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مقدمه

در●زمینــۀ●اقتبــاس●ســینما●از●ادبیــات●و●برعکــس،●همــواره●دو●نــوع●نــگاه●وجــود●داشــته●

ــدی● ــه●جداســازی●و●مرزبن ــد●ب ــا●نوعــی●تعصــب●معتق ــه●ب ــوع●نگرشــی●ک ــدا●آن●ن اســت.●ابت

بیــن●هنرهــا●اســت●و●ســعی●در●اســتقالل●هنرهــا●از●هــم●دارد●و●از●پــس●همــۀ●پیشــرفت●ها●و●

کشــف●ها●بــه●دنبــال●آن●عنصــر●و●نشــانه●مســتقل●در●آن●رشــتۀ●هنــری●اســت.

ــد.● ــژه●می●کنن ــز●و●وی ــا●متمای ــر●هنره ــواره●آن●را●از●دیگ ــرش●هم ــوع●نگ ــن●ن ــروان●ای پی

ــوع● ــن●ن ــت.●در●ای ــل●اس ــا●قائ ــدن●هنره ــرز●ش ــه●بی●م ــه●ب ــت●ک ــی●اس ــوع●نگرش دوم●آن●ن

ــا●هــم● نگــرش،●ســینما،●ادبیــات،●عکاســی،●تئاتــر،●مجسمه●ســازی،●معمــاری،●نقاشــی●و....●ب

در●تعامــل●هســتند●و●شــاید●بتــوان●گفــت●کــه●مــا●بــا●نوعــی●چنــد●رســانگی●روبــه●رو●هســتیم●

ــر●خــود● کــه●می●کوشــد●از●تثبیــت●همــۀ●هنرهــا●و●حتــی●حضــور●تماشــاگر●و●مخاطــب●در●اث

ســود●بجویــد.

در●ایــن●نــوع●نگــرش،●مصالــح●مختلــف●هنــری●و●غیــره●از●زبــان●کالمــی●داســتان●گرفتــه●

تــا●موســیقی،●تدویــن●میزانســن،●زاویــه●ی●دوربیــن،●نــوع●هنرپیشــه،●نــوع●پوشــش،●نــوع●

ــر● ــر●اث ــی●از●یکدیگ ــل●بینامتن ــر●و●در●تعام ــا●یکدیگ ــوازات●ب ــه●در●م ــره،●هم ــاگر●و●غی تماش

می●پذیرنــد.●شــایان●ذکــر●اســت●کــه●بــا●نگاهــی●دقیــق●به●ایــن●نــوع●نگــرش،●خواهیــم●فهمید●

کــه●نگــرش●دوم●بــه●گونــه●ای●بازگویــی●نظریــه●ی●نشــانه●شناســی●الیــه●ای●ســجودی)1387●(●●

و●بنیامتنیــت●فــرکالف1●)1995(●اســت.●بدین●ترتیــب،●متــن●خالــص●و●نظــام●رمزگانــی●

ــه،● ــن●مقال ــۀ●ای ــدارد.●در●ادام ــر●وجــود●ن ــی●دیگ ــون●و●نظام●هــای●رمزگان ــر●از●مت ــدون●تأثی ب

ــن● ــد.●از●ای ــی●کنن ــت●را●معرف ــع●بنیامتنی ــه●ای●جام ــه●گون ــا●ب ــد●ت ــالش●می●کنن ــدگان●ت نگارن

ــی●پژوهــش●حاضــر●بررســی●چگونگــی●عملکــرد● رو●بایــد●خاطــر●نشــان●کــرد●کــه●هــدف●اصل

برگــردان●اقتباســی●میــان●پیش●متــن●ادبــی●و●فرامتــن●ســینمایی●اســت.●صفــوی●زاده●)1389(●

بــا●بررســی●تطبیقــی●روابــط●بینامتنــی●میــان●داســتان●و●فیلــم●ســه●نــوع●رابطــه●ی●بینامتنــی●را●

بــه●تفصیــل●شــرح●داده●اســت.●مطالعــات●مــوردی●صفــوی●زاده●)1389(●»داســتان●درخــت●

گالبــی«●نوشــتۀ●گلــی●ترقــی●به●مثابــه●پیش●متــن2●و●»فیلــم●درخــت●گالبــی«●ســاختۀ●

داریــوش●مهرجویــی●به●مثابــه●فرامتــن3●و●همچنیــن●»داســتان●چهــارم●از●مجموعــۀ●عــزاداران●

1. N. Fair Clough

2. Pre-text

3. Meta-text
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بیــل«●نوشــتۀ●غالمحســین●ســاعدی●به●مثابــه●پیش●متــن●و●»فیلــم●گاو«●ســاخته●داریــوش●

مهرجوئــی●به●مثابــه●فرامتــن●بوده●انــد.●بــه●همیــن●دلیــل،●نگارنــدگان●ایــن●مقالــه●در●تــالش●

ــه● ــوان●نمون ــور●به●عن ــی●مذک ــای●اقتباس ــور●از●فیلم●ه ــی●مذک ــط●بینامتن ــح●رواب ــرای●توضی ب

اســتفاده●کرده●انــد.●در●ایــن●مقالــه●تــالش●می●شــود●تــا●بــه●بررســی●رمــزگان●هایــی●پرداختــه●

شــود●کــه●باعــث●نشــان●دار●کــردن●متــن●ســینمایی●به●لحــاظ●فرهنگــی●شــوند.●شــایان●ذکــر●

اســت●کــه●پیــش●از●ایــن●عروجــی●)2010(●نیــز●بحــث●نشــان●داری●فرهنگــی●را●تــا●حــدودی●در●

ارتبــاط●بــا●فیلــم●اقتباســی●کنعــان●مطــرح●کــرده●اســت.●امــا●در●ایــن●مقالــه●تــالش●می●شــود●

تــا●پــس●از●معرفــی●اقتبــاس●ســینمایی●به●مثابــه●ترجمــه●بینانشــانه●ای،●فرامتــن●ســینمایی●

ــش●و●حــذف● ــرار،●آفرین ــی●تک ــی●یعن ــرد●بینامتن ــرده●و●آن●را●حاصــل●ســه●عملک ــی●ک را●معرف

لحــاظ●کننــد.●

پیشینۀ پژوهش

احتماالانخســتین●کســی●کــه●توانســت●براســاس●یــک●داســتان●کوتــاه،●فیملــی●اقتباســی●

ــام● ــی●به●ن ــه●فیلم ــه●تهی ــدام●ب ــالدی●اق ــال●1899●می ــود.●وی●در●س ــس1●ب ــازد،●ژرژ●ملی بس

ــه●شــده● ــس●گرفت ــای●آن●روز●پاری ــه●موضــوع●آن●از●روزنامه●ه ــرد●ک ــوس2«●ک ــرای●دریف »ماج

ــی● ــاب●بازاندیش ــوت3●در●کت ــا●الی ــرد.●کاملی ــو●ک ــه●ای●بازگ ــی●15●دقیق ــود،●و●آن●را●در●زمان ب

ــم● ــا●ه ــل●ب ــر●در●تقاب ــات●و●تصاوی ــوان●کلم ــم●را●به●عن ــان●و●فیل ــان4؛●رم ــم●و●رم مباحــث●فیل

ــاظ●صــوری●و● ــم●به●لح ــام●نشــانه●شــناختی●ه ــن●دو●نظ ــاد●وی،●ای ــه●اعتق ــد●و●ب ــرار●می●ده ق

هــم●فرهنگــی●متعلــق●بــه●دو●جبهــه●متفــاوت●هســتند.●از●ســوی●دیگــر،●او●ابــراز●مــی●دارد●کــه●

رمــان●و●فیلــم●هنرهــای●خویشــاوندی●تلقــی●می●شــوند●کــه●تکنیک●هــای●صــوری،●مخاطبــان،●

ــد● ــر●دارن ــا●یکدیگ ــترکی●ب ــای●مش ــی●و●بافت●ه ــای●روای ــا،●راهبرده ــع،●الگوه ــا،●مناب ارزش●ه

ــوت،2003(. )الی

الیــوت●در●ادامــه●بــه●نگــرش●اندیشــمندان●میــان●رشــته●ای●در●زمینــۀ●قیــاس5●و●اقتبــاس●

ــد.● ــاره●می●کن اش

1. Georges Melies 

2. Laffaire Drefus 

3. K. Elliot

4. Rethinking the novel/film debate

5. analogy
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در●1926،●بوریس.م.آیخنبـاوم1●اظهـار●کـرد:●»ترجمـه●ی●یـک●اثـر●ادبـی●بـه●زبان●سـینما●به●

ایـن●مفهـوم●اسـت●کـه●در●زبـان●سـینما،●معادل●هایـی●بـرای●اصـول●سـبکی●آن●اثر●ادبـی●پیدا●

کنیـم«.●در●1998،●مارتین.سـی.●باتسـتین2●قیـاس●را●در●اقتبـاس●ضـروری●دانسـت،●چـرا●کـه●

بـه●اعتقـاد●وی؛●این●دو●رسـانه،●تصویـری●و●کالمی●در●جنبه●های●اساسـی●نامتجانس●هسـتند.

ــوده● ــاس●ب ــکل3●اقتب ــن●ش ــاس●متداول●تری ــر،●قی ــن●دو●نف ــن●ای ــی●بی ــه●زمان در●فاصل

ــه●در●ســطحی● ــه●بررســی●معادل●هــای●ســینمایی●ک اســت.●در●1957،●جــورج●بلواســتون●4ب

ــت. ــد،●پرداخ ــل●می●کنن ــی●عم قیاس

در●1975●جفــری●واگنــر5،●قیــاس●را●نه●تنهــا●بــه●ضــرورت●نشــانه●شــناختی●بلکــه●به●خاطــر●

کیفیــت●زیبایــی●شــناختی●به●عنــوان●بهتریــن●شــکل●اقتبــاس●معرفــی●می●کنــد.●جــوی●

گولدبویــوم6●در●1985●تصریــح●کــرد؛●شــیوۀ●بیانــی●در●ادبیــات●داســتانی●کامــالً●بــا●شــیوۀ●

ــه● ــن●راهبردهــای●قیاســی●اســت●ک ــذا●به●وســیلۀ●یافت ــاوت●اســت.●ل ــی●در●ســینما●متف بیان

یکــی●تأثیــرات●دیگــری●را●دریافــت●می●کنــد●و●بزرگتریــن●چالــش●اقتبــاس●نیــز●در●ایــن●نکتــه●

نهفتــه●اســت.

ــر● ــه●ی●اجتناب●ناپذی ــاس●در●فاصل ــرد●قی ــه●ی●عملک ــوت●2003،●دامن ــاد●الی ــه●اعتق ــا●ب بن

ــاق● ــوا●اتف ــن●صــورت●و●محت ــاط●ناگسســتنی●بی ــر●و●ارتب ــات●و●تصاوی ــناختی●کلم نشــانه●ش

می●افتــد.●واگنــر●و●دیگــران●قیــاس●را●●یــک●نقطــه●ی●مهــم●عزیمــت●بــه●ســوی●تولیــد●یــک●اثــر●

هنــری●تــازه●می●داننــد؛●و●از●آنجــا●کــه●بــه●اعتقــاد●●آنهــا●کارگــردان●تالشــی●در●جهــت●بازتولیــد●

اصــل●اثــر●ادبــی●نمی●کنــد●)و●یــا●می●تــوان●گفــت●تالشــش●در●حداقــل●ممکــن●بــوده●اســت(،●

ــی●کــه● ــه●ایــن●معن ــی●متهــم●کــرد:●ب ــت●ادب ــه●مخــدوش●کــردن●اصال ــوان●ب قیــاس●را●نمی●ت

هــدف●وفــاداری●صــرف●بــه●اصــل●ادبــی●نبــوده●اســت،●بــا●ایــن●وجــود●کــه●شــاید●وفــاداری●

ــاس● ــه●قی ــد●ک ــه●اشــاره●می●کن ــوت●در●ادام ــه●باشــد.●الی ــن●نرفت ــالً●از●بی ــز●کام ــه●اصــل●نی ب

ــود●گوشــه● ــی●خ ــداء●اصل ــه●مب ــل●ب ــا●حداق ــر«●باشــد،●و●ی می●بایســت●»شایســته●اصــل●اث

1. Boris M. Eikhenbaum 

2. 9.Marth C. Battestin

3. Preferred model

4. George Blaestoue

5. Geoffrey Wagner

6. Joy Gould Boyum
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ــر● ــوان●اث ــاس●به●عن ــک●اقتب ــت●ی ــاس●موقعی ــد●اســت●قی چشــمی●داشــته●باشــد.●او●معتق

ــوان● ــه●عن ــد.●ب ــد●می●زن ــان●پیون ــه●از●رم ــک●ترجم ــوان●ی ــی●به●عن ــت●آن ــه●موقعی ــری●را●ب هن

مثــال،●در●فیلــم●اقتباســی●مهمــان●مامــان،●فیلــم●ســاز●در●تــالش●بــرای●ایجــاد●قیاســی●از●ایــن●

نــوع●اســت؛●و●فرامتــن●تــا●جایــی●کــه●ممکــن●اســت●بــه●پیــش●متــن●کــه●همــان●داســتان●

کوتــاه●مهمــان●مامــان●اســت،●وفــادار●اســت.

چهارچوب نظری

اقتباس سینمایی

گســتره●تعامــل●ســینما●و●ادبیــات●بــه●اقتبــاس●محــدود●نمی●شــود،●امــا●اقتبــاس●پایــگاه●

اصلــی●رابطــه●ایــن●دو●نظــام●نشــانه●ای●اســت.●اقتبــاس●ســینمایی●در●تعریــف●عــام،●ســاخت●و●

خلــق●یــک●فیلــم●بــر●مبنــای●یــک●اثــر●دیگــر●اســت●کــه●ایــن●اثــر●مبــداء●می●توانــد●اثــری●ادبــی●

ماننــد●رمــان●)داســتان●بلنــد(،●داســتان●کوتــاه،●نمایشــنامه●یــا●بیوگرافــی●باشــد.●شــایان●ذکــر●

اســت●کــه●امــروزه،●اقتبــاس●صرفــًا●بــه●اقتبــاس●ســینمایی●محــدود●نمی●شــود●و●ایــن●امــکان●

ــر●ســینمایی●نوشــته● ــا●اث ــم●ی ــک●فیل ــال،●داســتانی●براســاس●ی ــه●به●طــور●مث وجــود●دارد●ک

شــود●امــا●در●اقتبــاس●ســینمایی،●قطعــًا●نــوع●و●رســانه●ای●کــه●داســتان●در●آن●نقــل●می●شــود،●

بــر●جوهــره●و●پیکــرۀ●خــود●داســتان●اثــر●می●گــذارد.

ــه●زمــان●دســتوری●و● ــد،●نحــوه●ارائ ــۀ●دی ــدای●رمــان،●زاوی عوامــل●مختلفــی●از●قبیــل●بلن

ــر●ممکــن●اســت●در●چگونگــی● ــه●رســانه●دیگ ــک●رســانه●ب ــاس●از●ی ــس●نشــانه●ها●در●اقتب جن

ــی●تأثیرگــذار●باشــند.● انتقــال●معن

بدین●ترتیــب،●در●جهــت●ایجــاد●درک●روشــن●تری●از●مبانــی●نظــری●ایــن●مقالــه،●الزم●

ــه●یــک●عملکــرد● ــل●بنیامتنیــت،●ترجمــه●به●مثاب ــم●نظــری●دیگــری●از●قبی ــد●کــه●مفاهی می●کن

ــدگاه● ــه●ای●از●دی ــا●نشــانه●ای●و●نشانه●شناســی●الی ــه●بنی ــه●ترجم ــاس●به●مثاب ــی●و●اقتب بینامتن

ــح●داده●شــود. ــدگان●توضی ــرای●خوانن ســجودی●ب

بنیامتنیت1

1. Intertextuality
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نظریه●پــردازان●پــس●از●سوســور،●افــرادی●ماننــد●میخائیــل●باختیــن1●و●ژولیــا●کریســتیوا2●

بودنــد●کــه●بیشــتر●دغدغــه●موجودیــت●زبــان●در●موقعیت●هــای●اجتماعــی●را●داشــتند؛●»آنهــا●

ــای●مســتقل●می●دانســتند.● ــه●معن ــد●هرگون ــی●فاق ــر●ادب ــی●و●خــواه●غی متن●هــا●را●خــواه●ادب

ــری● ــون●آن●را●ام ــردازان●اکن ــه●نظریه●پ ــت●ک ــزی●اس ــان●چی ــکل●از●هم ــع●متش ــون●در●واق مت

ــبکه●ای●از● ــه●ش ــا●را●ب ــش،●م ــه●کار●خوان ــد●ک ــا●دارن ــردازان●ادع ــد.●نظریه●پ ــی●می●دانن بنیامتن

روابــط●بنیامتنــی●وارد●می●کننــد«●)آلــن1380،3،●ص12(.●آنهــا●معتقدنــد:●»معنــا●چیــزی●

می●شــود●کــه●بیــن●متــن●و●همــۀ●متــون●مــورد●اشــاره●و●مرتبــط●بــا●آن●موجودیــت●می●یابــد●

و●ایــن●خــارج●شــدن●از●متــن●مســتقل●و●ورود●بــه●شــبکه●ای●از●مناســبات●متنــی●اســت●و●در●

ــه●بنیامتــن●می●شــود«●)همــان(. ــل●ب اینجاســت●کــه●متــن●تبدی

ــی● ــی●خــود●متن ــه●متن ــری●اســت.●هــر●الی ــدگاه،●متــن●مفهومــی●تکری براســاس●ایــن●دی

ــن● ــه●مت ــر(،●دامن ــای●دیگ ــر●)متن●ه ــی●دیگ ــای●متن ــا●الیه●ه ــل●ب ــش●متقاب ــه●در●کن اســت●ک

بودگــی●خــود●را●گســترش●می●دهــد●و●ایــن●رونــد●بــاز●و●بی●پایــان●اســت●)ســجودی●،1388،●

ــا●از● ــی●اســت.●در●اینجــا●تصــور●م ــط●بنیامتن ــارت●دیگــر،●متــن●محصــول●رواب ص212(.●به●عب

ــی●شــناخته● ــه●متن ــی●ب ــی●ضمن ــا●حت ــواردی●از●اشــاره●مســتقیم●ی ــًا●م ــی●صرف ــط●بنیامتن رواب

شــده●در●متنــی●دیگــر●نیســت،●بلکــه●همانطــور●کــه●●کالــر●تصریــح●کــرده●اســت:●»بنیامتنیــت●

صرفــًا●نامــی●نیســت●کــه●بیانگــر●رابطــه●یــک●اثــر●یــا●متــن●به●خصــوص●قبلــی●باشــد،●بلکــه●

مفهومــی●اســت●بیانگــر●مشــارکت●یــک●اثــر●در●فضــای●گفتمانــی●یــک●فرهنــگ،●رابطــه●یــک●

متــن●یــا●زبــان●یــا●روال●هــای●داللــی●متفــاوت●یــک●فرهنــگ●و●رابطــه●اش●بــا●آن●متونــی●کــه●

ــر4●،1388،●ص212(.● ــی●آورد«●)کال ــد●م ــگ●را●پدی ــات●آن●فرهن امکان

ســجودی●نیــز●معتقــد●اســت●»هــر●متــن●فقــط●بــه●واســطه●متونــی●کــه●از●قبــل●وجــود●

ــود● ــل●خ ــون●ماقب ــزگان●و●مت ــی●رم ــرد●تعامل ــل●عملک ــز●حاص ــود●نی ــک●خ ــته●اند●و●هری داش

ــدگاه● ــن●دی ــع●در●ای ــد.●در●واق ــا●را●می●یاب ــد●معن ــکان●تولی ــد،●دریافــت●می●شــود●و●ام بوده●ان

متــن●فــراورده●ای●بســته●نیســت●کــه●حــدودی●مشــخص●و●قطعــی●دارد،●بلکــه●فراینــدی●بــاز●

ــد«●)همــان(. ــاز●تعریــف●کن ــد●حــدود●خــود●را●پیوســته●ب اســت●کــه●می●توان

1. Mikhail Bakhtin 

2. Julia Kristeva

3. G. Allen

4. J. culler
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بنیامتنیت در هنرهای غیر ادبی

ــود.● ــی●نمی●ش ــای●ادب ــث●هنره ــه●مباح ــر●ب ــالح●منحص ــک●اصط ــوان●ی ــت●به●عن بنیامتنی

ایــن●اصطــالح●در●مباحــث●ســینما،●نقاشــی،●موســیقی،●معمــاری،●عکاســی●و●در●واقــع●همــه●

ــن●،1385،●ص●247(. ــرح●می●شــود●)آل ــری●مط ــی●و●هن ــدات●فرهنگ تولی

مباحــث●مربــوط●بــه●ســینما●منجــر●بــه●ایجــاد●دو●نــوع●رابطــه●بنیامتنــی●در●ســینما●شــد؛●

»1-●رابطــه●بنیامتنــی●بیــن●یــک●فیلــم●و●فیلم●هایــی●کــه●از●قبــل●ســاخته●شــده●اند؛●2-●روابــط●

بنیامتنــی●بیــن●فیلــم●و●ادبیــات«●)آلــن●،2000،ص●180(.●بــازن1●نیــز●بــه●همیــن●ترتیــب●بــر●

ــم●و●فیلم●هایــی●کــه●از●قبــل●ســاخته●شــده●اند● ــم●و●ادبیــات،●فیل روابــط●بنیامتنــی●بیــن●فیل

تأکیــد●دارد؛●بیشــتر●کتاب●هــای●شکســپیر●از●قبیــل●رومئــو●و●ژولیــت،●هملــت●و●دیگــر●آثــار●

ــد● ــی●معتق ــز2؛●نشانه●شــناس●آلمان ــی●شــده●اند.●کریســتین●مت ــم●بازآفرین وی●به●صــورت●فیل

اســت●کــه●فیلم●هــا●فقــط●یــک●اثــر●هنــری●نیســتند،●بلکــه●نظــام●متنــی●لحــاظ●می●شــوند●کــه●

کلیــت●منفــرد●و●نــاب●خــود●را●دارنــد،●در●ایــن●کلیــت،●اگــر●خالــق●اثــر●حضــوری●نیــز●داشــته●

ــه●نظــر● ــروزه●ب ــد.●»ام ــا●می●کن ــت●نقــش●ایف ــن●کلی ــه●ی●بخشــی●از●ای ــه●مثاب ــط●ب باشــد،●فق

ــر● ــا●رســانه●های●دیگ ــل●ب ــوان●رســانه●ای●در●تعام ــم●به●عن ــا●از●فیل ــد●مناســب●تر●باشــد●ت می●آی

و●یــا●عامــل●میانجــی●و●واســطه●بــا●دیگــر●رســانه●ها●ســخن●بگوییــم«●)همــان(.●در●ادامــه●بایــد●

اشــاره●کــرد●کــه●در●ایــن●مقالــه●ســعی●شــده●اســت●تــا●بــا●اتخــاذ●رویکــرد●بنیامتنــی،●روابــط●

بنیامتنــی●ممکــن●بیــن●دو●بنیامتنــی●ادبــی●و●ســینمایی●را●معرفــی●نمایــد.

ترجمه به مثابه یک عملکرد بینامتنی3

فــرکالف●)1995(●ترجمــه●را●به●عنــوان●عملکــردی●بینامتنــی●معرفــی●می●کنــد●کــه●در●آن●دو●

متــن●در●رابطــۀ●بینامتنــی●بــا●یکدیگــر●قــرار●دارنــد.●فرحــزاد●)2009(●نیــز●بــا●مبنــا●●قــرار●دادن●

ــرد● ــک●عملک ــه●ی ــه●به●مثاب ــوان●»ترجم ــت●عن ــه●ای●تح ــه●در●مقال ــه●ترجم ــرکالف●ب ــرد●ف رویک

ــداء●و●متــن● ــرده●و●رابطــه●بیــن●متــن●مب ــه●کار●ب ــی●را●در●ترجمــه●ب ــه●بینامتن ــی«●نظری بینامتن

مبــداء●و●متــن●مقصــد●را●مــورد●بررســی●قــرار●داده●اســت.●وی●معتقــد●اســت●مــا●در●ترجمــه●

ــداء●و● ــن●مب ــا●مت ــه●آنه ــن●ب ــه●پیــش●از●ای ــه●رو●هســتیم●ک ــت●شــده●روب ــن●ثب ــا●دو●بینامت ب

1. AndréBazin

2. Christian Metz

3. Translation as an intertextual practice 
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ــد●کــه●در●چهارچــوب● ــع●فــرکالف●اظهــار●می●کن ــه●تب متــن●مقصــد●گفتــه●می●شــد.●فرحــزاد●ب

ــل● ــن●دلی ــه●همی ــی●نمی●شــود●و●ب ــداء●تلق ــر●مب ــن●دیگ ــرای●مت ــی●ب ــچ●متن ــت،●هی بنیامتنی

بــه●جــای●دو●واژۀ●قدیمــی●متــن●مبــداء●و●متــن●مقصــد●از●پیــش●متــن●و●فرامتــن●اســتفاده●

ــبی1«●و● ــرار●نس ــف●»تک ــن●را●در●تعری ــه●مت ــرکالف●ک ــرش●ف ــرار●دادن●نگ ــا●ق ــا●مبن ــد.●ب می●کن

»آفرینــش●نســبی2«●می●دانــد●)فــرکالف،●1995،●ص5(●فرحــزاد●ترجمــه●را●به●عنــوان●عملکــردی●

ــرار● ــر●ق ــا●یکدیگ ــی●ب ــه●بنیامتن ــن●را●در●رابط ــه●در●آن●»دو●مت ــد●ک ــف●می●کن ــی●تعری بنیامتن

ــدون● ــوا●و●صــورت●ب ــن●را●به●لحــاظ●محت ــن●پیــش●مت ــن●رابطــه●فرامت ــه●در●ای ــد،●چــرا●ک دارن

ــد«●)فرحــزاد،●2009(. ــرار●می●کن ــه●آن●باشــد،●تک ــد،●وابســته●و●محــدود●ب ــه●مقی اینک

گفتنــی●اســت●کــه●اقتبــاس●ســینمایی●نیــز●شــکلی●از●ترجمــه●اســت،●کــه●غالبــًا●پیش●متــن●

»اثــر●ادبــی«●و●فرامتــن●»اثــر●ســینمایی«●اســت.●نگارنــدگان●در●ایــن●مقالــه●بــا●مبنــا●قــرار●دادن●

نگــرش●فــرکالف●و●فرحــزاد●بــه●ترجمــه،●بــه●معرفــی●روابــط●بنیامتنــی●میــان●دو●بنیامتــن●ادبــی●

و●ســینمایی●پرداخته●انــد.

اقتباس به مثابه ترجمۀ بینا نشانه ای

یاکوبسن3●)2000(●سه●نوع●ترجمه●را●از●هم●باز●می●شناسد:

ترجمــه●درون●زبانــی●کــه●بــه●معنــی●تفســیر●نشــانه●های●کالمــی●به●وســیله●نشــانه●های●●	

کالمــی●دیگــر●در●همــان●زبــان●اســت؛

ترجمــه●بینازبانــی●کــه●همــان●ترجمــه●بــه●معنــای●متعــارف●اســت،●در●ایــن●نــوع●ترجمــه●●	

ــا● ــد●و●ترجمــه●بنی ــر●می●کن ــر●تغیی ــی●دیگ ــی●به●وســیله●نشــانه●های●زبان نشــانه●های●زبان

نشــانه●ای●کــه●بــه●معنــی●تفســیر●نشــانه●های●یــک●نظــام●نشــانه●ای●بــا●نظــام●نشــانه●ای●

دیگــر●اســت.

براســاس●ایــن●طبقه●بنــدی،●از●ترجمــه،●همانطــور●کــه●فرحــزاد●)2009(●نیــز●اشــاره●

می●نمایــد،●می●تــوان●بــه●ترجمــه●به●عنــوان●یــک●عملکــرد●بینامتنــی●نیــز●نــگاه●کــرد،●ترجمــه●ای●

کــه●بــه●گونــه●ای●بومــی●در●همــان●زبــان●اتفــاق●می●افتــد●و●نتیجــه●آن●بازگویــی،●تفســیر●ژانــر●

1. Partial repetition

2. partial creation 

3. R. Jakobson
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ــن●و● ــی●پیش●مت ــن●یعن ــا●دو●بینامت ــا●ب ــز،●م ــی●نی ــۀ●بینازبان ــان●اســت.●در●ترجم ــا●گفتم و●ی

فرامتــن●روبــه●رو●هســتیم●کــه●پدیــده●ای●جهانــی●تلقــی●می●شــود●و●همــان●ترجمــه●در●معنــای●

ــا●دو●نظــام●نشــانه●ای●ســر●و●کار● ــا●نشــانه●ای،●مــا●ب عــام●و●متعارفــش●اســت.●در●ترجمــه●بین

ــم●و● ــر،●فیل ــی،●تئات ــیقی،●نقاش ــرا،●موس ــه●اپ ــی●ب ــون●ادب ــه●مت ــب،●ترجم ــم.●بدین●ترتی داری

ــز●چــون● ــواع●ترجمــه●بینانشــانه●ای●تلقــی●می●شــوند.●افــراد●دیگــری●نی ــه●ان برعکــس●از●جمل

ــواع● ــابهی●از●ان ــًا●مش ــای●تقریب ــو3●طبقه●بندی●ه ــوری2●و●امبرتواک ــدن●ت ــورد1،●گی ــان●کتف ج

ترجمــه●ارائــه●دادنــد.

ــل● ــه●تبدی ــه●ب ــد●ک ــانه●ای●می●دان ــا●نش ــۀ●بین ــی●ترجم ــم●را●نوع ــاس●فیل ــت4●»اقتب هرمی

ــردازد«.●)2000،ص98(● ــر●می●پ ــانه●ای●دیگ ــام●نش ــک●نظ ــه●ی ــانه●ها●ب ــی●از●نش ــی●خاص نظام

ــوان●یــک●محصــول● وی●همچنیــن●متذکــر●می●شــود●کــه؛●»اقتبــاس●ســینمایی●را●بایــد●به●عن

هیبریــدی●مــورد●مطالعــه●قــرار●داد،●چــرا●کــه●ایــن●ویژگــی●هیبریــدی●و●دورگــه●بــودن●نتیجــه●

ترکیــب●و●آمیــزش●دو●یــا●چنــد●مؤلفــۀ●فرهنگــی●اســت●و●بــه●همیــن●خاطــر●اقتبــاس●فراینــدی●

ــی●تلقــی●می●شــود«●)همــان،●105(. ــا●و●تعامل پوی

ــن● ــی«●و●فرامت ــر●ادب ــن●»اث ــا●پیش●مت ــاس،●غالب ــی●اقتب ــه●یعن ــکل●از●ترجم ــن●ش در●ای

»اثــر●ســینمایی«●اســت؛●در●نتیجــۀ●ایــن●تبدیــل،●بــه●اعتقــاد●فــرکالف●)1995(●1-●بخــش●یــا●

بخش●هایــی●در●فرامتــن●تکــرار●می●شــوند●کــه●بــه●آن●ترجمــه●یــا●تکــرار●نســبی●می●گوینــد؛●و●

2-بخــش●یــا●بخش●هایــی●بــه●فرامتــن●اضافــه●می●شــوند●کــه●بــه●آن●آفرینــش●نســبی●گفتــه●

می●شــود.●ایــن●مقالــه●در●تــالش●بــرای●معرفــی●رابطــۀ●بینامتنــی●دیگــری●به●نــام●حــذف●اســت●

ــن●حــذف●می●شــوند.● ــه●از●پیش●مت ــدل●ترجم ــن●م ــی●در●ای ــا●بخش●های ــه●در●آن●بخــش●ی ک

ــی● ــوع●رابطــه●بنیامتن ــه●ســه●ن ــر●اقتباســی،●ب ــک●اث ــه●بینانشــانه●ای●ی ــب●در●ترجم بدین●ترتی

ــوان●اشــاره●نمــود. ممکــن●می●ت

ــن،●عروجــی●و●ســجودی●)1386(●در●طــول●بررســی● ــه●پیــش●از●ای ــر●اســت●ک شــایان●ذک

فیلــم●اقتباســی●کنعــان،●تــا●حــدودی●بــه●روابــط●بنیامتنــی●مذکــور●اشــاره●نموده●انــد.●عروجــی●

ــط● ــه●یکــی●از●رواب ــواع●آفرینــش●به●مثاب ــه●ان 1386●در●پایان●نامــۀ●کارشناســی●ارشــد●خــود●ب

1. John. Catford

2. Gidentoury 

3. Umberto Eco

4. C. L hermitte 
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ــی●و● ــان●دار●فرهنگ ــی،●نش ــان●جهان ــش●بی●نش ــامل●آفرین ــه●ش ــد●ک ــاره●می●کن ــی●اش بینامتن

ــد.● ــواع●تکــرار●را●نیــز●معرفــی●می●کن ــاط●ان ــوده،●وی●در●ایــن●ارتب آفرینــش●نمادیــن●ب

نشانه شناسی الیه ای

متــز●معتقــد●بــود●كــه●متــن●حاصــل●همنشــینی●رمزگان●هــای●متعــدد●اســت،●اگــر●

رمزگان●هــای●متفــاوت●را●نظام●هایــی●مشــابه●النــگ●سوســوری●تلقــی●كنیــم،●آنــگاه●متــن●نــه●

ــه● ــی●اســت●ك ــن●الیه●های ــه●حاصــل●همنشــینی●بی ــا،●بلك ــن●رمزگان●ه حاصــل●همنشــینی●بی

ــه● ــد.●ب ــق●یافته●ان ــی●تحق ــا●در●كنشــی●ارتباط ــاب●از●آن●رمزگان●ه ــر●اســاس●انتخ ــك●ب ــر●ی ه

عبــارت●دیگــر،●هــر●یــك●از●الیه●هــای●دخیــل●در●تولیــد●و●دریافــت●متــن●)●برخــی●آگاهانــه●و●

برخــی●ناخــود●آگاه●(●حكــم●پــارول●را●دارنــد،●بــرای●رمزگانــی●)●النگــی(●كــه●بــه●مثابــه●ی●یــك●

نظــام،●امــكان●انتخــاب●معنــی●دارد●را●فراهــم●كــرده●اســت.●بنابرایــن،●»متــن،●نخســت●جنبــۀ●

پدیــداری●دارد،●یعنــی●در●هــر●كنــش●ارتباطــی●عینــی●و●بــا●توجــه●بــه●الیه●هــای●تشــكیل●دهندۀ●

آن●برخــی●متغیرنــد،●شــكل●مــی●گیــرد●و●دوم،●بــه●همیــن●دلیــل●متــن●پدیــده●ای●بــاز●اســت●و●

نــه●بســته●و●قطعــی«●)همــان،●204-203(.

ســجودی●همیــن●اتفــاق●رابــا●طــرح●نمــوداری●نشــان●می●دهــد.●نمــودار●ذیــل●از●دو●بخــش●

ــی●از● ــر●متن ــاد●ســجودی،●ه ــه●اعتق ــی.●ب ــای●متن ــا●و●الیه●ه تشــكیل●شــده●اســت؛●رمزگان●ه

الیه●هــای●متنــی●متعــددی●تشــكیل●شــده●كــه●هــر●یــك●خــود●نمــود●عینــی●متنــی●یــك●نظــام●

ــا●توجــه●بــه●متــن،●برخــی●الیه●هــا،●یــا●حتــی●گاهــی●یــك●الیــه●نســبت●بــه● رمزگانی●انــد،●و●ب

الیه●هــای●دیگــر●اصلــی●تــر●اســت.●بــه●اعتقــاد●وی●»الیه●هــای●متنــی●در●تعامــل●بــا●یكدیگــر●و●

در●تاثیــر●متقابلــی●كــه●از●هــم●می●پذیرنــد،●بــه●مثابــه●●متــن●و●بــه●مثابــه●ی●عینیــت●ناشــی●از●

نظــام●داللتگــر●تحقــق●می●یابنــد●و●تفســیر●می●شــوند؛●و●ممكــن●اســت●عینیتــی●فیزیكــی●در●

بافتــی●در●تعامــل●بــا●الیه●هــای●دیگــر●متنــی●در●كار●ارتبــاط●و●تفســیر،●دخالــت●داللــی●داشــته●

باشــند●و●در●نتیجــه●بــه●مثابــه●ی●الیــه●ای●از●متــن●»خوانــده«●شــود،●و●در●شــرایط●دیگــری●در●

هیــچ●گونــه●تعامــل●متنــی●بــا●الیه●هــای●دیگــر●قــرار●نگیــرد●و●جزئــی●از●متــن●نشــود«●)همــان،●

205(.●در●نمــوداری●كــه●ســجودی●از●متــن●ارائــه●داده●اســت،●رمزگان●هــای●متفــاوت●كــه●در●

كنــش●متنــی●دخالــت●دارنــد،●خــود●بــر●یكدیگــر●تاثیــر●می●گذارنــد●و●ایــن●تاثیــرات●دو●ســویه●

ــتاری● ــا●نوش ــی●ی ــًا●كالم ــن●صرف ــرد،●مت ــن●رویك ــویه●اســت.●در●ای ــد●س ــی●چن ــگاه●كل و●در●ن

ــاس،● ــن●اس ــر●ای ــد.●ب ــا●باش ــن●الیه●ه ــی●از●از●ای ــد●یك ــار●می●توانن ــتار●و●گفت ــت●و●نوش نیس
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رمزگان●هــا●متــن●را●ممكــن●می●كننــد●و●متــن●پیوســته●فروریزنــده●و●ســازندۀ●رمزگان●هاســت.●

نمودار●1:●)●سجودی،●1387،●204(

ــا● ــا،●و●ی ــی●الیه●ه ــن،●برخ ــه●مت ــه●بســته●ب ــدی●نیســت●ك ــودار،●»تردی ــه●نم ــه●ب ــا●توج ب

حتــی●گاهــی●یــك●الیــه●نســبت●بــه●الیه●هــای●دیگــر●اصلــی●تــر●اســت،●و●یــا●اصلــی●تــر●ترقــی●

می●شــود،●و●در●تجلی●هــای●متفــاوت●متنــی●حضــور●ثابت●تــری●دارد●)●و●البتــه●تفســیرو●

دریافــت●ثابت●تــر(●و●الیه●هــای●دیگــر●متغیــر●هســتند.●اگــر●چــه●گاهــی●ممكــن●اســت،●ایــن●

ــه● ــد،●كــه●ب ــدا●كنن ــده●ای●پی ــان●اهمیــت●تعییــن●كنن ــه●ای●حاشــیه●ای●تر،●چن ــه●اصطــالح●الی ب

واقــع●الیــۀ●بــه●اصطــالح●ثابت●تــر،●معنــی●خــود●را●از●آن●دریافــت●كنــد«●●)ســجودی●،1388،●

.)211-210

ــه●نظــر●او،● ــارت●دیگــر،●ب ــه●عب ــد.●ب ــه،●مفهــوم●لنگــر1●را●مطــرح●می●كن ــارت●در●ایــن●زمین ب

برخــی●عناصــر●متــن●می●تواننــد●حكــم●لنگــری●تثبــت●كننــده●را●بــرای●مــا●بــازی●كننــد●و●جلــوی●

ــرای● ــد.●ب ــی(●را●بگیرن ــای●متن ــجودی●الیه●ه ــان●س ــه●بی ــا●ب ــی●)ی ــانه●های●متن ــناوری●نش ش

مثــال،●عناصــر●زبانــی●ممكــن●اســت●خوانش●هــای●ممكــن●از●یــك●تصویــر●را●بــه●خوانش●هــای●

ترجیــح●داده●شــدۀ●به●خصوصــی●محــدود●كننــد:●»یــا●بــه●عبارتــی،●زنجیــرۀ●شــناور●مدلول●هــا●

را●بــه●ثبــات●بكشــانند«●)بــارت●،1388،●●211(.

متن و نمودار تعدیل شدۀ سجودی

ــرای● ــه●ب ــر●شــد،●رســانه●هایی●ك ــزار●ذك ــه●رســانه●و●اب ــوط●ب ــه●در●بخــش●مرب همانطــور●ك

تولیــد●و●انتقــال●معنــی●بــه●كار●گرفتــه●می●شــوند،●خــود●در●حكــم●یــك●رمــزگان●در●چگونگــی●

داللت●هــای●متــن●دخالــت●دارنــد.●بــر●ایــن●اســاس،●رســانه●وقتــی●بــه●متــن●عینیــت●متنــی●

1  - anchorage 
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ــل● ــی●تبدی ــای●متن ــی●از●الیه●ه ــه●یك ــد،●ب ــدا●كن ــی●پی ــت●متن ــود●عینی ــی●خ ــد●و●وقت بده

ــن●اســت.● ــزگان●رســانه●ممك ــی●رم ــد●دالل ــق●قواع ــت●آن●از●طری ــه●دریاف می●شــود،●ك

بــه●همیــن●ترتیــب،●رادیــو،●تلویزیــون،●كتــاب،●نــوار●صوتــی،●نــوار●ویدئویــی،●امكانــات●

اینترنتــی●و●امثــال●آن●ابزارهایــی●هســتند●كــه●رســانه●بــه●واســطه●ی●آنهــا●امــكان●ابــالغ●متــن●

بــه●مخاطــب●را●می●یابــد.●بــه●اعتقــاد●ســجودی،●ابــزار●نیــز●رمزگانــی●را●بــه●وجــود●مــی●آورد،●كــه●

در●چگونگــی●»خوانــدن«●دخالــت●دارد●و●خــود●بــه●یكــی●از●الیه●هــای●متنــی●تبدیــل●می●شــود●

و●بــرای●دریافــت●كاركــرد●داللتگــر●آن،●می●بایســت●بــه●رمــزگان●آن●دسترســی●داشــت.●

ســجودی●بــه●ایــن●نكتــه●نیــز●اشــاره●می●كنــد●كــه●»در●واقــع●ابــزار●عامــل●نشــان●دار●كــردن●

ژانــر●متــن●اســت،●بــرای●مثــال●خبــر●روزنامــه●و●خبــر●تلویزیــون●هــر●دو●از●ژانــر●یــا●نــوع●واحــد●

ــر.●امــا●روزنامــه،●تلویزیــون●یــا●رادیــو،●عواملــی●هســتند●كــه●ایــن● ــر●خب هســتند،●یعنــی●ژان

ژانــر●را●نشــان●دار●می●كننــد●و●انتظــارات●بخصوصــی●را●بــه●موجــب●قــرار●دادهــای●رمزگان●هــای●

ویــژه●ای●بــه●وجــود●مــی●آورد«●)ســجودی،●1388،●255(

نمودار●2:●الگوی●تعدیل●شدۀ●سجودی●از●متن●)●سجودی،●1387،●245(

متن سینمایی
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ــط● ــمت●توس ــن●قس ــداری(●در●ای ــنیداری●و●دی ــینمایی●)●ش ــای●س ــی●رمزگان●ه ــا●معرف ب

ــن●در●نشــانه● ــا●مت ــاط●ب ــودار●تعدیل●شــدۀ●ســجودی●در●ارتب ــه●نم ــه●ب ــا●توج ــدگان●و●ب نگارن

شناســی●الیــه●ای،●می●تــوان●متــن●ســینمایی●را●تعریــف●نمــود.●متــن●ســینمایی●از●همنشــینی●

ــك● ــر●ی ــه●ه ــود●ك ــكیل●می●ش ــی●تش ــای●متن ــویۀ●الیه●ه ــد●س ــا●چن ــویه●و●ی ــل●دو●س و●تعام

خــود●نمــود●عینــی●متنــی●یــك●نظــام●رمزگانی●انــد.●نظــام●رمزگانــی●ســینمایی●از●رمزگان●هــای●

دیــداری●و●شــنیداری●تشــكیل●می●شــود،●كــه●هــر●یــك●بــه●نوبــۀ●خــود●زیــر●رمزگان●هــای●فنــی●

ــد. ــی●را●دربرمی●گیرن ــر●زبان ــی●و●غی ــای●زبان ــینمایی،●زیررمزگان●ه ــام●س ــینمایی،●ع س

ــر●و●در● ــا●یكدیگ ــی●در●تعامــل●ب ــه●ای،●الیه●هــای●متن ــرد●نشانه●شناســی●الی براســاس●رویك

تأثیــر●متقابلــی●كــه●از●هــم●می●پذیرنــد،●بــه●مثابــه●ی●متــن●تحقــق●عینــی●می●یابنــد،●تفســیر●

ــد.● ــت●دارن ــی●دخال می●شــود●و●در●كاركردهــای●دالل

نمودار3:●نظام●نشانه●ای●براساس●الگوی●تعدیل●شدۀ●سجودی

روش شناسی تحقیق
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روشــی●کــه●در●ایــن●پژوهــش●بــه●کار●بــرده●شــده،●روش●توصیفــی-●تحلیلــی●بــا●رویکــرد●

ــا●هــدف●قــرار●دادن●ســینمای● نشانه●شناســی●الیــه●ای●در●حــوزۀ●ســینما●اســت.●نگارنــدگان●ب

معاصــر●بــه●پژوهشــی●در●زمینۀ●روابــط●بینامتنیت●در●اقتباس●براســاس●آرای●فــرکالف●و●فرحزاد●

دســت●زده●انــد.●آنهــا●درراســتای●اهــداف●پژوهــش●و●همســو●بــا●عنــوان●آن●بخش●هایــی●را●از●

ســینمای●معاصــر●مهرجویــی●برگزیده●انــد●.●همچنیــن●بایــد●خاطرنشــان●کــرد●کــه●داده●هــا●بــه●

صــورت●کتابخانــه●ای●جمــع●آوری●شــده●اند.

پیکرۀ پژوهش

ــه● ــارم●از●مجموع ــۀ●چه ــت:●1-●قص ــده●اس ــه●ش ــه●آن●پرداخت ــش●ب ــن●پژوه ــه●در●ای آنچ

داســتانهای●كوتاه»عــزاداران●بیــل«●نوشــته●ی●غالمحســین●ســاعدی●بــه●عنــوان●پیــش●متــن●

ــه●عنــوان●فرامتــن.●2-●داســتان●كوتــاه● ــه●كارگردانــی●داریــوش●مهرجویــی●ب و●فیلــم●»گاو«●ب

درخــت●گالبــی●از●مجموعه●ــی●داســتانی●جایــی●دیگــر●نوشــته●ی●گل●ترقــی●بــه●عنــوان●پیــش●

متــن●و●فیلــم●درخــت●گالبــی●بــه●كارگردانــی●داریــوش●مهرجویــی●بــه●عنــوان●فرامتــن.

ــی● ــوش●مهرجوی ــل●توســط●داری ــزاداران●بی ــارم●ع ــاس●از●داســتان●چه ــا●اقتب ــم●گاو●ب فیل

ــت● ــن●موفقی ــت●و●اولی ــم●در●جشــنوارۀ●شــیكاگو●حضــور●یاف ــن●فیل ــا●ای در●ســال)1338(●ب

بین●المللــی●را●تجربــه●كــرد.●در●آن●ســال●گاو●بــا●تحســین●منتقدیــن●روبــه●رو●شــد●و●عــزت●اهلل●

ــد.● ــود●كن ــنواره●را●از●آن●خ ــن●جش ــرد●اول●ای ــر●م ــن●بازیگ ــزۀ●بهتری ــت●جای ــی●توانس انتظام

ــید● ــان،●جمش ــی●نصیری ــجاع●زاده،●عل ــرو●ش ــه●خس ــوان●ب ــم●می●ت ــن●فیل ــر●ای ــران●دیگ از●بازیگ

ــهابی،● ــن●ش ــی●زاده،●مهی ــز●فن ــر،●پروی ــزت●اهلل●نظامی●ف ــادی،●ع ــود●دولت●آب ــایخی،●محم مش

مهتــاج●نجومــی،●فیروزبخــت●محمــدی،●شــكوه●نجم●آبــادی،●عصمــت●صفــوی●و●جعفــر●

والــی●اشــاره●كــرد.●الزم●بــه●ذكــر●اســت●كــه●فیلمنامــۀ●ایــن●فیلــم●نیــز●توســط●غالمحســین●

ســاعدی●نــگارش●شــده●اســت.●37●ســال●بعــد●از●حضــور●فیلــم●گاو●در●جشــنوارۀ●شــیكاگو●

مهرجویــی●بــار●دیگــر●بــا●ســاخت●فیلــم●درخــت●گالبــی●در●ســال●1376●موفــق●بــه●دریافــت●

ــۀ● ــم●شــیكاگو●شــد.●فیلمنام ــم●از●جشــنواره●ی●فیل ــن●فیل ــای●بهتری ــوی●نقره● ــی●هوگ جایزه●

ایــن●فیلــم●توســط●مهرجویــی●و●گلــی●ترقــی●نوشــته●شــده●اســت.●از●بازیگــران●ایــن●فیلــم●مــی-

تــوان●بــه●همایــون●ارشــادی،●محمدرضــا●شــعبانی●نــوری،●نعمــت●اهلل●گرجــی،●جعفــر●بزرگــی،●

رحمــان●حســینی،●عبــاس●شــادوران،●مریــم●مجــد●مریــم●مقبلــی،●غالمعلــی●گلچیــن،●جهانگیــر●

ــه●حــق●كاری● ــم●ب ــرد.●محمــود●كالری●نیــز●در●ایــن●فیل ــام●ب میرشــكاری،●ملیحــه●نظــری●و...●ن
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ــم●می●باشــد. ــن●فیل ــرداری●ای ــر●فیلمب ــه●جــای●گذاشــته●مدی برجســته●از●خــود●ب

ــن● ــه●ای ــوان●ب ــده●می●ت ــتان●های●ذكرش ــاس●داس ــم●براس ــن●دو●فیل ــاب●ای ــل●انتخ از●عل

مــوارد●اشــاره●کــرد:●1-●حجــم●مناســِب●داســتان؛●2-●قابلیــت●ارائــۀ●فیلــم●و●داســتان●بــه●لحــاظ●

فــرم●و●محتــوا●در●محیــط●آموزشــی-●پژوهشــی؛●3-●موفقیــت●نســبی●هــر●دو●فیلــم●از●میــان●

آثــار●اقتباســی●دیگــر●در●ایــران؛●4-●یكــی●از●مهم●تریــن●دالئــل●انتخــاب●ایــن●دو●اثــر●ایــن●بــود●

كــه●هــم●پیــش●متــن●و●هــم●فرامتــن●در●فرهنــگ●ایرانــی●بــه●وســیلۀ●نویســندگان●و●كارگردانــان●

فارســی●زبــان●و●ایرانــی●نوشــته●و●ســاخته●شــده●اســت.

یافته های تحقیق

طبقه●بندی●روابط●بینامتنی●ممکن●در●اقتباس●سینمایی

تکرار

تکــرار●بــه●ایــن●گونــه●اســت●کــه●بخشــی●از●پیش●متــن●در●فرامتــن●)فیلــم(●تکــرار●

می●شــود.●تکــرار●بــه●نوبــه●خــود●بــه●دو●نــوع●تقســیم●می●شــود.

تکرار بی نشان جهانی )با تغییرات ضروری(1

در●ایــن●نــوع●تکــرار،●بخــش●یــا●بخش●هایــی●از●پیش●متــن●در●فرامتــن●تکــرار●می●شــوند.●

در●ایــن●مــدل●از●رابطــه●بنیامتنــی،●رمزگان●هــای●دخیــل●در●شــکل●دهی●بنیامتن●هــا●از●جنــس●

رمزگان●هــای●جهانی●انــد●و●بــه●همیــن●دلیــل●ایــن●رابطــه●بی●نشــان●اســت.

ــن● ــی●در●پیش●مت ــدن●تغییرات ــود●آم ــکان●به●وج ــه،●ام ــان●ترجم ــرار●در●جری ــد●تک در●فراین

ــام● ــه●نظ ــی●ب ــانه●ای●زبان ــام●نش ــر●نظ ــه●تغیی ــوان●ب ــر●می●ت ــل●تغیی ــه●از●دالی ــود●دارد؛●ک وج

نشــانه●ای●ســینما●و●همچنیــن●انســجام●در●روایــت●اشــاره●نمــود.●به●طــور●مثــال،●در●نمایــی●

ــی●ترقــی● ــی●نوشــته●ُگل ــاه●درخــت●گالب ــه●براســاس●داســتان●کوت ــی●ک ــم●درخــت●گالب از●فیل

ــی● ــف●درخــت●گالب ــال●توصی ــتان●در●ح ــود●در●داس ــه●محم ــاخته●شــده●اســت،●هنگامیک س

ــی●و●صــدای●محمــود●را● ــوگ●درون ــم●مونول ــا●در●فیل ــی●اســت،●م ــوگ●درون ــه●شــیوه●مونول ب

ــن●قســمت● ــی●می●شــنویم.●اگرچــه●در●ای ــده●و●باشــکوهی●از●درخــت●گالب ــر●زن ــر●روی●تصوی ب

1. universally unmarked repetition (with transformations)
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از●فیلــم●به●مثابــه●فرامتــن،●بخش●هــای●موجــود●در●داســتان●به●مثابــه●پیش●متــن●تکــرار●

ــه● ــود●ب ــام●خ ــاندن●پیغ ــرای●رس ــا●ب ــن●نم ــد●در●ای ــح●می●ده ــاز●ترجی ــت،●فیلم●س ــده●اس ش

مخاطــب●بــه●ضــرورت●نمایشــی●و●ســینمایی●شــدن●از●رمــزگان●تصویــر●نیــز●اســتفاده●نمایــد.

در●فیلــم●اقتباســی●گاو●نیــز●کــه●یکــی●از●مطالعــات●مــوردی●پژوهشــی●اصلــی●بــود،●مــا●شــاهد●

ــل،● ــزاداران●بی ــارم●ع ــتان●چه ــی●از●داس ــال●در●بخش ــور●مث ــتیم.●به●ط ــرار●هس ــوع●تک ــن●ن ای

ــه●در●کوچه●هــای● ــازه●نفســی●ک ــره●گاو●ت غالمحســین●ســاعدی●می●نویســد؛●»تمــام●شــب●نع

بیــل●می●گشــت،●همــه●را●بی●خــواب●کــرده●بــود«●)1349،●ص●108(.●در●داســتان●گاو،●ســاعدی●

ــد●شــدن●گاوش●و●خصوصــًا● ــر●ناپدی ــه●ده●و●شــنیدن●خب ــس●از●بازگشــت●مشــد●حســن●ب پ

ــل●در● ــن●دلی ــه●همی ــد.●ب ــواره●وی●را●گاو●می●خوان ــه●دچــار●اســتحاله●می●شــود،●هم ــی●ک زمان

ــازه●نفــس●در●کوچه●هــای●بیــل«؛● ــد؛●»نعــره●گاو●ت ایــن●بخــش●از●داســتان،●ســاعدی●می●گوی

ــودن●در● ــزاع●و●ســورئال●ب ــزان●انت ــر●کشــیدن●ایــن●می ــه●تصوی ــی●بایــد●اذعــان●کــرد●کــه●ب ول

ســینما●کار●دشــواری●اســت.●بــه●همیــن●خاطــر،●مهرجویــی●بــا●کمــک●گرفتــن●از●رمزگان●هــای●

شــنیداری●از●قبیــل●زبــان●گفتــاری،●پیــرا●زبــان●گفتــاری،●صــدای●پس●زمینــه●)بــاد●و●زوزه●ســگ(،●

موســیقی●هولنــاک●و●ارائــه●تصویــری●در●نمــای●دور●از●دهــی●کــه●مــا●تــا●آخریــن●نمــا،●نامــی●از●

ــا● ــده●الق ــه●بینن ــودن●را●ب ــا●حــس●ســورئال●ب ــد●ت ــم●نمی●شــنویم،●تــالش●می●کن آن●ده●در●فیل

نمایــد.●همانطــور●کــه●پیــش●از●ایــن●نیــز●گفتــه●شــد،●مــا●در●اقتبــاس●ســینمایی●بــا●دو●نظــام●

نشــانه●ای●متفــاوت●ســر●و●کار●داریــم●کــه●برگــردان●یــک●نظــام●نشــانه●ای●)اثــر●ادبــی(●بــه●نظــام●

نشــانه●ای●دیگــر●)اثــر●ســینمایی(●نیازمنــد●تغییراتــی●اســت.

1-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●گاو●)سکانس●سرگشتگی●شبانۀ●مشد●حسن(

فیلمداستان

که  تازه نفسی  گاو  نعرۀ  شب  تمام 
را  همه  می گشت،  بیل  کوچه های  در 

بیخواب کرده بود.

ü نمای دور از میدان ده )ناشناخته( که استخری کثیف وسط آن قرار 
باد و صدای  از دور می آید. صدای  انسانی  دارد: صدای فریاد مبهم 

زوزۀ سگ می آید. )شب( )موسیقی هم در این نما نواخته می شود(
فضاسازی + نمای دور + صدای پس زمینه + ساند افکت + موسیقی

عباس و خواهرش اسماعیل که در خانۀ 
آنها مخفی بود، سرشان را از پنجره آورده 

بودند بیرون و استخر را نگاه می کردند.

و سیاهی کوچکی را که روی آب استخر 
این ور و آن ور می رفت.
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فیلمداستان

بودند  نشسته  هم  دیگر  بیلی های  و 
نگاه  را  استخر  پنجره ها  آستانۀ  در 

می کردند.

ü نمای متوسط مشد حسن که به گونه ای محو و چون سیاهی ای 
در کوچه ای تاریک می دود و پیوسته فریاد می کشد.

نمای متوسط + فضاسازی + کنش + زبان گفتاری + پیرازبان گفتاری

که  تازه نفسی  گاو  نعرۀ  شب  تمام 
را  همه  می گشت،  بیل  کوچه های  در 

بیخواب کرده بود.

ü نمای دور از میدان ده )ناشناخته( که استخری کثیف وسط آن قرار 
باد و صدای  از دور می آید. صدای  انسانی  دارد: صدای فریاد مبهم 

زوزۀ سگ می آید. )شب( )موسیقی هم در این نما نواخته می شود(
فضاسازی + نمای دور + صدای پس زمینه + ساند افکت + موسیقی

عباس و خواهرش اسماعیل که در خانۀ 
آنها مخفی بود، سرشان را از پنجره آورده 

بودند بیرون و استخر را نگاه می کردند.

و سیاهی کوچکی را که روی آب استخر 
این ور و آن ور می رفت.

بودند  نشسته  هم  دیگر  بیلی های  و 
نگاه  را  استخر  پنجره ها  آستانۀ  در 

می کردند.

ü نمای متوسط مشد حسن که به گونه ای محو و چون سیاهی ای 
در کوچه ای تاریک می دود و پیوسته فریاد می کشد.

نمای متوسط + فضاسازی + کنش + زبان گفتاری + پیرازبان گفتاری

کوچه ها  توی  که  را  بزرگی  سیاهی  و 
می دوید و صدای گاو در می آورد.

آستانۀ  اسالم، مشدی بابا و... در  افرادی مثل مشد  ü نمای دور – 
پنجره بیرون را نگاه می کردند.

نمای دور + بازیگر + حالت چهره + ایما و اشاره + سکوت + فضاسازی

تصویر●شمارۀ●1:●فیلم●گاو
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همچنیــن●بــرای●درک●روشــن●تر●از●چگونگــی●عملکــرد●ایــن●روابــط●بنیامتنــی،●چنــد●نمــا●از●

ســکانس●فالش●بــک●محمــود●بــه●دوران●کودکــی●اش●در●فیلــم●درخــت●گالبــی●در●قیــاس●بــا●

داســتان●آورده●شــده●اســت.

2-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●درخت●گالبی●)سکانس●فالش●بک●به●دوران●کودکی(

فیلمداستان

غایب، گذشته، مثل شکسته های 
ظروف زیرخاکی، تکه تکه، کنار هم 

قرار می گیرد و صورت هایی مخدوش، 
رنگین، سفید سیاه، خاک گرفته، از 

پیش نظرم می گذرند.

دوربین روی دست پیش می رود، هم زمان با ریتم گام های کند و 
خسته ی محمود، به همراه صدای خش خش قدم ها و مکث ها و 

درنگ ها، در حال رفتن به سمت ساختمان بزرگ و قدیمی، تصاویر 
محو هستند. جمعیتی به صورت مبهم و محو از دور معلوم اند و نور 

چراغ ساختمان از دور.
دوربین روی دست + صدای پس زمینه )صدای گام ها و خش خش پا( + 

کنش + فضاسازی + فیداین

3-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●درخت●گالبی●)سکانس●مرور●خاطرات●کودکی(

فیلمداستان

آدم هایی را می بینم که توی 
ایوان، دور سفره ی غذا روی 
زمین نشسته اند. صورت ها 
غبار گرفته و نامشخص اند. 

دهان هایی بی صدا باز و 
بسته می شوند. سری خم 

شده. دستی تکه نانی را در 
کاسه ی ماست فرو می برد. 
مهی غلیظ روی باغ و اجسام 
نشسته است. مه فراموشی .

دوربین پیش می رود. فلوفوکس اتفاق می افتد و تصویر کامالً واضح می شود. 
چند مرد و زن و بچه روی تختی کنار ساختمان باغ نشسته اند، زن و مردی نیز 
ایستاده اند )شب( )صدای خش خش پا روی برگ ها صدای پس زمینه است(، و 

بعد صدای های و هوی بچه ها می آید. )موسیقی دوباره شروع می شود(
دوربین روی دست + فلوفوکس + فیداوت + صدای پس زمینه )صدای 

خش خش پا( ساند افکت + موسیقی
دوربین همچنان به جلو می رود از کنار جمعیت رد می شود )موسیقی + صدای 

خش خش پا(
دوربین روی دست + فضاسازی + موسیقی + صدای پس زمینه )خش خش پا(
دوربین در حال حرکت، صدای خش خش پا، تصویر محو و مبهم می شود. 

)جمعیت در رفت و آمد(
دوربین روی دست + فضاسازی + صدای پس زمینه )خش خش پا( + ساند 

افکت + فیداین

ــت.● ــده●اس ــه●ش ــم●ارائ ــتان●و●فیل ــان●داس ــی●می ــط●بینامتن ــوق،●رواب ــای●ف در●نموداره

ــی●و● ــی●ترق ــی●نوشــته●ی●گل ــه●مقایســه●تطبیقــی●داســتان●درخــت●گالب ــوق●ب نمودارهــای●ف

ــده● ــه●دی ــور●ک ــه●اســت.●همانط ــی●پرداخت ــت●گالب ــم●درخ ــا●در●فیل ــا●آنه ــط●ب ــای●مرتب نماه

می●شــود،●جــدول●اول●کــه●در●اینجــا●ارائــه●شــده،●شــخصیت●اصلــی●داســتان●یعنــی●محمــود●
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بــه●یــاد●دوران●کودکــی●اش●افتــاده●اســت●و●در●حــال●مــرور●خاطراتــش●اســت.●نویســنده●در●

ایــن●قســمت●بــرای●انتقــال●معنــی●بــه●نوشــتن●چنــد●خــط●اکتفــا●کــرده●اســت.●امــا●فیلمســاز●

ــا● ــازی●ب ــات●ب ــف●و●گاهــی●اوق ــای●مختل ــا●اســتفاده●از●رمزگان●ه ــط●ب ــای●مرتب در●ســاخت●نم

ــا●را●منتقــل●کنــد.●در●جــدول●بعــدی●نیــز،●فیلمســاز● رمزگان●هــا●توانســته●اســت●همــان●معن

بــرای●بــردن●تماشــاگر●از●زمــان●حــال●بــه●گذشــته،●از●رمــزگان●ســینمایی●فلوفوکــس●به●همــراه●

دوربیــن●روی●دســت●اســتفاده●کــرده●اســت.●شــاید●بتوان●گفــت●یکــی●از●ابزارهای●فیملســازان●

در●رفتــن●بــه●زمــان●دیگــر●مثــل●گذشــته●و●یــا●حتــی●آینــده●و●یــا●ایجــاد●حــس●نوســتالژی●در●

مخاطــب●فلوفوکــس●اســت.

تکرار نشان دار فرهنگی )دستکاری و بومی سازی(1

در●ایــن●نــوع●تکــرار،●بخش●هایــی●از●پیش●متــن●در●فرامتــن●تکــرار●می●شــوند،●امــا●

ــتانی●و● ــن●داس ــف●در●مت ــی●مختل ــت●فرهنگ ــود●دو●باف ــبب●وج ــه●به●س ــاوت●ک ــن●تف ــا●ای ب

ــل● ــی●مث ــا●به●واســطه●دســتکاری●در●رمزگان●های ــور●اســت●ت ــن●ســینمایی،●فیلمســاز●مجب مت

ــگ● ــا●فرهن ــینمایی●را●ب ــن●س ــم●و.....●مت ــش،●گری ــردی،●گوی ــۀ●ف ــاک،●لهج ــازی،●پوش فضاس

مخاطبیــن●خــود●و●یــا●فرهنــگ●مــورد●نظــر●خــود●منطبــق●ســازد.●از●ایــن●نــوع●تکــرار●یــا●ترجمــه●

بــه●کــرات●می●تــوان●در●فیلم●هــای●اقتباســی●ایرانــی●دیــد.●نمایــی●از●فیلــم●درخــت●گالبــی●در●

تقابــل●بــا●داســتانش●در●ذیــل●آمــده●اســت●کــه●در●آن،●فیلمســاز●از●تکــرار●نشــان●دار●فرهنگــی●

ســود●جســته●اســت.

4-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●درخت●گالبی●)سکانس●خواندن●نامه●های●میم●و●فعالیت●های●
سیاسی●محمود(

فیلمداستان

وضع خوبی ندارم. بی پولم. گرسنه ام. 
بیمارم. می دانم که همه به دنبالم 

هستند. به هم خبری می دهند که رد 
پایم را پیدا کرده اند. حالی ام نیست 

)ترقی، 1387، ص149(.

است و تهران قدیم. مغازه ها بسته اند.  	 در فیلم، فضای نما، شب 
محمود جوان کنار دیواری در نمای نیمه نزدیک ایستاده است. روی 
دیوار شعار نوشته اند. محمود نفس نفس می زند )موسیقی روی 
تصویر است( صدای محمود: وضع خوبی ندارم. بی پولم. گرسنه ام. 
بیمارم. می دانم که همه به دنبالم هستند. به هم خبری می دهند که 

رد پایم را پیدا کرده اند. حالی ام نیست.
فضاسازی + نوشتار + بازیگر + حالت چهره + موسیقی + کنش + زبان  	

گفتاری + پیرازبان گفتاری.

1. culturally marked repetition (with appropriations)
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در●ایــن●نمــا●فیلمســاز●شــب●را●بــرای●فیلمبــرداری●انتخــاب●کــرده●اســت،●چــرا●کــه●قــرار●

اســت●تهــران●قبــل●از●انقــالب●بــه●نمایــش●در●آیــد.●و●از●آنجــا●کــه●در●شــب●جایــی●معلــوم●

نیســت،●انتخــاب●ایــن●زمــان●بــرای●فیلمبــرداری●مناســب●می●نمایــد.●از●ســوی●دیگــر،●فیلمســاز●

بــا●نوشــتن●چنــد●شــعار●روی●دیــوار●،●گریــم●و●پوشــاک●خــاص●محمــود●توانســته●اســت●بــه●

ــا●از● ــن●نم ــد.●فیلمســاز●در●ای ــد●اکن ــورد●نظــر●خــود●دســت●پی فضــای●سیاســی●نشــان●دار●م

موســیقی●نیــز●کمــک●گرفتــه●اســت●تــا●حــس●آن●دوره●تنهایــی●محمــود●را●بیشــتر●القاء●کنــد.●

ــک● ــردان●ی ــرای●برگ ــوق●نشــان●داده●شــد،●فیلمســاز●ب ــی●ف ــه●در●جــدول●تطبیق همانطــور●ک

ــم،● ــتاری،●گری ــان●نوش ــازی،●زب ــینمایی،●فضاس ــای●س ــم●از●رمزگان●ه ــه●فیل ــتان●ب ــط●از●داس خ

حالــت●چهــره،●موســیقی،●پوشــاک،●زبــان●گفتــاری●و●پیرازبــان●گفتــاری●اســتفاده●کــرده●اســت.●

بدین●ترتیــب،●از●آنجــا●کــه●ایــن●تکرارهــا●همــراه●بــا●دســتکاری●در●جهــت●نشــان●دار●کــردن●ایــن●

ــوع●تکــرار،●تکــرار●نشــان●دار●فرهنگــی●تلقــی●می●شــود. ــی●اســت،●ایــن●ن نمــا●به●لحــاظ●زمان

تصویر●شمارۀ●2:●فیلم●درخت●گالبی
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بــرای●درک●بهتــر●تمایــز●میــان●تکــرار●بی●نشــان●جهانــی●و●تکــرار●نشــان●دار●فرهنگــی●

می●تــوان●از●مثالــی●کــه●از●فیلــم●درخــت●گالبــی●در●بخــش●تکــرار●بی●نشــان●جهانــی●اســتفاده●

شــد،●ســود●جســت.●نماهــای●مرتبــط●بــا●جــدول●تطبیقــی●2-●)ســکانس●فالش●بــک(●بــا●نمایــی●

دنبــال●می●شــود●کــه●در●آن●ســفره●ای●کامــالً●ایرانــی●در●ایــوان●خانــه●بــاغ●بــه●نمایــش●گذاشــته●

شــده●اســت.به●جــدول●تطبیقــی●مربوطــه●توجــه●کنیــد.

5-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●درخت●گالبی●)ادامۀ●سکانس●فالش●بک(●

فیلمداستان

F

دوربین همچنان در تصویر مبهم و محو پیش می رود، به سمت زنان نزدیک شده و سپس 
به سمت سفره می رود. از روی غذاها رد می شود. ساالد، زنی که دست در کاسه ی ماست 
می برد که )با نان بخورد( )در تصویری واضح( سبزی خوردن، کاسۀ بزرگ ماست و خیار و 
دستی که در حال ریختن ماست و خیار در داخل کاسه های بلوری و رنگی است. تکه های 

نان سنگک. صدای مردی : هستش، خورشت اینجاست.
دوربین روی دست + فیداین + خوراک )کاسه ی ماست + سبزی خوردن + خورشت + نان 
سنگک(+ فضاسازی )کاسه ها و لیوان ها بلور و سفره( + فیداوت + کنش + زبان گفتاری + 

پیرازبان گفتاری

همانطــور●کــه●مشــاهده●می●شــود،●در●نمــای●فــوق،●فیلمســاز●تــالش●کــرده●در●بــه●نمایــش●

کشــیدن●کودکــی●محمــود●از●ســفره●ای●ایرانــی●کــه●در●ایــوان●خانــه●بــاغ●پهــن●اســت،●اســتفاده●

ــان● ــی،●ن ــج●زعفران ــبزی،●برن ــه●س ــت●قورم ــر●خورش ــی●نظی ــای●ایران ــینی●غذاه ــد.●همنش کن

ــار● ــا●چــادر●ســفید●گلــدار●در●کن ســنگک،●ســبزی●خــوردن●و●دوغ●و●همچنیــن●زن●هایــی●کــه●ب

ایــن●ســفره●نشســته●اند،●همــه●و●همــه●بــرای●مخاطــب●تداعی●گــر●یــک●بافــت●ایرانــی●اســت.●

ــه●ســفره● ــی●ک ــک،●در●جای ــه●در●ســکانس●فالش●ب ــت●ک ــه●گرف ــوان●نتیج ــب،●می●ت بدین●ترتی

ایرانــی●بــه●نمایــش●گذاشــته●می●شــود،●فیلمســاز●از●تکــرار●نشــان●دار●فرهنگــی●اســتفاده●کــرده●

اســت.●گفتنــی●اســت●کــه●در●فیلــم●درخــت●گالبــی●رمزگان●هایــی●چــون●خــوراک،●پوشــاک●و●

فضاســازی●نقــش●عمــده●ای●را●در●نشــان●دار●کــردن●بافــت●دارنــد.

ــوردار● ــی●برخ ــامد●باالی ــی●از●بس ــان●دار●فرهنگ ــه●نش ــی●گاو،●ترجم ــم●اقتباس ــا●در●فیل ام

نیســت.●مــا●در●فیلــم●حتــی●تــا●پایــان●فیلــم●نــام●روســتایی●کــه●داســتان●در●آن●اتفــاق●می●افتد●

ــل«● ــاعدی●آن●ده●را●»َبَی ــل،●س ــزاداران●بی ــارم●ع ــتان●چه ــه●در●داس ــم.●در●صورتکی را●نمی●دانی

نامیــده●اســت.●در●ایــن●فیلــم●برخــالف●فیلــم●درخــت●گالبــی●بســیاری●از●بخش●هــای●داســتان●
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ــی،● ــای●مهرجوی ــان●فیلم●ه ــده●اند.●از●می ــردان●ش ــم●گاو●برگ ــه●فیل ــان●تر●ب ــه●ای●بی●نش ــه●گون ب

فیلــم●اقتباســی●مهمــان●مامــان●نمونــه●بســیار●مناســبی●از●تکــرار●نشــان●دار●فرهنگــی●اســت.●

مــا●در●نمابــه●نمــای●ایــن●فیلــم●بــه●گونــه●ای●پررنــگ●شــاهد●ایــن●نــوع●تکــرار●هســتیم.●گفتنــی●

ــی●در●جهــت● ــزگان●پرقدرت ــوان●رم ــز،●فیلمســاز●از●خــوراک●به●عن ــم●نی ــن●فیل ــه●در●ای اســت●ک

ــرده●اســت. ــی●ســود●ب ــم●به●لحــاظ●فرهنگ نشان●دارســازی●فیل

آفرینش

ــل● ــوند.●از●عل ــه●می●ش ــن●اضاف ــه●فرامت ــا●ب ــی،●بینامتن●ه ــه●بینامتن ــوع●رابط ــن●ن در●ای

اضافه●ســازی●یــا●آفرینــش●می●تــوان●بــه●پــرورش●شــخصیت●ها●در●متــن●ســینمایی،●انســجام●

عناصــر●روایــی،●بلندتــر●کــردن●زنجیــره●روایــت●بــه●تناســب●داســتان●بــا●توجــه●بــه●ســلیقه●و●

خالقیــت●فیلمســاز●و●نشــان●دار●کــردن●فیلــم●بــا●در●نظــر●گرفتــن●فرهنــگ●فرامتــن●اشــاره●کــرد.●

شــایان●ذکــر●اســت●کــه●اتفــاق●آفرینــش●در●تبدیــل●داســتان●های●کوتــاه●بــه●آثــار●ســینمایی●

به●ســبب●ایجــاد●انســجام●متنــی●بهتــر،●بیشــتر●رخ●می●دهــد●و●بســامد●آن●باالتــر●اســت.●بــه●

اعتقــاد●نگارنــدگان،●آفرینــش●را●می●تــوان●بــه●ســه●نــوع●تقســیم●کــرد:

آفرینش بی نشان جهانی1

ــا●شــخصیت●ها● ــزوده●می●شــوند●ت ــن●اف ــه●فرامت ــی●ب ــش،●بخش●های ــوع●آفرین ــن●ن در●ای

ــره●روایــت●منســجم●باقــی● ــن●واســطه●زنجی ــا●بدی ــد●و●ی ــه●ای●مناســب●شــکل●بگیرن ــه●گون ب

بمانــد.●از●آنجاییکــه●در●ایــن●نــوع●آفرینــش،●از●عناصــر●فرهنگــی●و●بومــی●اســتفاده●نمی●شــود،●

نمــای● بــه● گالبــی●می●تــوان● فیلــم●درخــت● در● تلقــی●می●شــوند.● و●جهانــی● بی●نشــان●

خداحافظــی●میــم●در●متــن●ســینمایی●اشــاره●کــرد●کــه●در●متــن●داســتانی●اصــالً●وجــود●نــدارد.●

در●داســتان●درخــت●گالبــی،●خداحافظــی●میــم●بــا●ایــن●جملــه●»صــدای●پایــی●شــتابان،●مثــل●

یــک●خودگریختگــی«●پایــان●می●یابــد●و●نویســنده●،محمــود●را●در●داســتان●بــه●زمــان●حــال●بــاز●

می●گردانــد.●امــا●در●فیلــم،●پــس●از●بیــرون●آمــدن●میــم●از●اتــاق،●نمــای●دور●از●فضــای●بیرونــی●

ســاختمان●و●بــاغ●کــه●پوشــیده●و●ســفید●از●بــرف●اســت،●نشــان●داده●می●شــود.●محمــود●از●

پنجــره،●رفتــن●میــم●را●نــگاه●می●کنــد.●میــم●محــو●تماشــای●زیبایــی●بــرف●اســت،●چنــد●تکــه●

ــد.● ــد●می●زن ــه●او●لبخن ــد●و●ب ــگاه●می●کن ــه●محمــود●ن ــاال●و●پاییــن●می●پــرد،●ب ــرف●می●َبلعــد،●ب ب

از●روی●زمیــن●مقــداری●بــرف●برمــی●دارد●و●بــه●طــرف●او●پرتــاب●می●کنــد،●می●خنــدد●و●دســت●

1 1. universally unmarked creation
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ــورد● ــدای●برخ ــود.●ص ــنیده●می●ش ــر●ش ــود●روی●تصوی ــه●محم ــدای●گری ــد.●ص ــکان●می●ده ت

ــاره●از●محمــود●خداحافظــی●می●کنــد،● ــه●بــرف●روی●شیشــه●شــنیده●می●شــود.●میــم●دوب گلول

»خداحافــظ«.●میــم●دســت●تــکان●می●دهــد●و●مــی●رود.●محمــود●کــه●از●پشــت●شیشــه●پنجــره●

رفتــن●میــم●را●نــگاه●می●کنــد،●متوجــه●می●شــود●کــه●در●قــاب●دوربیــن●بــه●جــز●بــرف●و●پنجــره●

دیگــر●چیــزی●نیســت.●میــم●از●قــاب●دوربیــن●خــارج●شــده●اســت●و●صــدای●گریــۀ●محمــود●روی●

تصویــر●شــنیده●می●شــود.●همانطــور●کــه●ذکــر●شــد،●فیلمســاز●در●ایــن●بخــش●بــه●ضــرورت●

انســجام●روایــی●داســتان●و●شــاعرانه●کــردن●فضــای●فیلــم●دســت●بــه●اضافه●ســازی●و●آفرینــش●

زده●اســت●.در●فیلــم●گاو●بســامد●اســتفاده●از●آفرینــش●بی●نشــان●جهانــی●بــاال●اســت.●به●طــور●

مثــال●ســکانس●ابتدایــی●فیلــم●گاو●اصــالً●در●متــن●داســتانی●اش●نیســت●و●ظاهــرًا●کارگــردان●

بــه●ســبب●ضــرورت●انســجام●در●روایــت،●آنهــا●را●اضافــه●کــرده●اســت.

آفرینش نشان دار فرهنگی1

ــت● ــرورت●روای ــه●ض ــی●ب ــدل●بی●نشــان●بخش●های ــد●م ــز●مانن ــش●نی ــوع●آفرین ــن●ن در●ای

ــش،● ــوع●از●آفرین ــن●ن ــه●در●ای ــاوت●ک ــن●تف ــا●ای ــزوده●می●شــوند.●ب ــی●اف ــن●ادب ــه●پیش●مت ب

فیلمســاز●قصــد●دارد●فرهنــگ●فرامتــن●را●بــه●نمایــش●بگــذارد●و●مســلمًا●نســبت●بــه●

ــون● ــای●چ ــطه●ی●رمزگان●ه ــًا●به●واس ــاز●غالب ــود.●فیلمس ــان●دار●می●ش ــر●نش ــای●دیگ فرامتن●ه

پوشــاک،●فضاســازی،●گریــم،●لهجــه،●گویــش،●خــوراک●و●آئیــن●برگــزاری●آن،●آئیــن●و●رســوم●

مذهبــی●و●در●برخــی●مــوارد●موســیقی●تــالش●می●کنــد●تــا●فرهنــگ●فرامتــن●ســینمایی●را●بــه●

تصویــر●بکشــد.●به●طــور●مثــال،●در●فیلــم●گاو،●نماهــای●مربــوط●بــه●ننــه●خانــوم●کــه●همــواره●بــا●

پوشــش●و●گریــم●خاصــی●در●حــال●بــه●جــای●آوردن●آئین●هــای●مذهبــی●و●دعــا●و●نیــاش●اســت،●

ــی●اســت.● ــم●به●لحــاظ●فرهنگ ــه●نماهــای●نشــان●دار●فیل از●جمل

6-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●گاو●)سکانس●خاکسپاری●گاو(

فیلمداستان

Ø

قطع به نمای متوسط از ننه خانوم و ننه فاطمه در حال حرکت و نجوا کردن. ننه خانوم چادر 
به کمر بسته و کاسه چل کلید به دست گرفته به اطراف آب می پاشد و به همراه ننه فاطمه 
پرچمی را نیز به دست گرفته اند. [دوربین در حال حرکت] ننه خانوم:” خدا خودش رحم کنه، 

بال نازل شده ..”.
فضاسازی + نمای متوسط + حرکت دوربین + پوشاک + زبان گفتاری + پیرازبان گفتاری + کنش

1 2. culturally marked creation (with appropriations) 
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فیلمداستان

Ø

نمای دور از جماعت که به چاه می نگرد و منتظرند. ننه خانوم در حال دعا کردن، زن مشد 
حسن گریان کنار چاه )همه در یک قاب در نمای دور( ننه خانوم:” خدا خودش رحم کنه، بال 

نازل شده، آفت آمده.”
گریم + ایما و اشاره + حالت چهره + بازیگر + فضاسازی + نمای دور + یک قاب + زبان گفتاری + 

پیرازبان گفتاری + کنش

Ø

نمای متوسط از زن مشد حسن که کنار چاه پهن شده است. پاهای ننه خانوم هم در قاب 
هست و صدایش روی تصویر همچنان در حال دعا: “خدا خودش رحم کنه، بال نازل شده.”
گریم + ایما و اشاره + حالت چهره + بازیگر + فضاسازی + نمای متوسط + پوشاک + زبان 

گفتاری + پیرازبان گفتاری

در●فیلــم●درخــت●گالبــی●نیــز،●نماهــای●مربــوط●بــه●وضعیــت●سیاســی●آن●زمــان،●آمــدن●

ــوط● ــیقی●مرب ــش●موس ــی●و●بخ ــدل●قدیم ــین●م ــان●دادن●ماش ــم،●نش ــرای●می ــتگار●ب خواس

ــک● ــا●کم ــاز●ب ــا،●فیلمس ــن●نماه ــتند.●در●ای ــان●دار●هس ــی●نش ــاظ●فرهنگ ــان●به●لح ــه●آن●زم ب

گرفتــن●از●رمزگان●هــای●کنــش،●فضاســازی●و●حتــی●رمــزگان●شــنیداری●)موســیقی(●ســعی●دارد●

کــه●فرهنــگ●موردنظــر●خــود●را●بــه●نمایــش●بگــذارد.●در●سکانســی●از●فیلــم●درخــت●گالبــی،●

فیلمســاز●بــا●اســتفاده●از●رمزگان●هــای●مختلــف●در●تــالش●بــرای●نشــان●دادن●وضعیــت●

سیاســی●آن●زمــان●اســت.●جــدول●تطبیقــی●مربــوط●بــه●یکــی●از●نماهــای●ایــن●ســکانس●در●

ذیــل●ارائــه●شــده●اســت.

7-جدول●تطبیقی●داستان●و●فیلم●درخت●گالبی●)سکانس●مرد●حزبی(

فیلمداستان

F

نمای نیمه نزدیک، تصویر سیاه و سفید )نشان می دهد که در گذشته اتفاق افتاده( مردی 
میانسال با سبیل پرپشت مشکی و عینکی بر چشم ایستاده و رو به دوربین صحبت می کند. 

کت و شلوار و کراوات بر تن دارد و پشت سرش روی دیوار، عکس های مارکس، لنین و 
چهره های سیاسی دیگر دیده می شود.

مرد حزبی: در جامعۀ بی طبقۀ آینده، پس از تحقق رسالت تاریخی طبقه کارگر، انسان به 
آرزوی دیرینه اش می رسد و از قید معاش آزاد می شه. اون دیگه مجبور نیست روزی هشت 

 )Leisure( ساعت کار کنه، یک ساعت یا دو ساعت کار کافیه. بقیه رو می تونه به لیژر
بگذرونه. به هنر بپردازه، شعر بگه، ساز بزنه.... تا رسیدن به این جامعۀ آرمانی راه زیادی باقی 

نمونده.
نمای نیمه نزدیک + فضاسازی + پوشاک + گریم + حالت چهره + فضاسازی + زبان گفتاری + پیرا 

زبان گفتاری + سکوت
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آفرینش نمادین1

ــه● ــزوده●می●شــوند●ک ــی●اف ــن●ادب ــه●پیش●مت ــی●ب ــز●بخش●های ــش●نی ــوع●آفرین ــن●ن در●ای

بــا●توجــه●بــه●روایــت●متــن●ســینمایی،●فیلمســاز●بــا●خالقیــت●خــاص●خــود●ترجیــح●می●دهــد●

ــر● ــد.●عناص ــاء●کن ــب●الق ــه●مخاط ــن●ب ــر●نمادی ــه●ای●از●عناص ــًا●در●لفاف ــود●را●تلویح ــام●خ پی

نمادینــی●کــه●فیلمســاز●از●آنهــا●بــرای●القــای●پیــام●خــود●اســتفاده●می●کنــد●ممکــن●اســت●از●

رمزگان●هــای●زبــان●گفتــار،●رمزگان●هــای●دیــداری،●و●رمزگان●هــای●شــنیداری●مثــل●موســیقی●و●

یــا●صداهــای●محیطــی●تشــکیل●شــده●باشــد.●در●صورتیکــه●فیلمســاز●از●هریــک●از●رمزگان●هــا●

در●جهــت●انتقــال●معنــای●اولیــه●و●مســتقیم●خــود●در●متــن●ســینمایی●اســتفاده●نکنــد●و●قصد●

رســاندن●معنایــی●اســتعاری●و●نمادیــن●را●بــه●مخاطــب●داشــته●باشــد،●می●تــوان●گفــت●کــه●

فیلمســاز●از●آفرینــش●نمادیــن●بهــره●جســته●اســت.

به●طـور●مثـال●صـدای●محیطـی●تیـک●تـاک●سـاعت●می●توانـد●بـه●معنـای●همـان●تیـک●

تـاک●باشـد●و●یـا●در●معنـای●اسـتعاری●اش●گـذر●زمـان●را●نشـان●دهـد.●به●طـور●مثـال●در●فیلـم●

درخـت●گالبـی،●فیلمسـاز●از●تـار●عنکبـوت●به●عنـوان●موتیـف●●بصـری●اسـتفاده●کـرده●اسـت؛●و●

بـه●گونـه●ای●معنـادار●در●بخش●هـای●مختلـف●فیلـم●تکرار●شـده●اسـت.●تـار●عنکبوت●نمـادی●از●

زندگـی●محمـود-●شـخصیت●اصلـی●فیلـم●درخـت●گالبـی-●اسـت●کـه●همـواره●در●بنـد●آن●بوده●

اسـت●و●او●را●گریـزی●از●ایـن●زندگـی●نبـوده●اسـت.●بدین●ترتیـب●می●تـوان●گفـت●که●فیلمسـاز●

در●بـر●گردانـدن●اقتباسـی●ایـن●فیلـم●از●آفرینـش●نمادیـن●اسـتفاده●کـرده●اسـت.●در●نهایـت،●

گفتنـی●اسـت●کـه●موسـیقی●ایـن●فیلـم●نقـش●عمـده●ای●را●در●انتقال●معنـای●ثانویـه●و●ضمنی●

ایفـا●می●کنـد●و●یکـی●از●عناصـر●نمادین●مهم●تلقی●می●شـود.●موسـیقی●»مدراش«2کـه●همواره●

در●فیلـم●درخـت●گالبـی●روی●تصویـر●شـنیده●می●شـود،●حاکـی●از●جریـان●تنـد●زندگـی●اسـت.●

حذف

در●ایــن●رابطــه●بینامتنــی،●برعکــس●آفرینــش،●بخش●هایــی●در●پیش●متــن●وجــود●دارنــد●

کــه●بــه●تناســب●روایــت،●ضــرورت●سانســور●و●یــا●ســلیقه●فیلمســاز●حــذف●می●شــود.●به●طــور●

مثــال●دراثــر●داســتانی●درخــت●گالبــی،●بخش●هاییکــه●مربــوط●●بــه●دیدارهــای●میــم●و●محمــود●

بــود،●در●روایــت●ســینمایی●اش●بــه●ضــرورت●سانســور●حــذف●شــده●اند.●

1 1. symbolic creation

2 1. Madrush
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فرامتن سینمایی از دیدگاه نگارندگان1

فــرکالف●)1995(●متــن●محصــول●ترجمــه●را●»تکــرار●نســبی●+●آفرینــش●نســبی«●تعریــف●

ــرای● ــالش●ب ــرد،●در●ت ــن●رویک ــرار●دادن●ای ــا●ق ــا●مبن ــه●ب ــن●مقال ــدگان●ای ــت.●نگارن ــرده●اس ک

ارائــه●تعریفــی●مناســب●از●متــن●محصــول●ترجمــۀ●ســینمایی●هســتند.●در●بخــش●قبــل،●ســه●

نــوع●رابطــۀ●بینامتنــی●در●جریــان●برگــردان●یــا●اقتبــاس●ســینمایی●معرفــی●شــدند●کــه●شــامل●

»تکــرار●+●آفرینــش●+●حــذف«●هســتند●.

ــی●در● ــوع●رابطــۀ●بینامتن ــرد●ســه●ن ــس●از●عملک ــدگان،●پ ــاد●نگارن ــه●اعتق ــب،●ب بدین●ترتی

جریــان●اقتبــاس●ســینمایی،●مــا●بــا●یــک●فرامتــن●ســینمایی●روبــه●رو●هســتیم.●فرامتنــی●کــه●به●

ــد. ــی«●به●دســت●می●آی ــر●ادب ــن●»اث ــر●روی●پیش●مت ــی●ب ــاد●تغییرات واســطۀ●ایج

نمودار●4:●فرامتن●سیمایی●)در●جریان●اقتباس(●)صفوی●زاده،●1389،●79(

نتیجه گیری

ــه● ــه،●ب ــه●ترجم ــبت●ب ــرکالف●)1995(●نس ــرد●ف ــرار●دادن●رویک ــا●ق ــا●مبن ــه●ب ــن●مقال درای

ــا●نشــانه●ای●پرداختیــم.● ــه●ترجمــه●بین بررســی●چگونگــی●عملکــرد●اقتبــاس●ســینمایی●به●مثاب

برایــن●اســاس●در●اقتبــاس●ســینمایی،●پیش●متــن●به●مثابــه●»اثــر●ادبــی«●و●فرامتــن●به●مثابــه●

ــان● ــی●درجری ــۀ●بینامتن ــوع●رابط ــه،●ســه●ن ــن●مقال ــاظ●می●شــوند.●در●ای ــر●ســینمایی«●لح »اث

ترجمــه●و●اقتبــاس●ســینمایی●معرفــی●شــد●کــه●شــامل●تکــرار،●آفرینــش●و●حــذف●بــود.

گفتنـی●اسـت●کـه●در●ایـن●مقالـه،●عـالوه●بر●معرفـی●روابـط●بینامتنـی،●نگارندگان●بـه●انواع●

تکـرار●کـه●شـامل●تکـرار●بی●نشـان●جهانـی●و●تکـرار●نشـان●دار●فرهنگـی●اسـت●اشـاره●شـد●و●در●

1. cinematic meta-text
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ادامـه،●انـواع●آفرینـش●کـه●شـامل●»آفرینش●بی●نشـان●جهانی،●آفرنیـش●نشـان●دار●فرهنگی●و●

آفرینـش●نمادیـن«●اسـت،●معرفـی●شـدند.●از●آنجـا●کـه●فیلم●هـای●اقتباسـی●مـورد●مطالعه●در●

پژوهـش●اصلـی،●دو●فیلـم●اقتباسـی●گاو●و●درخـت●گالبـی●بـود،●نگارنـدگان●سـعی●در●توضیـح●

مفاهیـم●به●واسـطه●ی●مثال●هایـی●از●فیلم●هـای●مذکـور●داشـتند.●از●سـوی●دیگـر،●ایـن●مقالـه●

در●تـالش●بـرای●تعدیـل●نگـرش●فـرکالف●نسـبت●بـه●متـن●محصـول●ترجمـه،●متـن●سـینمایی●

محصـول●ترجمـۀ●سـینمایی●را●فرامتـن●سـینمایی●نامیـده●و●شـکل●گیری●آن●را●حاصـل●سـه●

عملکـرد●بینامتنـی●»تکـرار+●آفرینـش+●حـذف«●می●دانـد.
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