که درحا

کار دارد( ».د ایی)61 2:98:
در این تیتراژ هاهیک ا

داستان مشدی حسن در

ا یک کردن موسییرخه هسییتند در صییحنهی سییوم
رابطه

وقهی مشییید حسییین به گا ش را هیییرح

کنیار گیا ش دییده میهیییود .در همین آبیاز تاهر

میدهد اما در قهییهی ااارم در همان پاراگراف ا

هییاهیییکها رابطهی آنها به صییورت موجز به

گره داسییتان با یک تعلیق(گریهی زن مشیید حسیین)

مااطب یشیان داده میهود .بیننده با دیدن این تیتراژ

مطرح میهود:

دایسیییتن یام فیلم میفامد که با اه فیلمی ر بهر

« زن مشدی حسن که آمد بیر ن تازه آفتا

زده بود.

اسک.

اسوم گاریاش را آ رده بود کنار استار منتظر بود

«فیلمهای رئالیسیییتی معموال با صیییحنهای از زیدگی

که با کدخدا بر ید خاتون آباد ختم خواهر مشیییدی

ر زمره هیر ع میهیوید که در پس آن هاهیکها

نیاییک .کیدخیدا رفتیه بود خیاییهی مشیییدی بابا

مکیان ها ر یدادهایی آهییینا به تهیییویر کشییییده

می خواسک که ا را هم با خودهان ببرید .اما مشدی

میهیوید .از این ر تماهاگر با دیدن انین صحنهی

بابا باایه میآ رد .یه که مشیییدی نایک با ا بد بود

آهنایی آماده می هود تا فیلم را به مایند یک گزارش

می خواسییک هرجوری هده از انگ کدخدا خو

از اقعیییک ببینیید کییه همین امر فیلم را برای ا

هود که یک دفعه صدای گریهی زن مشدی حسن را

با رپذیر میکند( ».پاینده)183 2:83:

از کنار استار هنیدید( ».سا دی)99 2:99:

هرانید کیه فیلم «گیا » ییز از این ترفنید فیلم هیای

بیدین ترتیب اگر قهیییه ی ااارم « زاداران بیل» را

رئالیسیتی برای فماسازی است اده میکند به معرفی

مستقل م زا از دیگر داستانهای آن م مو ه دیده

ده فمیییای آن میپردازد که د وتی ضیییمنی برای

هیییود آباز داسیییتان از میایهی ماجرا آباز فیلم از

ر د به این ر سیتا فماسازی اثر اسک صحنهی

ابتدای ماجرا تلقی میهیییود .اما اگر به داسیییتانهای

در حکم الیگ هات فمای کلی داستان را ترسیم

پیش از قهیهی ااارم ییز به م ابهی جزیی از داستان

میکنیید امیا از همیان ابتییدا رفتییار مردم ده کلوز

ااارم یگاه هیود سه داستان قبلی در حکم مقدمهی

ا

آپها مشییا

میهییود که یک ده معمولی ییسییک.

قههی ااارم اسک.

آباز داسیییتان ااارم « زاداران بیل» با آیچه در فیلم

در مقولهی پایان فیلم داسیییتان ییز با د یوع پایان

مشیاهده میهیود مت ا ت اسک .آباز فیلم به معرفی

ر بهر هستیم:
 .2پایان باز.
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میهود که یک

«تناا صیدای گریهی زن مشدی حسن میآمد که تک

 .1پایان قطعی.
پایان باز به پایایی بیر قطعی گ ته میهییود که ایتاای

تناا با فایوس ر هینش یشسته بود پشک بام طویله

پیرییگ در هن مایاطیب هرطور که میل ا سیییک

صدای دایره کف زدنها که رفتهرفته یزدیکتر

مییی تییواییید پییایییان یییابیید .بییرای م ی ییا  :فیییییلییم

تندتر میهیید یعرهی درمایدهی گا یاهییناسییی از

تلقین(8یوالن )1121:بیا ارخیاییدن فرفرهای -کیه از

در ن یک طویلهی مار به( ».همان)226:

حرکک ایسیییتادن آن به معنی حمیییور در الم اقع
اسک از حرکک باز یایستادن آن به معنی حمور در
الم ر یا اسیک -که یشییان داده یمیهییود از حرکک

 -2-1تصادف ()Chance

از هیاخههای تنا

ر یدادها نهر تهادف اسک.

باز میایستد یا همچنان میارخد پایان مییابد.

تهیادف در فیلمهای هنری یقشی اساسی دارد که در

یمویهی ایراییاش ییز فیلم «جدایی یادر از سییییمین»

پایان بندی اثر یقش به سزایی را ای ا میکند .تهادف

(فرهادی )2:98:که در پایان یشییان داده یمیهییود که

بیشییتر در ابتدا میایهی داسییتان به نوان محرو

ترمه زیدگی با مادرش را ایتاا

میکند یا پدرش.

ایگیزش برای هیییر ع یا ادامهی داسیییتان اسیییک

در ادبیات فارسی ییز پایان بندی هایی از این یوع ییز

(هابا.)2:8: 95:

دیده میهود.برای م ا :

مرگ گا مشید حسین تناا تهادف محرو اصلی

در ایتاییای داسیییتییان دز هوشربییا از م نوی معنوی

قهییه اسییک که خط اصییلی فیلم داسییتان را پیش

سیرگذهیک برادر سیوم به ت هیییل گ ته یمیهود

میبرد .از این ر داسیتان فیلم هر د براساس یک

داستان یاتمام میماید(.همایی)13 2:93:

تهادف بنا یااده میهوید.

در پیاییان قطعی فیلم ییا داسیییتان با سیییریوهیییتی
محققالوقوع پیاییان مییابد جایی برای ت سییییر

 -3-1تناظر

برداهک دیگرگویه جود یدارد.

«منطق ر ایی اصیییلی ایتزا ی تر را ییز دربر می گیرد.

فیلم «گا » با مرگ مشییید حسییین همزمایی آن با

این اصییل را که در ارتباب با تشییابه ت ا ت مطرح

ر سیی اسما یل با خواهر باس پایان مییابد در

بافک هر

آخرین یمای فیلم زن مشییید حسییین منتظر ر ی بام

اسیییک اصیییل تناتر مییامیم .درااراو

فیلم میتوان پیدییده ای را بیه منزله ی ر یداد لک
داد» (برد 2:95:

ایستاده اسک.

معلو تشابه یا ت ا ت تشای

در داستان سا دی ییز هاهد همین پایانبندی هستیم

ی.)218/2

با این ت ا ت که زن مشییدحسیین از فوت هییوهرش

همایندی هیییباهک د ات ام در ر ایک اسیییک یه

آگاه اسک .یمای پایایی فیلم در داستان اینگویه آمده

تکرار آن به صیییورت پسیما .همایندی موجب پدید

اسک:

آمدن معایی داللکهای ضییمنی میهییود که کشف
آنهیا من ر به درو الیهی زیرین اثر لذت بردن از

د ره سوم
هماره ه تم
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آن می هیییود .برای این کیه مااطب متوجه همایندی
هود باید به صحنه یا ر یداد مورد اهاره تأکید هود

مشیدحسن را به مایند یک حیوان با طنا

(هیییابا .)211 21: 2:8::اما تناتر نوان کاملتری

ا برای بردن به هار میکشند.

به یظر میرسد که و ه بر همایندی میان د ر یداد

این صییحنه این با ر در باش ه دهم داسییتان به

ت ا ت تقابل را ییز هامل میهود (همان.)218:

این هکل آمده اسک:

بعد از تهییادف د مین رکن تشییکیلدهندهی پیریگ

«ته دره توی تاریکی سییه مرد که گا را طنا

فیلم داستان «گا » «همایندی» اسک.

کرده بودید کشان کشان میبردید طرف جاده .یکی از

وقهی م رب مشییدحسیین به گا ش که با مردن گا

مردها جلوتر میرفک طنا

بستهاید

پی

را میکشییید د مرد

من ر بییه ازخودبیگییایگی مشیییدحسییین می هیییود

دیگر هلش میدادید .گا با ج هی کواکش مقا مک

همیاینیدیهیایی را بیه جود میآ رد .در هیییباهک

میکرد مردها را خسییته میکرد( ».سییا دی2:99:

تیاهری میتوان بیه اشیییمهیای درهیییکهیییدهی

)225

مشدحسن صدای گا درآ ردن ا اهاره کرد.

دیگر همایندی موجود در فیلم هباهک میان رابطهی

در هییباهک باطنی میتوان به کاه یوی ه خوردن

پناایی داهییتن حسیینی با خواهر جبار

بیه جود یییامیدن مشیییکیل گوارهیییی ز ر زیاد

خواهر باس اسک اما این د مورد در ایتاا به جای

مشیدحسین در زمایی که اسوم دیگران میخواهند

هییباهک تقابل پیدا میکنند اه اینکه اسییما یل در

ا را از طویله خاری کنند برای مدا ا به هار ببرید

ایتایا بیا خواهر باس ازد ای می کند اما حسییینی

اهیاره کرد که در یاایک من ر به مرگ ا میهود که

خواهر جبار یه.

اقبتی مشابه با گا ش پیدا میکند.

اسییما یل با

هییباهک میان دزدی کردن متقابل بیلیها از بلوریها

0یکتیهی حیائز اهمییک در این بین با ر مردم ده به

بییالعکس از دیگر همییاینییدیهییای موجود در فیلم

تبدیل هیدن مشیدحسین به گا اسک .بعد از اصرار

اسیک که با داستان مشترو اسک .این مورد میید این

مشییدحسیین بر اینکه ا مشییدحسیین ییسییک گا

اسک که بیلیها در ین حا که ترسو هستند افرادی

مشیدحسن اسک مردم ده ییز به این با ر میرسند

ایتقام جو هستند که ترسشان موجب ایتقام یگرفتنشان

در ایتایای فیلم زمیایی کیه کدخدا باس اسیییوم

یمیهود.

میخواهند مشییدحسیین را برای مدا ا به هییار ببرید

تیا بیدین جیا همگی تنیاترها میان فیلم داسیییتان

م بور میهیییوید ا را به مایند گا با طنا

223

همچنین در همیان صیییحنیه دییده میهیییود که

ببندید

مشیترو اسیک تناا یک مورد همایندی در داسیتان

در صحرا ییز زمایی که مشدحسن از تپه باال یمیر د

جود دارد که در فیلم مشاهده یمیهود .در د جا از

مقا مک میکند اسوم -که مغز مت کر ده اسک -با

داستان یویسنده الههی مربی را توصیف میکند که

مشدحسن به مایند حیوایی اموش برخورد میکند

بر ر ی سیط اسیتار اسک یک بار پیش از هنیدن

درحالیکه ا را میزید میگوید« :د بر حیو ن!»

خبر مرگ گا مشیییدحسییین یک بار دیگر پس از

هییینییدن خبر مرگ گیا  .در هر د مرتبه به پراکنده
هدن گرد مرگ در ده اهاره هده اسک که بار ا

به

همین ییام آمده اما در فیلم بنا به دالیلی یامعلوم تغییر
پیدا کرده اسک.

یو ی پیشگویی یک خبر بد اسک بار د م به ت بیک

مورد دیگر مربوب به یسیبهاسیک که مشد جبار به

پراکنده هدن گرد مرگ در ده اهاره دارد.

جای خواهر در فیلم همسییری با یام «مشیید ریحان»
دارد که تازه هم ازد ای کرده اسک (همان)223 61 :

 -4-1ساختار پیرنگ
تکییه ی فیلم «گیا » بر داسیییتیان اایارم م مو ه

 -5-1ک مکش

« زداران بیییل» اسیییک امییا از دیگر داسیییتییانهییای

صحنهی ا

م مو یهی « زاداران بییل» ییز اسیییت اده می کند .به

ده پرداخته میهود که فیلم کشمکش افراد با یکدیگر

نوان م ا :

به آزار ا یک هدن فردی توسط مردم

را یشان میدهد بیایگر این اسک که افراد با یکدیگر

قسیییمک زاداری بیلی ها از داسیییتان سیییوم همین

رابطهی خوبی یدارید اما در صییحنهی د م صییحنهی

م مو ه اقتباس هییده اسییک که مردم ده با زاداری

د م فردی یشییان داده میهییود که گا ی را با وقه

سیییعی میکنند بوی قحطی بادهای سییییاه را دفع

میهوید به محض دیدن سه ی ر ر ی تپه میترسد
به سییر ک به ده برمیگردد .در صییحنهی د م د

کنند( .سا دی)5: -2:99 97:
این قسمک به هکل هوهمندایهای در پیریگ پس از

یکته حائز اهمیک اسیک یک مشدحسن با وقه در

مرگ گا گن ایده هده اسک.

حا هیستن گا ش اسک که رابطهی صمیمایه فرد با

قسیمک دیگری از فیلم که موسرخه(م نون ده) را به

حیوان را یشیان میدهد .د دیده هدن سه ی ر ر ی

میبندید ییز

تپه که حاکی از خهومک بریبهها ترس از آنها در

مییأخییو از قهییییه ی هی ییتییم « ییزاداران بیییییل»

این ده جود دارد .و ه بر اینها تمیییادی که میان

اسک(همان )26:-292:اما با این ت ا ت که اینجا یه

این د صیحنه ای اد می هود به هاهیکپردازی اثر

آسیییییا

می بریید پیایش را با طنا

یب بریب

کمک میکند مشدحسن به نوان فردی مت ا ت از

برای تبدیل هیییدن ا به جایوری

سییییری یاپذیر بلکه برای لو یدادن ماجرای مرگ گا

افراد ده که سر به سر هم میگذارید به تهویر کشیده

مشدحسن به آسیا

برده میهود.

د ت ا ت کواک دیگر به یامگذاریها یسیییبکها

میهییود معلوم میهییود که کارگردان میخواهد به
ا بپردازد داستان ا را ر ایک کند.

باز میگردد:
در فیلم دهی بیه ییام «بلور» جود دارد که بیلیها با

 -6-1ح و

آن هیا خهیییومک دارید بالعکس اما یام این ده در

از یگاه تود ر ف « :هر ر یداد دسک کم د بار تکرار

داسیییییتیییان «پیییور س» قییییییید هیییییده

مییی هییییود(».بییه یییقییل از بییرد )2:95 212:

(همیان )216 219 218 221 222:که در فیلمنامه هم

حشیییو در یگییاه یلوفرمییالیسییییک هییا یو ی تکرار
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7

آبستن بودن گا مشد حسن

1

1

فیلم کمییک میکنیید بر خوف حشیییو در ادبیییات

9

خوابیدن مشد حسن در طویله

2

2

8

دزدی کردن بلوریها از بیلیها

:

1

فارسیی اسک که اصطوحی من ی به معنی تکراری

21

دزدی کردن بیلیها از بلوریها

1

1

بیاوده زائد تلقی میهود.

22

در این مقاله به لک تطبیقی بودن با داستان تداخل

21

تعریف داسیییتان به معنای ام ادبیاتی آن با تعریف

2:

قسییمکهای موثری از پیریگ اسییک که به فام باتر

داسییتان به معنای یلوفرمالیسییتیاش از بررسییی جز
حشییییوهییا صییییرف یییظییر هییییده اسییییک.
احد حشیو در فیلم تهیویر اسیک اما در داستان به

25
26
27

اسک
مردم بیل دارای ا تقادات مذهبی هستند
قی

هر ر بودن پسر مشد ص ر

مشد اسو مغز مت کر ده اسک
خرافاتی بودن بیلیها

21

بستن دسک پای موسرخه برای اینکه
قمیه مردن گا مشد حسن را لو یدهد
ارتباب ما یایه داهتن خواهر مشد جبار با

1

1

2

21

2

8

2

3

1

:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

توجه به توصیییف که معموال در داسییتان کشییدار

12

بیر ن آمدن مشد حسن از خایهاش

2

2

11

د ری کردن مردم ده از مشد حسن

2

5

طوالیی اسک فقط یک بار آن حشو یا بسامد محاسبه

1:

مشد حسن حالش خوش ییسک

:

2

13

اسما یل به دیبا گا رفته اسک

1

1

2

2

16

مشد حسن رفته باالی پشک بام

2

2

17

گا ت پیدا هده

:

1

2

2

2

2

معنیای ام آن به لک اینکه با تهیییویر سیییر کار
یداریم با یوع دیگری از حشیییو ر بهر هسیییتیم

29

حشییو بسییامد داسییتانها در این تحقیق براسییاس

28

پیاراگراف محاسیییبه میگردد به گویهای که اگر در

11

یک پاراگراف سیان از یک بسیامد یا حشیو باهد با

میگردد.
در پیریگ فیلم داسییتان با حشوهایی ر بر هستیم
که در داسیتان کمتر دیده میهییود که حشوهای فیلم
در جد

هیماره 2-3حشوهای داستان در جد

یقل

مشاهده

حشو
2

همش تقهیر پسر مشد ص ر

21

2

2

1

دیوم بودن قد پسر مشد ص ر

2

2

:

مشد حسن گا ش را به صحرا برده اسک

2

2

3
5
6

19

جد

 -1-6-1ح وهای فیلم

ترس بَیَلیها از

15

18

هماره  1-3هرح داده میهود:

226

23

استار محل اجتماع گردهمایی مردم ده

بلوریها22

21

تن ر بَیَلیها از بلوریها

پیدا هدن سر کلهی بلوریها ر ی تپه

2

2

:

2

2

1

حسنی
اسوم به باس گ ته تا کشیک بدهد ببیند
کی مشد حسن میآید
دیرهنگام هدن بازیگشتن مشد حسن
آمدن زیی از اهالی ده برای سر زدن به زن
مشد حسن

موسرخه طنا

را پاره کرده از آسیا
بیر ن آمده

21

اسما یل برگشته
ما بلوری

ییستیم25

 -2حشوهای فیلم

این حشوهای زیاد از بطن داستایی میآید که آن ییز
دارای حشوهای زیادی اسک.

این یوع کشیمکش ایسان را در برابر ات اقاتی همچون

 .2-6-1ح وهای داستان
یقل

مشاهده

ردیف

حشو

1
1

2

زن مشد حسن گریه میکند

2:

1

یک تکه کانه آتیش بزیین بدین به

1

دستاهو (زن مشد حسن) بگیرین

1

1

تکویش بدین
21

3

بیلیها ا تقادات مذهبی دارید

5

مشد اسوم مغز مت کر ده اسک

1

6

مشد حسن پشک بام طویله یشسته

1

1

7

مشد اسما یل رفته گا را پیدا کند

3

1

9

کدخدا میگه:گا ت پیدا هده

1

1

جد

میدهد( .سناپور):3 2:95:
د خط فر ی مربوب میهود به:

من(ینه خایوم)
:

سییییل زلزله دیگر مواهب طبیعی حیوایات قرار

6

1
1

 -1حشوهای داستان

 .2رابطههای ما یایه میان خواهر مشد جبار با حسنی
اسیییما یل با خواهر باس که مورد آخر به ازد ای
ختم میهود.
 .1رابطیهی بید بیلیها با بلوریها که من ر به دزدی
کردن بلوری هییا از بیلی هییا

بییالعکس می هیییود.

این سیییه خط پیرییگ در قهیییهی اایارم م مو ه
داستان « زادارن بیل» ییز جود دارد با این ت ا ت که

 -9 -1خطوط پیرنگ

در قهیییهی ااارم دزدی کردن بلوریها از بیلیها

سییه دیدگاه برای بررسییی خطوب پیریگ در ر یکرد

بالعکس -که در پیریگ «گا » سیه بار مشاهده یک

یلوفرمیالیسیییم قیائیل میهیییوید که اصیییلیترین

بار یقل میهود -کمریگتر از فیلم اسک.دلیل آن هم

پرکیاربردترین آنهیا تقسییییم خطوب پیرییگ بیه د

این اسییک که « زاداران بیل» م مو ه داسییتان بههم

قسیییمک «خطوب اصیییلی فر ی پیریگ» اسیییک.

پیوستهای اسک که این ات ام در طو قههها پراکنده

(هابا)77 2:8::

هیییده امیا در فیلم به لک دیباله دار یبودن پرریگتر

خط اصییلی همانطور که از یامش پیداسییک ماجرای

جلوه میکند.

اصییلی مرکزیای اسییک که پیریگ حو محور آن
می ارخد .خط اصیییلی در طو پیریگ ادامه دارد

 -2نظام رمانی پیرنگ

خطوب فر ی به کامل کردن داسیییتان اصیییلی کمک

درو هییناخک پیریگ یک اثر ارتباب مسییتقیمی با

میکند جه دیگری از هاهیکها برمو پرداخک

م اوم زمیان در آن اثر دارد .باشهایی همچون یظم

میهود بر جذابیک داستان میافزاید(.همان)9::

ترتیب ر یدادها زمان هر کنش ر ابط بین آنها

پیریگ «گا » یک خط اصلی د خط فر ی دارد:

الگوی تکرارهان وامل تشکیل دهندهی یظام زمایی

خط اصییلی که باش ا ظم فیلم را تشییکیل میدهد

پیریگ اسییک که در راه درو هییناخک پیریگ یک

مربوب بیه گا مشییید حسییین مردن آن تبعات

اثر ماییاطییب را راهنمییایی میکنید (هیییابییا2:8::

تأثیرات آن بر ر ی صاحبش اسک .در این خط هاهد

.)215 213

کشمکش فرد با طبیعک هستیم.
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 -2-2ترتیب رویدادها

 -1-2روابط رمانی و علّیت
لیک امری زمانمند اسک اه اینکه همیشه در الم

ر ییدادهیای ماجرا به د صیییورت کلی «متوالی»

اقع لک مقدم بر معلو اسییک .اما این امر در الم

«همزمان» رخ می دهد .ر یدادهای داستان ماجرا به

ر ایک میتواید بر کس باهییید پیریگ به سیییمک

د صورت کلی ییز در پیریگ یشان داده میهوید که

پرکردن این خلیل در هن مایاطب حرکک می کند.

ترکیب آنها با یکدیگر موجب ااار هیییکل یمایش

«هنگامی که داسیتان از میایه آباز می هود یا اثر یک

میهود( .برد  2:95:ی)259/2

ر یداد پیش از امل آن ر یداد یشییان داده میهییود

هکل ا

در اقع رابطیهی طبیعی زمیایی مییان ر یدادها در

داسیییتیان همزمیان رخ دادهاید در پیریگ ییز همزمان

یتی یه رابطه ی لی آن ها به طور موقک داار اخو

یمیایش داده هیییویید .به طور م ا

میگردد سرای ام پیریگ داستان به سمتی حرکک

مکیالمیهی تل نی با یکدیگر هسیییتند که از طریق د

میکننید کیه در هن مایاطب رابطهی اصیییلی میان

ییمه هدن تهویر هر د طرف دیده میهوید.

ر یدادها را بسازید» (همان.)217 216 :

در هکل د م قایع متوالی در پیریگ همزمان یمایش

در فیلم گییا ترتیییب زمییایی رابطییه ی لی-معلولی

داده می هییوید .برای م ا هنگامی که هییاهیییکها

برگرفته از الم اقع اسک .به طوری که ابتدا وقهی

بریامهای را تماها میکنند که ر یدادهای قبلی داستان

د فرد در حا

مشییدحسیین به گا ش را میبینیم بعد از مرگ گا

را یشان میدهد .این یمویه بسیار کمیا

جنون توهم مشیدحسن از این ات ام دیده میهود.

هکل سوم رایجترین یمویه اسک که از طریق تد ین

اما در داستان ابتدا وقهی بیش از حد مشدحسن به

موازی ر یدادهای همزمان داسیتان به صورت متوالی

گا ش توصیف یمیهود این به دلیل یقطهی هر ع

یمیایش داده میهیییود .معر فترین م ییا این مورد

داسیییتیان اسیییک که از بزیگاه یقطهی طف آباز

سیییکیایس بسیییل تعمیید دادن پدر خوایده در فیلم

میهود.

«پدرخوایده» (کاپوال )2871:اسییک که همزمان با این

مییان فیلم داسیییتیان به لحان زمان ر یداد در یک

صحنه ماال ان مایکل کورللویه ییز کشته می هوید.

مورد ت ا ت دیده میهییود .در داسییتان زمان ا وم

در هکل ااارم ر یدادهای متوالی به صورت متوالی

یزده بیان میهییود« :زن

بد ن دخل تهیییرفی در زمان ر یدادها یمایش

خبر مرگ گا صییب

آفتا

مشیییدی حسییین که آمد بیر ن تازه آفتا

زده بود»

اسک.

داده میهوید( .همان)258 259 :

(سیییا یدی .)99 2:99:امیا در فیلم هنگام تار این

زمانهای فیلم داسیتان «گا » به صورت ماتهر در

ات یام می افتد زمایی هم که اسیییوم اقعه را برای

27

مشیییدحسییین تعریف میکند میگوید« :دیر ز تار
یالک سر سینه زیان ا مد که گا ت مرده مام رفتیم
گا ر سرازیر کردیم تو ااه».
229

زمایی ات ام میافتد که ر یدادهایی که در

ییییییمیییییودار()2

آمیییییده

اسیییییییک.

در داسییتان اسییوم برای اینکه مشییدحسیین را از

نمودار( )1رمان در فیلم و داستان «گاو».
100
80
60
فیلم

40

داستان

20
0
پس نما

زمان حال

پیش نما

توهمش خاری کند اقعیک ماجرا را برای مشدحسن
تیعریف می کنیید« :دیر ز صیییب

آفتییا یزده زن

مشیییدحسییین ا مد لب اسیییتار گریه کرد که گا
مشدحسن افتاده مرده( ».سا دی)217 2:99:
در فیلم ییز اقعیک را اسوم برای مشدحسن تعریف
میکند اما یمایی دیده یمیهود.

در فیلم داسیییتیان ر یدادهای متوالی به صیییورت
متوالی یمایش داده میهوید تناا در سکایس پایایی

 -4-2رخنههای رمانی

که اسییوم به ده برگشییته تا گاری را ببرد جنازهی

رخنههای زمایی باشی از داستان هستند که در زمایی

مشییدحسیین را برگرداید به طور همزمان موازی

که مااطب ایتظار دارد آن باش یشییان داده هود از

جشین ر سییی اسییما یل خواهر باس ییز یشان

یمایش آن صییرف یظر می هییود .رخنههای زمایی د

داده میهود .بدین ترتیب سکایس پایایی ر یدادهای

یوع هستند( :هابا)21: 2:8::

همزمان به صورت متوالی یمایش داده میهوید.

 .2بیا اهمییک :بیننیده ایتظیار دارد پیریگ آن زمان را

امیا در داسیییتیان تمیامی آن ر ییدادهای متوالی به

یشان دهد اما یمایش داده یمیهود.

صورت متوالی تعریف میهوید.

 .1بیی اهمیییک :برای پرهیز از طوالیی هییییدن
کسیییالکآ ر بودن حذف میهیییود .این رخنه گاهی

 -3-2پسنما ()Flash back

پس یمییا نهیییری اسیییک کییه بییه ارائییه ی متوالی
ر یییدادهییای متوالی داسیییتییان در پیریییگ میپردازد
(هابا.)227 2:8::
پسیماها در مرحلهای پس از آنکه رخ دادهاید یشان
داده می هیییوییید .پس یمییا د یوع اسیییک.2 :بیر یی
.1در یی .پس یمای بیر یی به پسیمایی گ ته میهود
که به محد دهای خاری از زمان اصلی پیریگ ارجاع
داده میهیییود .پس یمیای در یی به پسیمایی گ ته
میهیییود که به محد دهای در زمان اصیییلی پیریگ
ارجاع داده می هود (برد  2:95:ی.)262/2

ای اد ضرباهنگ ییز میکند( .همان)213:
رخنیه هیای زمایی موجود در فیلم داسیییتان «گا »
رخنیههیای زمایی بی اهمیک هسیییتند برای م ا در
فیلم در صیحنه ای که مشدحسن گا ش را از صحرا
برمیگرداید تمام مسیییر بازگشییک را یمیبینیم .یا
هنگامی که مشیدحسین به هار میر د برمیگردد
د ر ز طو میکشییید کیه میدت زمان کاهش یافته
اسک.
در داسیتان ییز 29باش جود دارد که که هییر ع هر
باش یشییاندهندهی رخنهی زمایی بیاهمیتی اسییک.
به نوان م ا  :در پایان باش سیییوم مردم ده با گا
مرده ر بر میهوید به موسرخه میگویند که بر د
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بیل کلنگ را از خایهکدخدا بیا رد اما در هیییر ع

 .1بسییامد جزیی :تکرار یک ر یداد اسییک که باش

باش اایارم میخواییم« :خیاوهیا را برداهیییتند

کوتاهی از پیریگ را به خود اختهییا

سییینیگهیا را کنیار زدیید ایاه بزرگی پیدا هییید»

بسییامد رایجترین یوع بسییامد اسییک( .هییابا2:8::

(سیا دی )86 2:99:که در این میان رفتن موسرخه

)215

به خایهی کدخدا آ ردن بیل کلنگ حذف هیییده

فیلم داسیتان «گا » ییز دارای بسیامد جزیی هستند.

اسیک .یا زمایی که اسیوم مشدی جبار کدخدا

بسامدهای فیلم در جد ( ):بسامدهای داستان در

می خواهند مشیدحسین را برای درمان به هار ببرید

جد ( )3آمده اسک.

هوا تاریک اسییک« :ته دره توی تاریکی سییه مرد که

 -1-5-2بسامدهای فیلم

پی کرده بودید کشییان کشییان میبردید

گا را طنا

طرف جیاده( ».همیان )225 :امیا قتی که به بیل باز

میدهد .این

ردیف

بسامد

یقل

مشاهده

2

در ده یک گا بیشتر جود یدارد

2

2

28

1

اسیییک« :یزدیکیهای

وقهی مشدحسن به گا ش

:

رفتن مشدحسن به هار

2

اسیوم کدخدا مشییدی جبار برگشتند به

3

مردن گا مشدحسن

5

بیل( ».همان )226:که این فاصیله حذف هده زمان

5

داستان کاهش یافته اسک.

6

میگردیید یزدیکهای بر
بر

 -5-2بسامد
در پیریگ ممکن اسییک ر یدادی تکرار هییود .حا
این تکرار میتوایید بیا یقل یا یمایش آن اقعه ات ام
بی تد (هیابا .)215 2:8::طبیعی اسک که در داستان
«یمایش اقعه» جود یدارد به تبع «تعداد یمایش
اقعه» در بررسیی بسیامدهای داستان جایی یدارد .از

7

پناان کردن اقعیک از مشدحسن در غ
گ تن به ا

29

بازگشک مشدحسن از هار
مشدحسن خیا میکند گا ش هنوز در
طویله اسک گم یشده اسک

9

متوهم هدن مشدحسن

8

از خود بیگایگی مشدحسن

21

صدای گا درآ ردن مشد حسن

10
12

1

6
2
1

1

1

2

2

1

2

1

3

2

5

2

1

دیر ز تار یالک سر سینه زیان ا مد که
22

گا ت مرده مام رفتیم گا ر سرازیر

2

2

کردیم تو ااه

جد

 -:بسامدهای فیلم

همین ر دیدن اثرات یتایج یک حرف تکرار آن
در مل را ییز به منزلهی یقل آن در یظر گرفتهایم.
بسامد بر د یوع اسک:
 .2بسیییامید کلی :ییک ر یداد مام در طو پیریگ
تکرار می هیییود باش اصیییلی ر ایییک ییز بییدان
مییی پییردازد کییه یییمییویییه ی مییعییر ف آن فیییییلییم
«راهیومون»(( )Rashomonکور سییا ا )2851:اسییک.
این مورد بسیار یادر اسک.
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 -2-5-2بسامدهای داستان
ردیف
2
1
:
3

بسامد
گا ر زمین دراز هده دسک پایش
دراز هده دهایش پر از خون اسک
باش(زن مشدحسن) بگو گریه یکند
کاری یکند که مشدحسن ب امد
مشدحسن :گا من در یرفته گا من
همینجاسک.
به در غ به مشدحسن گ تن اینکه گا ش
در رفته اسک.

یقل

مشاهده

1

1

1

1

5

1

3

1

تبدیل هدن مشدحسن به گا

5
6

صدای

گا درآ ردن
زن مشدحسن ا مد لب استار گریه کرد

7
9

که گا مشدی حسن افتاده مرده
تو گا ییستی مشد حسنی
الههی مربی ر ی سط آ

استار

5

1

1

1

1

1

1

1

 -1-3مکان نما
مکانیما مکان ر ابط مکایی پیریگ اسیییک که در
یک یما یشان داده می هود (هابا.)231 2:8::
هییر ع فیلم «گا » با تهییا یر بسییتهی مردم ر سییتا

جدول  -4بسامدهای داستان

همراه اسیییک کیه در بعمیییی از موارد پسزمینییهی
در فیلم  22بسیییامد جزیی

خیایههای گلی دیده می هیییود که مکان پیریگ را به

مشیاهده میهود که این مسلله حاکی از آن اسک که

نوان یک ر سیییتا معرفی می کند .ا لین یمای د ر

به لحان آماری هیوهی یکسایی در است اده از بسامد

تقریباً در دقیقهی د م فیلم یمایش داده میهییود که با

در داسییتان فیلم به کار گرفته هییده اسییک .اما به

توجه به هر ع فیلم با تها یر بسته حاکی از بد ک

لحان کی یک بسییامدهای اسییت اده هده در داستان

مارجویی در د رایی دارد کیه موم فیلم هیا با یمای

فیلم یناً هبیه یکدیگر ییستند .دلیل آنهم این اسک

د ر ییمهد ر آباز میهییدید .ترکیببندیهای فیلم

که در داستان بعمی جموت یناً تکرار میهوید اما

اما به سیییام معمو

کوسیییک سییوژه را در مرکز

مممویی

کادر قرار میدهد.

در داسیییتیان  9مورد

در فیلم سعی هده اسک به لحان ماهوی

بیه کیار گرفته هیییود .به همین دلیل اسیییک که در

مکانهای اصیلی فیلم اسیتار خایهی مشیدحسن

جد ( ):بسیامدها به هیکل مممون ات ام آ رده

صییحرا هسییتند .در بعمییی از صییحنهها برای معرفی

هییدهاید اما در جد ( )3جموت به نوان بسییامد

مکیان د ربین همراه بیا سیییوژه حرکیک میکند .به
نوان م ا در صییحنهی سییوم زمایی که برای ا لین

در یظر گرفته هده اسک.

بار مشدحسن را میبینیم که گا ش را به صحرا برده
بعد از یک یمای د ر از مشیدحسن گا ش د ربین

 -3نظام مکانی پیرنگ
ممیز ر یکرد یوهیییکییل گرایی از دیگر

با حرکک به سییمک راسییک ( )Pan rightبه معرفی

ر یکردهای ر ایکهییناسییی پرداختن به یظام مکایی

مکیان میپردازد .در پیایان این صیییحنه ییز یمای باز

پیریگ اسک .بررسی مکان ر ابط مکایی پیریگ به

معرفی از صحنه دیده میهود.

هیناخک بیشیتر فمیای پیریگ هیاهیکها کمک

در داستان ییز با توصی اتی که از موقعیک هاهیکها

میکنید .پرداختن بیه یظیام مکایی از دسیییتا ردهای

میهیییود مکییان ییز معرفی میگردد .برای م ییا در

یوهیکلگرایی در ر ید تکاملی ر ایکهییناسی اسک

ابتدای داسییتان میآید« :زن مشییدیحسیین را دید که

بدان پرداخته

اادر سیییاهش را د ر گردیش بسییته کنار اسییتار

فهییییل

کیه برای ا لین بیار در یظرییات برد
هد.

پان هییده ر ی خاوها( »...سییا دی )99 2:99:که
برای توصییف زن مشدحسن به موقعیک ا که ر ی
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خاوهای کنار اسیتار پان هده ییز اهاره میهود .یا

پرداختن به ر ابط مکایی و ه بر کمک به درو باتر

در جایی دیگر« :یه یرفته ا یاهاش یشیسته پشک بام

پیریگ در موا ردی که پیریگ به مکان ابسییته اسک

طویله ز زده به بیابان» (همان )211:که با توصیف

موجب میهییود که بررسییی همه جایبهای از پیریگ

موقعیک مشییدحسیین معلوم میهییود که پشییک بام

ای ام هییود .برای م ا در رمان مدیر مدرسییه (جو

طویلهی مشدحسن اشمایدازی به بیابان دارد.

آ احمد) مدرسییه در آن رمان تبدیل به هییاهیییک

مکانهای مام داستان ییز همانهایی اسک که در فیلم

میهیییود یپرداختن به آن درو از پیریگ را یاق

دیده میهود :استار خایهی مشدحسن صحرا.

میکند.

در داسیتان فیلم مردم برای اینکه قمیه مردن گا

داسیییتیان فیلم «گیا » در ال مکیایی بیه ییام «بَیَل»
انین مکییان خیییالی امکییان

را اگویه به مشییدحسیین اطوع بدهند د ر اسییتار

میی گییذرد .ایتاییا

جمع میهوید تا با یکدیگر مشورت حرفهایشان

ر اییکهیای بیر اقعی را فراهم

را یکی کننید .از اینر د ر اسیییتار به نوان محل

آماده میکند تا ات اقات بیر اقعیای را که در پیریگ

اجتماع مردم ده اسک.

رخ میدهید بیا ر توجییه کنید .امکایاتی که مکان

یکتیهی حائز اهمیک دیگر این اسیییک که از م موع

پیرییگ داسیییتیان/فیلم «گیا » در اختیار ر ایک قرار

271صحنهی فیلم تناا 12صحنهی آن داخلی اسک

میدهد محملی برای هییکلگیری ماجرا میهییود .از

هن مایاطب را

ده «بییل» کیه مردمیایش ییز مایند یام

مابقی را صیحنههای خارجی تشییکیل میدهد .بیشتر

اینر ایتایا

صیییحنیههیای داخلی ییز در طویلیه میگذرد هی

دههان خا

صیییحنیهی داخلیای از در ن خیایهی مردم ده دیده

مردم مکیایی کیه گیا در آن بیه نوان یک حیوان

اسک ت مایدی اسک برای توجیه رفتار
میآید.

یمیهیود که با مشییارکک مردم ده در امور یکدیگر

باارزش به حسا

فقدان هی امر خهوصیای در میان مردم ده تناسب

یمای معرف یمایی اسییک که در ابتدای صییحنه برای

دارد.

معرفی مکان موقعیک هیاهیکها اهیا با یکدیگر
در آن یمایش داده می هییود (هییابا .)235 2:8::در

 -2-3روابط مکانی و نماهای معرّف

ادبییات داسیییتیایی ییز ابلیب در ابتدای داسیییتان به

ر ابط مکایی به رابطهی موجود میان هییاهیییکها

توصیف مکان صحنه پرداخته میهود.

اهییییییان

ایتقییا معنییای ضیییمنی اثر می پردازد

(هیییابیا2:8: 231:

 .)232توجه به ر ابط مکایی

پیریگ فهیل ممیز ر یکرد یوهکلگرایی از دیگر
سیییبکهای ر ایکهیییناسیییی اسیییک که تکاملی در
ر ایکهییناسییی ییز محسییو
برای ا لین بار در یظریات برد
211

میهییود این مسییلله
مطرح هده اسک.

در ابتدای «قهه ی ااارم» عزاداران بیل آمده اسک:
«زن مشیدیحسن که آمد بیر ن تازه آفتا

زده بود.

اسیوم گاریاش را آ رده بود کناراستار منتظر بود
کییه بییا کییدخییدا بر ییید خییاتون آبییاد ختم خواهر
مشدی نایک( ».سا دی)99 2:99:

نتیجهگیری

رسیییاییههیای دیگر که اهیییتراکاتی با ادبیات دارید

در بررسی تطبیقی میان فیلم داستان «گا » مشاهده

میتواید صییرف یظر از بررسیییهای تطبیقی به طور

هد که بد ن ارزشگذاری ییز میتوان به بررسی یک

م زا در متون کوسییک معاصیر مورد است اده قرار

جوه سیییاختیاری آن پرداخیک .و ه بر این

گیرد که در این صورت زمینهی یگاهی مت ا ت از

اثر

ر یکرد یوهکلگرایی این امکان را برای این پژ هش

جنبهای دیگر به ادبیات را فراهم میکند.

فراهم آ رد تا بتوان مبنای یظری برای بررسی تطبیقی

در فیلم «گا » برای اضییافه کردن ماجرا به پیریگ به

آثار اقتباسیییی قائل هییید فراتر از جموت کلیای

هییکل هوهییمندایهای از دیگر داسییتانهای م مو ه

همچون فیاداراییه یا بیر فادارایه به مباح ی مامتر

عزاداران بیل اسیت اده هیده اسک که به لحان فما با

که هیالودهی یک اثر را هکل میدهد (یعنی پیریگ)

داسیییتان گا هماوایی دارد .این ایتاا

در اقتباس

پرداخک.

امکایی اسیک که بههم پیوسیته بودن م مو ه داستان

پیش از این در بررسیی تطبیقی سیینمای اقتباسی به

عزاداران بیل آن را فراهم کرده اسک.

محتوا خط قهیییه توجه میهییید بافل از این که
ناصییر جزئیات هییکلی هسییتند که میتوایند در

ایتاا

مناسییب این داسییتان برای اقتباس که پیریگ

آن ابلب با کنش

اکنشهای بیر یی هییاهیکها

اقتباس همه جایبه از یک داسییتان میثر اقع هییوید.

گ تار آنها توصیییف ینی مکانها پیش میر ید

در این مقیاله برای ا لین بار با اسیییت اده از ر یکرد

کمتر بیه ارائیه در یییات آنها میپردازید توجه به

یوهیکلگرایی که در رسایهی دیگری (سینما) مطرح

ناصییر هییکلی که به ت هیییل دربارهی آنها پرداخته

اسیک یشان داده هد که در ادبیات بررسی تطبیقی

هییید از وامل موفقیک این اقتباس ادبی به هیییمار

آن با فیلمهای اقتباسیییی ییز میتوان از آن باره برد

میر د.

به ناصر هکلی همچون همایندیهای هکلی کمیک
اطو یات تماییدات ر ابط مکایی رخنههای زمایی
دیگر ناصر هکلی مشترو که در ترجمهی کلمات
به تهویر به ایدازهی محتوا در یمایه اهمیک دارد
پرداخته هییود .از طرف دیگر این مقاله پیشیییناادی
اسک برای بررسی تطبیقی ادبیات با رسایههای دیگر
به گویهای که میتوان با اسیییت اده از ر یکرد رایج
مورد است اده در رسایهای دیگر مباحث تطبیقی مورد
میداقه قرار گیرید .و ه بر این اسیییت اده از ر یکرد
د ره سوم
هماره ه تم
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پی یوهک:
Viktor Sheklovsky -1
Yuri Tynianov-2
Boris Eichenbaum -3
22.Plot -4
Fabula -5
Motivation -6
Retardation -7
Parallelism -8
Inception -9
 -21دیالوگی اسک که کدخدا میگوید یمودش در پیریگ دیده میهود.
 -22پسر مشد ص ر به طور مستقیم این مطلب را میگوید در فیلم ییز ترس بیلیها از بلوریها در صحنهای که مشدحسن با دیدن بلوریها ر ی تپه سریع به ده باز
میگردد دیده میهود.
 -21گ تن جموتی همچون «بلوریها دین ایمان یدارید»
اسوم دیگران را بلوری خطا

به جوش آمدن خون مشیدجبار از هینیدن یام بلوریها را به منزلهی یقل در صیحنهای که مشدحسن

میکند با یاراحتی اسوم ر بر میهود را به منزلهی مشاهده گرفتهایم.

 -2:خرافاتی بودن بیلیها را با دیدن پیرزیی که درحا

رد خوایدن اسک است اده از اصطوح «اشمش زدن» مشاهده میهود.

 -23در صحنهای که مردم ده میخواهند مشدحسن را آرام کنند میگویند اسما یل برگشته بعد از آن اسما یل را میبینیم.
 -25اسیوم در جوا

مشدحسن که متوهم هده اسک آنها را بلوری خطا

میکند میگوید که «ما بلوری ییستیم ».این جمله به منزلهی یقل به اقع بلوری

یبودن اسوم کدخدا دیگران به منزلهی مشاهده قلمداد هده اسک.
 -26گ تن اژههایی همچون« :یا لی» «ال اله اال اهلل» «یا امام زمان»  ...به نوان مذهبی بودن بیلیها برداهک هده اسک.
 -27پسیما( :)Flash backارجاع یا بازگشیک به گذهته را با قطع یمایش زمان حا ر ایی فیلم یا داستان .پیشیما ( :)Flash Forwardقطع زمان حا داستان یا
فیلم ارجاع به آینده اسک.
 -18مشیدحسن در مواردی همچون با وقه هستن گا در اشمه د ر کردن بچهها از د ر بر گا بررسی دقک در اینکه جایوری در طویله یباهد خریدن یذر
قربایی برای گا در طویله کنار گا خوابیدن در آخر متوهم م نون هدیش به خاطر مرگ گا به نوان وقهی ا به گا ش قلمداد هده اسک.
 -28د بار در مورد اینکه مردن گا را به مشدحسن یگویند یقل د بار دیدن در غ گ تن به مشدحسن مبنی بر اینکه گا ت فرار کرده مشاهده میهود.
 -11مشدحسن در صحنهای میگوید« :مشدحسن به داد گا ت برس» .این مورد به نوان از خود بیگایگی فرض هده اسک.
 -12موارد  21 8 9 7به این دلیل از یکدیگر جدا هدهاید که هرکدام از آنها به صراحک ین جملهای را که به نوان حشو آ ردهایم تکرار میکنند.

فارسک منابع:
 -برد

دیوید (ی )2:95 :2ر ایک در فیلم داسییتایی ترجمه سییید ونالدین طباطبایی ااپ د م تاران :ایتشییارات بنیاد سییینمایی

فارابی.
 -برد

دیوید(« )2:82فهل ا

 -برد

دیوید تامپسون کریستین( )2:95هنر فیلم ترجمه فتاح محمدی ااپ ااارم تاران :یشر مرکز.

هنر فیلم» م اهیم یقد فیلم ترجمه م ید اسومی ااپ هشم تاران :یشر یی.

 پاینده حسین( )2:83گشودن رمان ااپ سوم تاران :یشر مر ارید. -تامپسون کریستین(« )2:82فهل ا

هکستن ح ان هیشهای» م اهیم یقد فیلم ترجمه م ید اسومی ااپ هشم تاران :یشر یی.

 ت ویدی سید احمد(« )2:81بررسی ر ابط متقابل سینما ادبیات معاصر ایران» پایانیامه د رهی ارهد به راهنمایی دکتر سید محسنهاهمی تاران دایشگاه هنر.
 ترا زاده زینب(« )2:8:فرآیند یک اقتباس از یک متن ادبی تا یک فیلمنامه مورد مطالعه داسییتان فیلمنامهی گا » به راهنمایی دکترالیاس ص اران تاران دایشگاه پیامیور احد تاران هرم.
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 حمیدی فعا پیمان(« )2:98رمان فیلم :اقتباس سییینمای ایران از رمان فارسییی» به راهنمایی دکتر حسییین پاینده تاران دایشییگاهومه طباطبایی.
 د ایی پر یز (« )2:98گا دریچهای دیگر به سوی یور» داریوش مارجویی یقد آثار از الماس  ::تا هامون تاران :ایتشارات هرمس. -سا دی بومحسین ( )2:99زاداران بیل ااپ ا

تاران :ایتشارات یگاه.

 -هیابا محمد ( )2:8:ناصیر ر ایک در م مو ه های تلویزیویی ااپ ا

تاران :مرکز تحقیقات صدا سیمای جماوری اسومی

ایران.
 طویی تقیدیزی قادر(« )2:81تحلیل زاداران بیل سا دی» به راهنمایی دکتر ابراهیم ری بر اردبیل دایشگاه محقق اردبیلی. کریستی ایان( )2:95سا پن م هماره  51مردادماه ماهنامه ر ام هنر ایدیشه تاران. محمدی محمدحسین(« )2:98بررسی اقتباس از ادبیات داستایی معاصر برای تلویزیون سینما در ایران» پایانیامهی د رهی ارهد بهراهنمایی دکتر مسعود ا حدی تاران دایشکده صدا سیمای جماوری اسومی ایران.
 -یوسک فراسوا(« )2:99فلس ه یظریهای جدید در ادبیات» ترجمهی لیرضا ایوهیر ایی ادبیات تطبیقی .:7-56 )3(1

د ره سوم
هماره ه تم
تابستان 89
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