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مقدمه
اقتب��اس ب��ر وزن افتعال از ریش��ه قبس گرفته ش��ده 
اس��ت. در فرهنگ عربی المنجد ذیل واژه قبس چنین 
آورده اند: »قبس: شعله آتش، اقتبس من العلم: از دانش 
بهره ور ش��دن« )المنج��د، 1364، ذیل قبس(. آذرتاش 
آذرنوش در فرهنگ معاصر عربی به فارسی ذیل قبس 
نوش��ته اس��ت: »قبس: ش��عله آتش، قبس من: اقتباس 
ک��ردن« )آذرنوش، 1379، ذیل قب��س(. و در فرهنگ 
فارس��ی معین اقتباس در لغت ب��ه معنی اخذ کردن و 
گرفت��ن، آموختن و فایده گرفتن از کس��ی و همچنین 
گرفتن مطلب از کتاب یا رساله ای با تصرف و تخلیص 
اس��ت )نک: معین، 1364، ذیل اقتب��اس(. در تعریف 
اصطالحی هم »اقتباس یا آداپتاسیون در سینما عبارت 
اس��ت از گرفتن بخشی از فنون، ش��یوه ها و مضامین 
ش��ناخته ش��ده و موفق در هنرهای دیگر و هماهنگ 
کردن و متناس��ب کردن آن ها در یک قالب بیانی تازه 
که س��ینما آن را طل��ب می کند. اقتب��اس می تواند در 
زمینه های گوناگون مربوط به س��ینما صورت گیرد که 

بخشی از آن ها به قرار زیر است:
1- اقتباس در زمینه نگارش و تالیف فیلم نامه )اقتباس 
از ادبیات( 2- اقتباس از شیوه های بازیگری ) اقتباس 
از تئات��ر( 3- اقتب��اس از ش��یوه های فیلم ب��رداری و 
نورپردازی )اقتباس از عکاسی( 4- اقتباس از شیوه های 
رنگ آمی��زی و طراح��ی صحنه )اقتباس از نقاش��ی و 
معم��اری( 5- اقتباس از ش��یوه کارگردانی )اقتباس از 
س��ینما( 6- اقتباس در زمینه تالیف و تنظیم موس��یقی 
برای فیلم )اقتباس از موسیقی (« )خیری، 1368، 14(.
در این نوشتار به اقتباس از ادبیات پرداخته خواهد شد 
ک��ه اقتباس در زمینه نگارش و تالیف فیلم نامه اس��ت. 
اقتب��اس فیلم نامه که از ادبی��ات کمک می گیرد عبارت 
اس��ت از »انتخاب موضوع یا موضوعات��ی برای فیلم 
از مناب��ع گوناگون ادبی و بیان آن ها از طریق عالیم و 

قراردادهای موجود در سینما« )همان، 15(.
پورش��بانان در کت��اب تاریخ بیهقی روایتی س��ینمایی 
از س��ه ن��وع اقتباس ادبی ن��ام می ب��رد: »رویکرد اول 

اقتباس از آثار ادبی است، با اعمال تغییرات مورد نظر 
فیلم نامه نویس و فیلم ساز که هر گونه تغییر و تلخیص 
را مجاز می داند؛ رویکرد دوم به اقتباس متن ادبی کاماًل 
به صورت جز به جز تصویر می شود و فیلم ساز کاماًل 
به کار نویس��نده وفادار است و رویکرد سوم مساله ی 
اقتباس، در واقع برگردان یک متن به نس��خه نمایش، 
حالت��ی میانه مورد توجه ق��رار می گیرد و بر اصالت و 
استقالل هر دو گونۀ هنری تاکید می شود« )پورشبانان، 

 .)25-26 ،1392
ازآغ��از پیدایش س��ینما اقتباس از آث��ار ادبی یکی از 
راه هایی بوده اس��ت ک��ه بین س��ینما و ادبیات ارتباط 
برقرار کرده اس��ت و به رش��د س��ینما کمک ش��ایانی 
نموده اس��ت. »آن دس��ته از هنرها که به روایت ادبی 
نزدیک ترن��د می توانند بهرة بیش��تری از ادبیات ببرند. 
سینما که ذیل هنرهای نسبتًا نوین محسوب می شود به 
دلیل نو بودن و دلیل اینکه دارای روایت خطی و ادبی 
است از هنرهایی می باشد که بیش از دیگران با ادبیات 

ارتباط داشته است« )اربابی، 1387، 7(.
برخی ادبیات و سینما را دو حوزة جدا از هم می دانند 
و معتقدند که »نیروی محرک اصلی در ادبیات، زبان و 
با واس��طه است حال آن که انگیزش فیلم، تصویری و 

بدون واسطه است« )جکینز، 1364، 14(.
با اینکه پژوهش��گران بس��یاری مانن��د جکینز تفاوت 
سینما و ادبیات را تصویری بودن دانسته اند، باید گفت 
که »ادبیات به طور عمده متکی بر واژگان است اما در 
نگاه��ی کلی حتی کارگردانان هم ابتدا تصویری ذهنی 
از فیلم می بینند، پس آن را تجس��م می بخش��ند چیزی 
ک��ه به نوع��ی در ادبیات هم وج��ود دارد. حتی پیش 
از اختراع س��ینما هم تصویر ذهنی وجود داشته است. 
بدین ترتیب هر دو در ریش��ه یکی هستند« )نظرزاده، 

.)64 ،1387
ادبی��ات به عنوان یک��ی از هنرهایی که در طول تاریخ 
مراحل تکامل خود را پیموده و به یاری س��ینما آمده، 
با توسعۀ سینما بیش تر از پیش مورد توجه قرار گرفته 

است.
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ام��روزه در کش��ور ایران ک��ه دارای فرهنگ و ادبیات 
بس��یار غنی ای اس��ت »ل��زوم پرداختن ب��ه جنبه های 
نمایش��ی آثار ادب غنی فارسی برای استفاده در تولید 
فیلم های اقتباس��ی ج��ذاب و پر محتوا، ب��ا عنایت به 
پیشرفت تکنیکی سینما از یک سو و کمبود سوژه های 
جذاب و بکر از س��وی دیگر بر کسی پوشیده نیست« 

)پورشبانان و محسنی، 1388، 129(.
با به وجود آمدن س��ینما در ایران دو جریان اقتباس از 
آثار ادبی ش��کل گرفت »چونان دو آب باریک ناچیز، 
آرام و کند در بس��تر سلولیدی س��ینمای ما به حرکت 
درآمد: یک��ی اقتباس از ادبیات کهن و دیگری اقتباس 

از ادبیات معاصر« )جهانگیریان، 1387، 103(.
از نخستین کس��انی که دس��ت به اقتباس سینمایی از 
آثار فرهنگی کهن ایران زد، عبدالحس��ین سپنتا بود. او 
»با پشتوانه ش��ناخت ادبیات باستانی ایران تالش کرد 
تا از گنیجنه فرهنگ کهن ایران اس��تفاده کند. سپنتا در 
س��ال 1313 فیلم فردوس��ی را که اولین کار مستقلش 
در مقام کارگردان بود، تهیه کرد« )مرادی، 21،1368(. 
از کارهای دیگر او می توان به ش��یرین و فرهاد و لیلی 
و مجنون اش��اره کرد. کارگردانان دیگری نیز دست به 
اقتباس از رمان ها و داس��تان های معاصری چون بوف 
کور هدایت، س��نگ صبور چوبک، ش��ازده احتجاب 

گلشیری و... زدند. 
درست اس��ت که بیشتر اقتباس های سینمایی در ایران 
از رمان ه��ا و داس��تان ها صورت گرفته اس��ت اما این 
اقتباس ها نباید منحصر به داس��تان و رمان ش��ود؛ زیرا 
»حتی یک ش��عر و یا مت��ن تاریخی هم می تواند مورد 
اقتباس ق��رار گیرد یا یک س��فرنامه، کما اینکه بخش 
وس��یعی از مواد قاب��ل اقتباس م��ا تاریخ های مکتوبی 
است که نگاشته ش��ده است« )ابراهیمی، 1374، 74(.  
یک��ی از ای��ن تاریخ های مکتوب که قابلیت بس��یاری 
برای اقتباس دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، 
تاریخ جهانگش��ای جوینی است که در این نوشتار به 

یکی از داستان های آن پرداخته خواهد شد.

روش پژوهش 
روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی 
است، برای این منظور پس از مطالعه ی منابع و آثار مربوط 
به ادبیات، نمایش و س��ینما، از آنان یادداش��ت برداری 
ش��د و س��پس با طبقه بندی و تحلیل این یادداشت ها 
چارچ��وب نظامندی ب��رای این تحقی��ق ارائه گردید.

پیشینه پژوهش 
در حوزة پژوهش وجوه نمایش��ی و اقتباس��ی ادبیات 
تحقیقاتی هم به شکل کتاب، هم مقاله و هم پایان نامه 
صورت گرفته است که ازآن جمله می توان در بخش 
کتاب ها به کتاب های تاریخ بیهقی روایتی س��ینمایی 
از محسن پورش��بانان، جنبه های نمایش��ی مثنوی از 
مریم کهنس��ال، جنبه های نمایش��ی کلیل��ه و دمنه از 
س��یامک شیرمردی و ... اشاره کرد. در بخش مقاالت 
نیز مقاله هایی چون »تأملی درباره جنبه های نمایش��ی 
ادبی��ات« از محمدرضا امین��ی )1384(، »قابلیت هایی 
روایی ادبیات عامیانه ی ایران در اقتباس نمایشی برای 
تلویزیون و س��ینما« از اصفر فهیمی فر و محمد جعفر 
یوس��فیان کناری )1392(، »بررسی جنبه های نمایشی 
ش��خصیت س��ودابه ب��ر اس��اس نظری��ه کنش مندی 
گریم��اس« از ناص��ر نیکوبخت و احس��ان زیورعالم 
)1392(، »وج��وه اقتباس��ی س��ینمایی از س��یرالعباد 
س��نایی« از مرتضی محس��نی و علیرضا پورش��بانان 
)1388( و... نوشته شده است. پایان نامه هایی همچون 
بررس��ی جنبه های نمایشی داستان های عطار از فهمیه 
نمایش��ی  بررس��ی جنبه ه��ای  س��هیلی راد )1387(، 
حکایات گلس��تان از ش��هریار باقری ن��ژاد )1388(، 
مقایس��ه تطبیقی جنبه های نمایشی داستان زویا پیرزاد 
و مارگری��ت دوراس از یاس��مین افتخاری روزبهانی 
)1391( و... در این رابطه نوش��ته شده اند اما تاکنون 
کس��ی درب��اره وجوه نمایش��ی و اقتباس��ی از تاریخ 
جهانگشا تحقیقی انجام نداده است و به نظر می رسد 
که این پژوهش نخس��تین تحقیق در این رابطه باشد.
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بحث و بررسی
تاریخ جهانگش��ا )ذکر استخالص فناکت و خجند و 

احوال تیمور ملک(
تاری��خ جهانگش��ای جوین��ی از مهم ترین آث��ار ادبی-
تاریخی به ش��مار می آید و اهمیت آن به اندازه ای است 
ک��ه پژوهش��گران ایرانی و غیر ایرانی ب��رای تحقیقات 
درب��ارة تاریخ مغول و حتی اس��ماعیلیان به آن اس��تناد 
می جوین��د. عطامل��ک جوینی در تاریخ خ��ود از بیان 
حقایق خودداری نکرده است گرچه برخی می پندارند 
که کتاب او مدح خان های مغول اس��ت اما این چنین 
نیس��ت و وی در پوش��ش مدح و ثن��ای خانان مغول 
گزارش هایی از تاریخ نقل کرده اس��ت که در روش��ن 
ک��ردن وقایع تاریخی و خونریزی و س��فاکی مغوالن 
نقش بسیار مهمی دارد. او از کشته شدن ایرانیان توسط 
مغوالن به ش��دت دلگیر و ناراحت است و در داستان 
تیمور ملک این امر آشکار می گردد »تیمور ملک را تا 
آن جا بزرگ داشته که معتقد است اگر رستم در زمان 
تیم��ور ملک بود، به خدمت او درمی آمد و غاش��یه دار 
او می ش��د و این نکته نیز بیانگر حس وطن دوس��تی و 
تقدیر از ایستادگی و شجاعت در مقابل دشمنان است« 

)خاتمی، قریشی،1391، 58(.
بسیاری از داستان های جهانگشای جوینی مانند خروج 
تاراب��ی توانایی ای��ن را دارند که تبدی��ل به یک فیلم 
س��ینمایی یا مجموعه تلویزیونی گردند اما نگارنده با 
توجه به اینکه داستان تیمور ملک داستان ایستادگی و 
مقاومت را بیان می کند به این داستان پرداخته است و 
ش��اید دلیل دیگرش نیز این باشد که »یک اثر نمایشی 
به خصوص در مدیوم سینما با محدودیت های فراوانی 
از گسترة روایت گرفته تا زمانی که یک فیلم استاندارد 
باید داشته باشد، روبه روست. بنابراین باید طی فرآیندی 
انتخابی برخی از داستان ها که قابلیت تصویری کمتری 
دارند یا جذابیتی هم سطح داستان های دیگر ندارند را 

حذف کرد« )پورشبانان، 1392، 148(.
از کتابی مانند تاریخ جهانگش��ا به ویژه داستان احوال 
تیم��ور ملک می توان یک اقتباس با تأکید بر جنبه های 

مختلف قهرمانی و استفاده از جلوه های بصری فراوان 
در پرداخت جن��گ و صحنه های پر هیجان انجام داد. 
کاری که در س��ال های اخیر در فیلم های ساخت شرق 
دور شاهد آن بوده ایم، فیلم هایی که از رسانه  ملی ایران  
بارها بارها  پخش ش��ده اس��ت که به نوعی تالش در 
قهرمان سازی کرده اند، تاریخ جهانگشا نیز شباهت های 
بس��یاری با این س��ریال ها دارد. وقتی سرزمین پهناور 
ایران خود قهرمان های بسیاری دارد که توانسته اند در 
برابر حمله ی خون بار مغول بایس��تند چرا نباید از این 
داستان ها فیلم س��اخته شود؟ داستانی همچون داستان 
تیم��ور ملک در تاریخ جهانگش��ا ک��ه توانایی تبدیل 
به یک فیلم س��ینمایی و یا حتی با اقتباس��ی آزاد یک 

مجموعه سریالی را دارد.
اقتباس ه��ای تاریخ��ی در ایران امتح��ان خود را پس 
داده اند، نمونه ی درخشان این اقتباس های تاریخی که 
مورد عالقه و توجه دوستداران فیلم قرار گرفت و در 
رس��انه های ملی بارها پخش شد، فیلم سربدارن بود و 
این توجه نش��ان داد که اقتباس های تاریخی در ایران 
بازخورد خیلی خوبی دارند اما توجه به این اقتباس ها 

روز به روز کمتر شده است.

مؤلفه های تبدیل احوال تیمور ملک به فیلم سینمایی
داس��تان تیمور ملک دارای مؤلفه هایی است که باعث 
می شوند این داس��تان قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم 
یا نمایش را داش��ته باش��د که در زیر به آن ها پرداخته 

می شود: 

روایت
یکی از مهم ترین عناصری که فیلم نامه نویس��ان تالش 
می کنن��د تا در اقتباس از مت��ون آن را مورد توجه قرار 
دهند، روایی بودن آن اس��ت »فیلم نامه نویسان مجرب 
در ق��دم اول برای انتخاب متن ادبی به س��مت روایی 
می روند« )حس��ینی، 20،1386(. زیرا داشتن روایت و 
داس��تان یکی از ویژگی های مهم و قابل توجه برای به 
تصویر کش��یدن یک داستان است که می تواند پیرنگی 
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را برای فیلم س��ینمایی ایجاد کند. از داس��تان  تیمور 
ملک ب��ا توجه به داش��تن روایت می ش��ود یک فیلم 
روایی بسیار خوب ساخت برای اینکه »وجه برجسته 
یا چیره ی این نوع فیلم، داس��تان یا روایت اس��ت که 
ش��خصیت ها، عناصر، اجزا و ساختاری دارد )روایت 
را در اینجا مفهوم کلی و عام آن معادل داس��تان، قصه 
و حکای��ت می گیریم گرچه این س��ه از لحاظ مفهوم، 
س��اختار و عناصر با یکدیگر تف��اوت دارند( معموالً 
ب��ه گزارش یا بیان رویدادی که ب��ه نحوی تابع توالی 
زمانی باش��د، داستان یا روایت گفته می شود« )ضابطی 

جهرمی، 1387، 11(.
روایت عامل بس��یار مهمی  چ��ه در ادبیات و چه در 
س��ینما به ش��مار می آید. در ادبیات روایی »بازسازی 
رویدادها در ترتیب زمانی وقوع آن ها یا ترتیب توالی 
تاریخی اس��ت که از طریق آن می توانیم زنجیرة علت 
و معلول��ی که در آن رویدادها را به هم پیوند می دهد، 
برقرار سازیم... روایت هم فرآیندی است به واسطۀ آن 
پالت به گونه ای چیده می شود که نقل داستان را میسر 
می سازد« )اوحدی، 61،1387(. به ویژه در داستان هایی 
مانند تیمور ملک که نویسنده بیشتر توجهش را معطوف 
به روایت کرده اس��ت تا توصیف. گرچه توصیف هم 
در این داس��تان دیده می ش��ود، روایت نقش مهم تری 
دارد. در ای��ن داس��تان، با حملۀ مغ��والن روایت آغاز 
می گردد و با جنگ تیمور ملک با آنان در حصار، دریا 
و خش��کی، فرار او و پیوستنش به سلطان جالل الدین، 
دیدن پسرش ادامه می یابد و سرانجام با مرگش روایت 

پایان می پذیرد.

ابتدا، میانه و انتها
در اکثر فیلم نامه ها به ویژه فیلم نامه های کالس��یک، هر 
داستانی باید ابتدا، میانه و انتها داشته باشد. ژان لوک گدار 
سینماگر معروف فرانسوی در این باره می گوید: من هم 
معتقدم که فیلم سینمایی باید ابتدا، وسط و انتهایی داشته باشد 
نه لزوماً به همین ترتیب. اشاره لوک گدار به فیلم نامه های 
مدرن است یا فیلم نامه های غیرخطی که فلش بک دارند.

داس��تان اس��تخالص فناکت و خجند و احوال تیمور 
ابت��دا، میانه و پایان مش��خصی دارد ک��ه برای اقتباس 
سینمایی بسیار خوب است زیرا »اگر یک متن ادبی در 
ساختار خود مرزهای مش��خصی برای برجسته سازی 
سه بخش آغازین، میانه و پایانی داشته باشد، می تواند 
به س��هولت برای یک اقتباس س��ینمایی مورد استفاده 

قرار گیرد« )پورشبانان، 1392، 66(. 
ابتدای داس��تان با حملۀ مغول آغاز می گردد که پس از 
کشتن مردان و زنان فناکت و به حشر بردن جوانان آنجا 
مغوالن متوجه خجند می شوند که مردم آنجا به مقابله 
با مغوالن برمی خیزند »چون آنجا رسیدند، ارباب شهر 
ب��ه حصار پناهیدند و از طوارق زمان خالص یافتند... 
امیر آن تیمور ملک بود که اگر رستم در زمان او بودی 
جز غاش��یه داری او نکردی در میان جیحون که آب به 
دو ش��اخ رفته است، حصاری بلند استحکام کرده بود 
و با هزار مرد کارزار گردنکش��ان نامدار در آنجا رفته، 
چون لشکر بدانجا رسید برفور تمکن حصار از دست 

نداد« )جوینی، 1388، 66(. 
میانۀ داستان بخش بیشتری از داستان را تشکیل می دهد 
ک��ه نقط��ه ی اوج، بحران و تعلیق هم��ه در این بخش 
اس��ت، جنگی که تیمور ملک با مغوالن انجام می دهد 
»دوازده زورق س��اخته ب��ود، سرپوش��یده و بر نمد تر 
به گل به س��رکه معجون اندوده و دریچه ها درگذاشته 
هر روز به جانبی شش روان می شد جنگ های سخت 
می کردن��د و زخم تیر بر آن کارگر نبود و آتش و نفط 
و س��نگ ها که در آب می ریختند و او فرا آب می داد و 
به شب شبیخون می برد« )همان، 67(. به زخم شمشیر 
بن��دی را که با آن می خواس��تند جل��وی او را بگیرند 
می شکند یا کشته شدن یارانش در خشکی و ماندن سه 
تیر با او »چون آن چند کس که با او بودند کشته شدند 
و او را س��الح نماند، تنها با س��ه تیر یکی شکستۀ بی 
پیکان بود« )همان(. در پایان نیز کشته شدنش به دست 
مغولی که او را کور کرده اس��ت. »بدین سبب اندیشۀ 
آن ک��رده که به خدمت قاآن رود و مورد نظر تربیت و 
شفقت او شود. در راه به خدمت قدقان رسیده، فرموده 
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تا او را بسته اند و هر نوع کلمات گذشته از مکاوحت 
و مقاتلت او با لش��کر مغول استش��کافی می کرده... و 
مغول��ی که او را به تیر شکس��ته زخم ک��رده بود او را 
بازش��ناخته از او زیادت س��خنی می پرسیده، در ادای 
جواب مراس��م تعظیمی که ب��ر گویندگان در حضرت 
پادشاهان واجب است، تقدیم نمی رفته، از غضب تیری 
گشاد داده است که جواب تمامت تیرها که در آن مدت 
انداخته، شده است... و چون زخم بر مقتل آمد، از این 
خاک��دان ناپایدار به دارالقرار انتقال کرد« )همان، 69(. 

شخصیت پردازی
ش��خصیت و ش��خصیت پردازی نی��ز از ارکان اصلی 
س��ینما و داستان اس��ت که روایت را تشکیل می دهد. 
ش��خصیت پردازی دقیق می تواند بر جنبه های نمایش 
اث��ر تاثیر بگذارد »چنان که حض��ور یک قهرمان-ضد 
قهرم��ان با هم��ۀ ویژگی ه��ای ش��خصیتی و رفتاری 
در ی��ک اثر، در عین روابط با س��ایر ش��خصیت های 
داس��تان ظرفی��ت دراماتی��ک یک اث��ر را ب��اال برده، 
رواب��ط و کش��مکش یا جدال های او ی��ا طرفداران او 
با س��ایر ش��خصیت ها و گروه ها زیربن��ای ماجراها و 
حوادث را تش��کیل می دهد« )پورشبانان، 1392، 33(.
در ای��ن داس��تان ی��ک ش��خصیت اصل��ی و چندین 
شخصیت فرعی حضور دارد که شخصیت های فرعی 
یا در کنار قهرمان حضور دارند یا در مقابل او هستند.

شخصیت اصلی
تیمور ملک در این داس��تان ش��خصیت اصلی اس��ت 
که همۀ ماجراها حول ش��خصیت وی می چرخد »اگر 
بخواهی��م داس��تان بزرگی خلق کنیم باید ش��خصیت 
بزرگی داش��ته باشیم« )سینگر، 1374، 9(. که در دورة 
حمل��ه مغول ایس��تادگی وی در برابر آنان، شکس��ت 
نخوردن��ش و ش��بیخون زدن او ب��ه مغ��والن از وی 
شخصیت بزرگی ساخته است. »بطن هایی که بیشترین 
تأثیر را بر شخصیت دارند، عبارتند از فرهنگ، زمان یا 
دورة تاریخی، مکان و شغل« )همان، 18(. این عوامل 

باعث می شود که در فیلم های تاریخی بتوان بر اساس 
وقایع و شخصیت های تاریخی به قهرمان پردازی دست 
زد. »ارائه شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح 
و تفسیر یا بدون آن جزء جدایی ناپذیر روش نمایشی 
است، زیرا از طریق اعمال و رفتار شخصیت هاست که 

آن ها را می شناسیم« )میرصادقی، 1385، 17(.
در آغاز این داستان خواننده مستقیمًا با شخصیت اصلی 
که تیمور ملک است آشنا می شود »امیر آن تیمور ملک 
بود که اگر رس��تم در زمان او بودی، جز غاش��یه داری 
نک��ردی« )جوینی، 1388، 66(. نکته جالب توجه این 
است که قهرمانی چون تیمور ملک دو وجه شخصیت 
دارد که باعث غنای شخصیت و تعمیق صحنه می شود، 
در نمایش ارتباط و اعمال متقابل اشخاص با هم است 
که ابعاد مختلف شخصیتی برای بیننده روشن می شود 
زیرا اگر »ش��خصیت ها، مرکب از چیزهای مختلفی و 
متضاد باش��ند، جالب تر خواهند ش��د، برای خلق این 
عناصر متضاد کافی است یکی را بنا کنی و بعد بپرسی 
چه عناصر دیگری در حین شخصیت هست که باعث 

کشمکش درونی می شود« )سینگر، 1374، 52(.
تیمور مل��ک در ارتباط با مغوالن چه��ره ای جنگاور و 
جنگج��و دارد که حتی با تیر شکس��ته می جنگد و در 
ارتباط با پسر وجه عاطفی او روی می نماید که سرانجام 
به مرگش منتهی می گردد. »به هر وقت به جانب خجند 
می رفت. چون پس��ر را دیده اس��ت که با سیورغامیشی 
از حض��رت باتو، امالک و اس��باب پدرش بدو مفوض 
فرموده اند، روی به نزدیک پس��ر نهاده است و گفته اگر 

تو پدر خود را بینی بازشناسی« )جوینی، 1388، 69(.

شخصیت های فرعی همراه با قهرمان
سایر شخصت ها در این داستان، شخصیت های فرعی 
هس��تند که »وجود آنها هنگامی محس��وس می ش��ود 
و ب��رای نمایش ض��رورت پیدا می کند ک��ه درارتباط 
ب��ا اش��خاص اصلی ب��ازی ق��رار می گیرن��د« )مکی، 
70،1368(. و این شخصیت های فرعی باعث مشخص 
کردن کارکرد قهرمان می ش��وند و به پیش برد داس��تان 
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کمک می کنند، مانند: غالم که به ش��ناخته شدن تیمور 
ملک برای پسرش کمک می کند »غالم را حاضر کرده 
است. عالمات که بر اعضای او بوده است، چون بدید 
تصدیق ک��رد و خبر او فاش ش��ده« )جوینی، 1388، 

69(، و پسر امیر ملک نیز چنین شخصیتی دارد.

شخصیت های فرعی ضد قهرمان
در این داستان شخصیت های فرعی مانند مغوالن نقش 
ضدقهرمان را بازی می کنند به ویژه مغولی که به وسیله 
تیمور ملک کور ش��ده اس��ت، همان گون��ه که در این 
مقاله ذکر شد جوینی، مغول ها را در لفافه مدح خان ها 
انس��ان های ش��روری می داند. ش��خصیت ضدقهرمان 
همچنان که از نامش پیداس��ت مخالف قهرمان اس��ت 
»در ساده ترین سطح، داستان هایی که حاوی شخصیت 
شرورند معموالً داس��تانی درباره ی خیر و شر هستند، 
معموالً  قهرمان نمایندة خیر اس��ت و ش��خصیت شر 
نماینده شر و ضد خیر است. اکثر شخصیت های شرور 
فعال هس��تند، می دزدند، می کش��ند، خیانت می کنند و 
زخم می زنند« )سینگر، 1374، 173(. مغولی که دنبال 
تیمور ملک می آید و با س��ه نفر همراهش قصد کشتن 
او را دارن��د و مخال��ف قهرمان هس��تند، تیمور او را 
کور می کند »چون آن چند کس که با او بودند کش��ته 
شدند و او را سالح نماند، تنها با سه تیر یکی شکستۀ 
بی پیکان بود، سه مغول بر عقب او می رفتند، به یک تیر 
بی پیکان که گشاد داد یک مغول را به چشم کور کرد« 
)جوینی، 1388، 68(. و س��رانجام همین ضد قهرمان 
او را می کش��د و گویی در پایان داستان ضد قهرمان بر 
قهرمان پیروز می گردد »مغولی که او را به تیر شکسته 
زخم کرده بود او را بازش��ناخته از او زیادت س��خنی 
می پرس��یده، در ادای ج��واب مراس��م تعظیمی که بر 
گویندگان در حضرت پادش��اهان واجب است، تقدیم 
نمی رفته، از غضب تیری گش��اد داده است که جواب 
تمام تیرها که در آن مدت انداخته، شده است« )همان، 
69(. یا الوش ایدی که فرماندهی سپاهیان مغول را بر 
عهده دارد و وقتی خبر فرار تیمور را می ش��نود تالش 

می کند که او را دس��تگیر کند »و خبر او چون به سمع 
الوش ایدی رسید، لش��کر را بر هر دو طرف جیحون 
به چند جایگاه بداشت« )همان، 67(. دیگر شخصیت 
فرعی که به نوعی مخالف قهرمان هستند اما از مغوالن 
که دش��من اصلی قهرمان هس��تند، به شمار نمی روند، 
کس��انی هس��تند ک��ه تیمور ملک ن��زد آن��ان ودایعی 
داش��ته اس��ت که او را نمی پذیرند و از پذیرشش سر 
ب��از می زنند »جمعی دیگر به س��بب آن که ودایعی در 
دست ایشان بود او را قبول نمی کرده اند« )همان، 69(. 

گفتگو
یکی از عناصر مهم در مورد آثار نمایشی گفتگو و دیالوگ 
است. گفتگو عالوه بر آنکه در شخصیت پردازی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد به »گسترده شدن طرح و تبادل 
تعارضات و کش��مکش نیز کمک می کند« )پورشبانان، 
1392، 58(. در این داستان گفتگوی واضح که نویسنده 
فع��ل گفتن را به کار ببرد، تنها دوبار رخ می دهد، یک 
بار س��خن گفتن تیمور ملک است با سه مغولی که به 
تعقیب او می پردازند »یک مغول را به چشم کور کرد و 
دوی دیگر را گفت که دو تیر مانده است به عدد شما، 
تیر را دریغ می دارم و به صالح کار ش��ما آن نزدیک تر 
است که بازگردید و جان نگه دارید« )جوینی، 1388،  
69(. یک بار هم س��خن گفتن ملک تیمور با پس��رش 
»روی به نزدیک پس��ر نهاده است و گفته: اگر تو پدر 
خود را بینی بازشناسی، پسر گفته است: من شیرخواره 
بودم که از پدر بازماندم، بازنشناس��م اما غالمی هست 
که او را بداند« )همان، 69(. در دیگر جاها هم س��خن 
از گفتگو بین شخصیت ها است که نویسنده به روشنی 
از آنچه که بین ش��خصیت ها رد و بدل می شود، سخن 
به میان نمی آورد، مانند: س��خن گفت��ن تمیور ملک با 
مغوالن در پایان داستان. نویس��نده فیلم نامه با توانایی 
که دارد می تواند گفتگوهایی بین ش��خصیت های این 
داس��تان بیفزاید که بر جذابیت داس��تان اثرگذار باشد 
»گفتگو همچون کنش و واکن��ش، زیر مجموعه ای از 
رفتار ش��خصیت های داستان است که هر فرد با توجه 



54

ب��ه ذهنیات و درونیات خ��ود، اقدام به انج��ام آن  با 
س��ایر شخصیت ها می کند . طی این فرآیند، شخصیت 
موضع خود را نس��بت به دیگر شخصیت ها، حوادث 
و موضوعات مختلف مش��خص کرده، ابعاد گوناگون 
ش��خصیتی خ��ود را در گفتگوهای متف��اوت منعکس 

می کند« )پورشبانان، 1392، 108(. 

زمان و مکان
در فیلم نامه های اقتباسی از تاریخ معموالً زمان و مکان 
باید معلوم و مشخص باشد. در این داستان زمان، زمان 
حمله مغوالن و حکومت آن ها بر ایران اس��ت، زمانی 
که در فیلم س��ربدارن هم مش��اهده می شود. مکان در 
ای��ن داس��تان  مکان های متعددی اس��ت از فناکت که 
نقطۀ آغازین داستان است »االق نوین و سکتو و تقای 
با پنج هزار مرد، نامزد فناکت شدند« )جوینی، 1388، 
66(. و خجند که تیمور ملک آنجا امیر بوده اس��ت یا 
رود جیح��ون »لش��کر را بر هر دو ط��رف جیحون به 
چند جایگاه بداش��ت« )همان، 67(. و کنت »با جمعی 
به جانب ش��هر کنت آمد« )هم��ان، 68(. یا خوارزم و 
شهرس��تانه »چون در خوارزم ص��الح اقامت ندید، بر 
عقب سلطان روان ش��د و بر راه شهرستانه به خدمت 
او پیوست« )همان، 68(. یا فرغانه »حب و طن و خانه 
او را به مراجعت باعث گش��ت؛ بلکه قضای آس��مانی 
محرض. به فرغانه رسید و در قصبۀ ارس« )همان، 68(. 
این داس��تان سراسر پر حادثه و پر کشمکش، پر است 
از مکان های مختلف که در آن ها حوادث متعددی رخ 

می دهد.

کشمکش
تقریبًا عنصر اساس��ی تمام متون داس��تانی کش��مکش 
اس��ت، این کش��مکش باع��ث به وج��ود آمدن کنش 
می ش��ود »به مقابلۀ ش��خصیت ها با یکدیگر کشمکش 
می گویند، در داس��تان، نمایش نام��ه و فیلم نامه معموالً 
شخصیتی در کانون تمرکز قرار می گیرد و این قهرمان 
یا شخصیت اصلی با نیروهایی که علیه او برخاسته اند 

ی��ا با او مخالفت دارند، به ن��زاع و مجادله می پردازد« 
)میرصادقی، 1386، 295(. 

کش��مکش را به انواعی تقس��یم کرده اند »1-کشمکش 
آدمی بر ضد طبیعت 2-کشمکش آدمی بر ضد سرنوشت 
3-کش��مکش آدمی بر ضد آدمی 4-کشمکش آدمی بر 
ضد خود 5-کشمکش آدمی بر ضد جامعه 6-کشمکش 
جامعه ب��ر ضد جامعه« )حنی��ف، 1389، 49(. البته در 
همۀ داس��تان ها همگی این کشمکش ها وجود ندارد و 
هر داستانی می تواند برخی از این کشمکش ها را داشته 

باشد و برخی را نداشته باشد. 

کشمکش جامعه بر ضد جامعه
در این داس��تان و در واقع بخش های نخس��تین کتاب 
تاریخ جهانگشا درگیری دو جامعه ی ایران و مغول به 
نمایش گذاشته می شود که لشکر مغول پس از گرفتن 
فناکت و کش��تن و به حش��ر گرفتن مردمان آنجا- که 
قس��متی از خاک ایران بوده اس��ت- متوجه قس��مت 
دیگ��ری از خاک ایران می ش��وند که خجن��د نام دارد 
»لشکریان را با سرهم، بعضی را به شمشیر و جماعتی 
به تیرباران هالک کردند و ارباب صده و دهه، محترفه 
و صناع و اصحاب جوارح را معین کردند. و جوانان را 
از میان دیگران به حشر بیرون آوردند و متوجه خجند 

شدند« )جوینی، 1388، 66(. 

کشمکش آدمی بر ضد آدمی
مهم ترین کش��مکش در داس��تان اح��وال تیمور ملک 
کش��مکش آدمی بر ضد آدمی است، تیمور ملک خود 
در مرک��ز توج��ه ق��رار دارد که کش��مکش او از آغاز 
داس��تان آغاز می گردد، هنگامی که با مغوالن به جنگ 
می پردازد »چون لش��کر}مغول{ بدانجا رس��ید برفور 
تمکن از حصار دس��ت نداد چ��ون تیر و منجنیق آنجا 
نمی رس��ید جوانان خجند به حش��ر آنجا راندند.... تا 
پنجاه هزار مرد حشری و بیست هزار مغول آنجا جمع 
گشت« )همان، 67-66(. یا کشمکش های دیگری که 
ال��وش ایدی با او دارد »خبر او چون به س��مع الوش 
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ایدی رس��ید، لش��کرها ب��ر هر دو ط��رف جیحون به 
چند جایگاه بداش��ت« )همان، 68-67(. یا هنگامی که 
مغوالن از گرفتن او ناامید می ش��وند به نزاع با ش��حنه 
کنت می پردازد »مغوالن از او بازگشتند و او به خوارزم 
رس��ید و باز کار رزم بس��یجید و ب��ا جمعی به جانب 
شهر کنت آمد و ش��حنه ای که در آنجا بود، بکشت و 
بازگش��ت« )همان، 68(. یا کش��مکش و رودرویی او 
با س��ه مغول که او را تعقیب می کردند و کشمکش با 

کسانی که ودایعی نزد آنان دارد.

کشمکش آدمی بر ضد طبیعت
گاهی کش��مکش تیم��ور ملک  با موانعی غیر انس��انی 
اس��ت، مانند؛ آب فناکت و بندی که بر آب بس��ته اند 
که با  بس��تن این بند روی آب، گذشتن از آب سخت 
می ش��ده اس��ت و او باید هم بر بند و هم بر آب غلبه 
کند. »ایشان را دور می راند و کشتی ها می دواند. بر این 
جمل��ه تا به فناکت آمد. زنجیری در میان آب کش��یده 
بودند تا کش��تی ها را حایل باشد به یک زخم بر او زد 

و بگذشت« )همان، 67(. 

کشمکش آدمی با خودش
مس��أله ای که در این داس��تان وجود دارد و نویس��نده 
جهانگش��ا نیز به آن اشاره کرده اس��ت، این است که 
تیمور ملک هر چند که می خواهد زنده بماند و زندگی 
کن��د اما بی��ن اینکه در غربت زندگی کن��د یا اینکه به 
وطن برگردد با خود دچار کش��مکش اس��ت زیرا هر 
از گاهی به خجند می رود، اما س��رانجام با دیدن پسر، 
زندگ��ی در وطن و رفتن به پی��ش خان را برمی گزیند 
که سرانجام به مرگش منهتی می شود. گویی قرار است 
زندگی مردی که این همه دالوری در  مقابل دش��من 
از خود نش��ان داده است، به سادگی پایان یابد. »حب 
وط��ن و خان��ه او را به مراجعت باعث گش��ت؛ بلکه 
قضای آس��مانی محرض به فرغانه رس��ید و در قصبۀ 
ارس در مزارات آن چند س��ال ساکن شده و از احوال 
باخبر. به هروقت به جانب خجند می رفت. چون پسر 

را دیده اس��ت... بدین س��بب اندیش��ۀ آن کرده که به 
خدمت قاآن رود و منظور تربیت و ش��فقت او ش��ود« 

)همان، 68-69(.
این داستان پر است از کشمکش تیمور ملک با دیگران 
که اگر فیلمی از این داستان ساخته شود، فیلمی سراسر 

حادثه و هیجان به وجود خواهد آمد.

بحران
یکی از عواملی که درعناصر نمایش از جایگاه ویژه ای 
برخ��وردار اس��ت، بحران نام دارد و ش��امل سلس��له 
کنش هایی ست که »به وقایع نمایش نامه شدت می دهد 
و ب��ا ایجاد درگی��ری عاطفی، میزان هیجان تماش��اگر 
را ب��اال می ب��رد« )مک��ی، 1366، 199(. و بای��د گفت 
که بحران نتیجه کشمکش��ی اس��ت که در داستان رخ 
می دهد و »اگر تضاد میان اشخاص داستان با تضاد های 
درونی درس��ت پرورانده ش��ود، بحران نیز به خود را 
به خوبی نش��ان می دهد« )حنیف، 1389، 63(. دراین 
داس��تان نیز هر دو نوع بحران دیده می ش��ود. بحرانی 
که نتیجه کش��مکش آدم هاس��ت که در ابتدای داستان 
است و بحران از آن نقطه آغاز می شود، آنجا که لشکر 
مغول به س��مت خجند لش��کر می کشد تا آن سرزمین 
را نیز به تصرف درآورد و بحران دیگر آن جاس��ت که 
تیم��ور  ملک می خواهد به وطن برگردد و پس��ر خود 

را می بیند.

پیچیدگی )گره افکنی و گره گشایی(
در واقع برای آنکه ی��ک نمایش )فیلم( مورد توجه و 
عالق��ه قرار گی��رد، باید دارای پیچیدگی باش��د و این 
پیچیدگی باعث می ش��ود ک��ه در روند وقوع حوادث 
تغییر ناگهان��ی رخ دهد. »در توضی��ح پیچیدگی باید 
گف��ت که، آنچه باعث به حرکت درآمدن و تغییر حال 
قهرمان داس��تان در رس��یدن به اه��داف و آرزوهایش 
می ش��ود، اعم از حوادث و موانع و آزمون های دشوار 
پیش روی او، می تواند به نوعی پیچیدگی داس��تانی به 

شمار آید« )پورشبانان، 1392، 63(. 
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دو بخش گره افکنی و گره گشایی را باید زیر مجموعه 
پیچیدگی به شمار آورد به این صورت که »اولین بخش 
از پیچیدگی یعنی گره افکنی در داستان رخ داده و پس 
از آن با رفع عوامل تش��دید کش��مکش داس��تان وارد 
دومی��ن مرحلۀ پیچیدگی یعنی گره گش��ایی می گردد« 
)حنیف، 1389، 61(. در این داستان چندین گره افکنی 
و گره گشایی دیده می شود که دو نمونه بیان می گردد: 
1-جایی که تیر و منجنیق روان می شود و امیر ملک با 
قایق از حادثه می گریزد: »و تیر و منجنیق روان ش��د و 
چون کار تنگ ش��د و هنگام نام و ننگ... هفت کشتی 
که روز گریز را معد کرده بودند، بنه و اثقال و امتعه و 

رجال را در آنجا نشاند« )جوینی، 1388، 67(.
2-هنگام��ی که لوش ای��دی جل��وی آب را می گیرد 
و تیم��ور ملک به خش��کی می زند و از راه خش��کی 
می گریزد: »و خبر او چون به سمع الوش ایدی رسید، 
لشکر بر هر دو طرف جیحون به چند جایگاه بداشت 
به کشتی ها پل بستند و عراده ها بر کار کردند. از ترصد 
و ترقب لش��کر خبر یافت. چون به کنار بارجلیغ کنت 
رسید، تیمم مفازه کرد. از آب بیرون آمد و چون آتش 

بر بادپایان روان شد« )همان، 68(.

تعلیق
تعلی��ق را می توان اینگونه تعری��ف کرد که ایجاد یک 
موقعی��ت انتظار ی��ا بی تکلیف��ی در تماش��اگر. تعلیق 
از عناصر اصلی یک نمایش��نامه و فیلم نامه به ش��مار 
می رود. تعلیق یعنی »پا در هوا نگه داشتن نتیجۀ امری 
که تماش��اگر و مخاطب، مشتاق س��ر درآوردن از آن 

است« )مکی، 1366، 58(. 
این داستان، داستانی است که می توان از آن چند پرده 
فیلم س��اخت، فیلمی که هر کدام از آن ها حالت تعلیق 
خ��اص خود را دارد که مخاطب را چش��م انتظار نگه 
می دارد تا ببیند سرانجام چه می شود، از ابتدای داستان 
هنگامی ک��ه تیمور ملک پس از جن��گ با مغوالن در 
زروق می نش��یند با آنان جنگ می کن��د و زنجیری در 
میان آب اس��ت، تماش��اگر و مخاطب می خواهد ببیند 

سرانجام برایش چه پیش می آید »دوازده زروق ساخته 
بود، سرپوش��یده... هر روز بامداد به جانبی شش روان 
می ش��د و جنگ های س��خت می کردند... خواستند تا 
مض��رت آن دفع کنند، دس��ت نداد و تی��ر و منجنیق 
روان ش��د چون کار تنگ ش��د و هنگام نام و ننگ به 
وقت آنکه قرص خور خور معده ی زمین شد... هفتاد 
کشتی که روز گریز معد کرده بود، بنه و اثقال و امتعه 
و رجال در آنجا نش��اند و او خ��ود با جماعتی مردان 
در زورق نشس��تند و مشعل ها در گرفتند و مانند برق 
بر آب روان گش��تند... زنجیری در میان آب کش��یده 
بودند تا کش��تیرها را حایل باش��د به ی��ک زخم بر او 
زد و بگذش��ت« )جوینی، 1388، 67(. »داستان جذاب 
س��ینمایی دارای جهت است و به سوی نقطۀ اوج در 
حرکت اس��ت و اکثر صحنه ها ماجرا را پیش می برند 
این حرکت مخاطب را درگیر می کند« )سینگر، 1374، 
107(. یا به خشکی زدن او و کشته شدن اکثر یارانش 
و بی س��الح ماندنش و س��ه مغولی ک��ه او را تعقیب 
می کنن��د و خواننده منتظر اس��ت ببیند س��رانجام چه 
می شود »چون به کنار بارجلیغ کنت رسید، تیمم مفازه 
کرد. از آب بیرون آمد و چون آتش بر بادپایان س��وار 
شد و لشکر مغول نیز دمادم او روان شدند می رفتند و 
او اثقال در پیش کرده به جنگ تخلف می نمود و چون 
مردان شمش��یر زن��ان می رفت؛ چندانکه بنه مس��افت 
می گرفت باز بر عقب او روان می شد. چون چند روز 
بر این نمط مکاوحت کرد و مردان او بیش��تر کشته و 
مجروح و لش��کر مغول روز به روز زیادتر می شد، بنه 
از او بازگرفتن��د و او با مع��دودی چند بماند و برقرار 
تجلد می نمود و دست نمی داد. چون آن چند کس که 
با او بودند کشته شدند و او را سالح نماند تنها  با سه 
تیر، یکی شکستۀ بی پیکان بود« )جوینی، 1388، 68(. 
در اینجا خواننده معلق است و چشم انتظار است ببیند 
که آیا کش��ته می ش��ود، فرار می کند، می جنگد یا اسیر 
می شود. اگر این جمالت حالت تعلیق با دقت خوانده 
ش��ود، معلوم می گردد که جوینی تیمور ملک را چون 
پهل��وان جنگاوری می داند که برای نام و ننگ و چون 
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شمش��یر زنان می جنگد. یا قس��مت تعلیقی دیگر این 
داس��تان آنجا است که می خواهد بداند آیا غالم تیمور 
ملک را خواهد ش��ناخت یا نه »من شیرخواره بودم که 
از پدر بازماندم، بازنشناس��م، اما غالمی هس��ت او را 

بداند غالم را حاضر کرده است« )همان، 69(. 
اکثر صحنه های داستان تیمور ملک برای یک فیلم نامه 
اقتباس��ی می تواند صحنه های گیرای س��ینمایی داشته 
باش��د، مانند؛ داش��تن سه تیر و ش��ناخته شدن پدر به 
وس��یله غالم و یا مغولی که به وسیله تیمور کور شده 
است در پایان داستان. »قسمت هایی وجود دارد که در 
آن ها واقعه ای رخ می دهد که یک رویداد ساده نیست 
بلکه حادثه و عمل مهمی است که در تعیین سرنوشت 
داستان و قهرمانان آن می تواند تاثیرات منفی و یا مثبت 
به جا بگذارد. این قسمت همان لحظۀ گیرای سینمایی 

است« )خیری، 1368، 78(. 

اوج
ای��ن داس��تان پر اس��ت از نقط��ه اوج که بع��د از هر 
بح��ران رخ می نماید »پس از بروز گره در داس��تان و 
بعد از آن که بحران به نهایت خود رس��ید و انتظار به 
سرآمد، داس��تان به لحظۀ اوج خود می رسد« )حنیف، 
1389، 69(. این داستان به خاطر بحران هایی که دارد، 
نقطه های اوج بس��یاری دارد؛ همچون شناختن تمیور 
ملک توس��ط غالم یا فرار کردن تیمور ملک از دست 
سه مغولی که او را تعقیب می کردند اما از نظر نگارنده 
مهم تری��ن اوج -و اوج اصلی ایی که در داس��تان دیده 
می ش��ود- جایی اس��ت که تیمور ملک می خواهد به 
منظ��ور اینکه مورد ش��فقت و تربیت ق��اآن قرار گیرد 
به نزد او برود که توس��ط قدقان اسیر می شود و مورد 
بازخواس��ت قرار می گیرد و مغولی که توس��ط او کور 
شده اس��ت، او را می شناسد »س��بب اندیشۀ آن کرده 
ک��ه به خدمت قاآن رود و منظور تربیت و ش��فقت او 
ش��ود. به خدمت قدقان رسید. فرموده تا او را بسته اند 
و ه��ر نوع کلمات گذش��ته، از مکاوحت و مقاتلت او 
با لش��کر مغول استش��کافی می کرده... و مغولی که او 

را به تیر شکس��ته زخ��م کرده بود، او را بازش��ناخته« 
)جوین��ی، 1388، 69(، که این اوج پایان داس��تان نیز 
به ش��مار می رود »معموالً اوج داستان که بعد از عبور 
شخصیت اصلی داس��تان از موانع و مشکالت فراوان 
حاصل می شود، پایان نیز محسوب می گردد« )حنیف، 
1389، 69(. و بعد از این اوج، داس��تان به نقطۀ پایان 
می رس��د و با مرگ تیمور ملک که ش��خصیت اصلی 
داس��تان است، داستان خاتمه می یابد. جوینی با آوردن 

شعری همه را از روزگار و جهان می داند :
جهانا شگفتا که کردار تست

شکسته هم از تو، هم از تو درست
)جوینی، 1386، 69(. 

نتیجه گیری
داستان استخالص فناکت و خجند و احوال تیمور ملک 
یکی از داس��تان های کتاب تاریخی-  ادبی جهانگشای 
جوینی اس��ت که قابلیت اقتباس س��ینمایی دارد، زیرا 
اقتباس تنها از متون داس��تانی و رمان نیس��ت، بلکه از 
تاریخ و حتی سفرنامه نیز می توان برای نوشتن فیلم نامه 
اقتباس کرد، با نشان دادن خیل سریال های افسانه ای و 
تاریخی کشورهای شرق دور، بیش از پیش نیاز اقتباس 
از این داستان ها )داستان های تاریخی ایرانی( احساس 
می شود. داس��تان تیمور ملک درون مایه بسیار خوبی 
دارد و سراسر حادثه است که حول محور یک قهرمان 
که تیمور ملک باشد، می چرخد که دیگر شخصیت ها 
در تقابل و همراهی با او معنا پیدا می کنند، داستانی که 
ابتدا و میانه و انتها دارد و تعلیق ها و کش��مکش هایی 
که دارد، هر خوانن��ده ای را مجاب می کند که می توان 
از این داس��تان تاریخی یک فیلم اقتباس��ی بسیار زیبا 
س��اخت که می تواند جایگزین بس��یاری از فیلم هایی 
قرار گیرد که س��اخت س��ایر کشورهاست و از رسانه 

ملی پخش می شود.
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