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  هاي ادبي يك هنر جديد بنيان
  )فيلم و ادبيات بر نمايي راهنقد و بررسي كتاب (

  *مسعود سفالئي

  چكيده
بـه تحليـل و    ،شده و مشـخص قبلـي   براساس ساختار تعيين ،شده استاين متن تالش در 

ايـن نوشـتار    در . روشزيمبپـردا  لميف و اتيادب بر يينما راهتفسير شكلي و محتوايي كتاب 
تحليلي است و با مراجعه به فصـول مختلـف كتـاب و مقـاالت موجـود در آن       ـ  توصيفي

. يمدهـ  ميگيري اهداف موردنظر نويسنده (نويسندگان) را موردبررسي قرار  چگونگي شكل
سه كتاب تهيه شده است كه هريك  ةيابيم كه اين كتاب درادام در جريان بررسي كتاب درمي

پردازد. در اين  ر سينما ميدها  ثير آنأبا ديگر هنرها و تبه مباني نظري سينما و ارتباط سينما 
هاي ادبـي   نويسنده با گردآوري مقاالت مختلف از نويسندگان گوناگون به نقش اقتباس ،راه

سـاختار شـكلي كتـاب خـوب اسـت و مقـاالت مختلـف براسـاس          .پـردازد  در سينما مي
  اند. بندي شده ست دستهها صحبت شده ا ي ساخت آثاري كه درمورد آنها سال  ترتيب 
  .الگو كهن ،اقتباس مستقيم ، هنر،مباني نظري سينما، اقتباس ،فيلم ،ادبيات ها: واژهكليد

  
  . مقدمه1

همـواره از   ،ويژه هنر سـينما  هاي هنري و به خصوص در زمينه به ،كتب فني ةو ترجم تأليف
دقيـق،   ةترجمـ  .زبـان بـوده اسـت    فارسي ةجامع چنين همجهاني و  ةموارد مشكل در جامع

روزشدن مسـائل مختلـف    به چنين همو  ،الحات رايج در فضاي كار ايرانطبندي به اص پاي
هـاي   خصوص در زمان معاصـر) از چـالش   مدت (به هاي زماني كوتاه پيرامون سينما در بازه

  .استلفان و مترجمان اين حرفه ؤروي م پيش
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ي هـا  هنري و ادبي مربـوط بـه فرهنـگ   هاي  يي كه از بنيانها كتاب   ةترجم ،ميان  اين در
  دارند. را ي خاص خودها دشواريكنند  مي مختلف صحبت 

شـناخته شـده    فـيلم  ةنظريـ  بر اي مقدمهكتاب ة واسط به تر بيشرابرت استم كه در ايران 
ي نظري سينما در محور ادبيـات و فـيلم   ها با محور بحثاي  گانه سه ،در ساليان اخير ،است
و عمل اقتباس سينمايي از  ،نظريه ،به تاريخ خاصصورت  اين مجموعه به .است دهكرتهيه 
كـه در بسـياري   اي  رابطه ؛پردازد مي سينمايي و ادبي ة نوشت ةتر به رابط طور كلي و به ها رمان

 جـايي  تا ،خود منتهي شده استة يي ماندگار و توليد آثاري فراتر از زمانها اوقات به اقتباس
نوع هنـر   تر از هر در سينما پررنگ را پردازان ابتدايي سينما نقش ادبيات هكه بسياري از نظري 

 .دانستند مي ديگري 
چنـين  ة اين مجموعه شامل جستارهاي نظـري و تحليـل و تـاكنون منتشرنشـده دربـار     

اقتبـاس در آثـار كارگردانـان خـاص هماننـد آلفـرد        ،شناسي اقتباس موضوعاتي است: روان
مبـاحثي   چنـين  هـم و  ،ث بينامتني پنهان در آثار كارگردانان ديگرمباح چنين همو  ،هيچكاك

  .ي نوآرها و فيلم ،رمان ،فرهنگي اقتباس ميان ،ديگر درمورد موضوعاتي مانند داستان
 

  و مؤلف معرفي كلي اثر .2
تعـداد   صـفحه و بـه   585دار سـلفوني و در   با جلد نرم پوشش در قطع وزيري را اين كتاب

رابـرت   رارده اسـت. كتـاب   كـ چاپ  فرهنگستان هنر در تهران  1391نسخه در سال  1500
  و مترجم كتاب داود طبايي عقدايي است. اند كرده استم و الساندرتا رائنگو گردآوري

چنـين را   ي ايـن هـا  آوري مجموعـه  جمع ةتجرب كتاب كه قبالًة نويسند ،كتابة در مقدم
كه همگي بر  ،ي اين مجموعهها كتاب  كتاب و ارتباط آن با ديگر به معرفي اين  1داشته است

  .پردازد مي  ،كيد دارندأموضوع سينما و ادبيات ت
د درحقيقـت هريـك مقـاالتي از    هسـتن  فصـل   22ي مختلـف ايـن كتـاب كـه     ها فصل

ها  و رويكردهاي ادبي در سينما هستند كه برخي از آن ها نويسندگان مختلف درمورد اقتباس
مشكالتي  مسئله اين  ،البته .ستا  هداين كتاب از زبان ديگر به انگليسي برگردانة گردآورند را

ازاندازه به نويسندگان مرتبط با سينماي  بيش تأكيد توان به  مي  هنيز داشته است كه از آن جمل
درمـورد  اي  واره ي كتاب را بـه توصـيف  ها مريكا اشاره كرد كه ناخودآگاه بسياري از بخشا
بـراي   ،هـا  سـال   ي اقتباسي خوب ديگـر آن  ها ينماي آن كشور بدل كرده است و از نمونهس

  .پوشي كرده است چشم ،ژاپنية شد كارگردان شناخته ،ثار آكيرا كورورساواآ ،نمونه
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و  ،امـاكن  ،هـا  فـيلم  ،بخش آخر كتاب به ضـمايم اختصـاص دارد كـه در آن اشـخاص    
كه براي خوانندگان بسيار مفيد است  است  ورده شدهصورت فارسي و انگليسي آ نامه به واژه
  .كند مي شده در كتاب ترغيب و ياري  هها را در تكميل اطالعات داد و آن

  
  اثر نقد و تحليل خاستگاه .3
متشكل از سه كتاب كه به ادبيات و  ةبخشي است از يك مجموع فيلم و ادبيات بر نمايي راه

طـور   و بـه  هـا  و عمل اقتباس سينمايي از رمـان  ،نظريه ،به تاريخ ؛فيلم اختصاص يافته است
  .سينمايي و ادبية نوشت ةتر به رابط كلي

تـر يعنـي فصـل مشـترك ميـان       گستردهة لئبا پرداختن به مس فيلم و ادبيات بر نمايي راه
  .كند مي ادبيات و فيلم دو جلد ديگر اين مجموعه را تكميل 

 و هنـر اقتبـاس   ،جـادو  ،گرايـي  واقـع : فيلم در ادبياتاولين كتاب اين مجموعه با عنوان 
كه براساس ترتيب زماني  فيلم در ادبيات .نگرد مي رمان به موضوع ة مشخص از زاويطور  به

هـا و   ي فيلمـي آن هـا  بندي شده است و نه براساس ترتيب زمـاني اقتبـاس   متون ادبي فصل
  .كند مي خ رمان معطوف در تاري ها رو كتاب نگاه خود را به نقاط عطف و گرايش ازهمين

از طيـف   فيلمـي  اقتبـاس  ةرويـ  و نظريه بر نمايي ه را: فيلم و ادبياتمجلد دوم با عنوان 
از اي  گسـترده ة تر منتشرشده تشكيل شده است كـه مجموعـ   از جستارهاي پيشاي  گسترده

مهـر و  ة چنـد سـال پـيش انتشـارات سـور      را ايـن مجموعـه   .گيـرد  مي را دربر ها مشي خط
  .كرد احسان نوروزي چاپ يسرپرست به

ي سـينمايي و  هـا  اقتبـاس  ةشـده دربـار   گفتـه  تـر  كـم يي هـا  در اين جلد بـا صـحبت  اما 
 رو روبـه  و حتي فضاسازي در آثـار سـينمايي    ،پردازي شخصيت ،شناسي رويكردهاي روايت

تباس ي موجود در اقها تا نگاهي جديد به مقولهاند   هستيم و نويسندگان مقاالت تالش داشته
گرايـي را مقـدم بـر     ساخت هةداشته باشند و تاحدي با دوري از نوشتارهاي معمول كه وج

  .داند با موضوع اقتباس در آثار سينمايي برخورد كنند مي  ها ديگر رويكرد
  

  نقد شكلي اثر .4
جلـد   .رود مـي  شمار  ي خوب در معرفي آثار ادبي و سينمايي بهها از نمونه يكتاب يكاين 

ي كـاهي  هـا  شده معمـولي اسـت و كمـي بـه كاغـذ      استفاده ذكيفيت كاغ و كتاب مطلوب
 چنـين  همهشتاد مرسوم شده است) و  ةاستفاده از اين نوع كاغذ از ده ،شباهت دارد (البته
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از كيفيـت  ي ديگر موجـود در ايـن سـال)    ها كيفيت چاپ و صحافي (در مقايسه با نمونه
  .مناسبي برخوردار است

 .صورت مناسـب و بـا ترتيـب مناسـبي صـورت گرفتـه اسـت        ي كتاب بهها بندي فصل
ـ  نويسندگان مختلف كـه كتـاب بـه جمـع     ديدگاهگردآورنده تالش دارد تا از  ة آوري و ارائ

ي سينمايي ها در اقتباس را ها پرداخته است تكثر و كاركردهاي مختلف انواع نگاه مقاالت آن
  .به خوانندگان معرفي كند

 ،عكس ،جز در يك مقاله در كتاب و عمالً شده است حداقل عكس استفاده كتاب شامل
 ؛يا حتي نموداري وجود ندارد و شايد اين نكته از نكات منفي اين كتاب تلقي شود ،تصوير

باعـث دورشـدن    ،ها حتي يك فريم از آن ةبدون استفاد ،زيرا صحبت درمورد آثار سينمايي
شود و در برخي مقاالت حجم زياد نوشته و تكرار  مي شده برخي خوانندگان از مطالب ارائه

 دررا  موردي كه شايد بتوان دليل آن ؛كند ميبرخي واژگان پيچيده خواندن مطلب را دشوار 
آوري و استفاده از تصاوير آثار سينمايي مختلف و  رايت و سختي جمع قوانين مربوط به كپي

نوعي گـردآوري از سراسـر جهـان تلقـي      بهچنيني كه  ي گوناگون در كتابي اينها در دوران
  .جو كردو شود جست مي 

بدون غلط اماليي است و مترجم تالش داشته اسـت   فعلي تقريباًة شد متن كتاب ترجمه
تا به بهترين نحو ممكن واژگاني معادل براي برخي اصطالحات ادبـي و در برخـي اوقـات    

قبلـي ايـن   ة شـد  هاني كه در آثار ترجمواژگ ؛فني و علوم انساني موجود در متن اصلي بيايبد
  اند. مترجم هم استفاده شده

انـد كـه    ي گردآوري مقاالت به انتهاي هر مقاله منتقـل شـده  ها كتاب  سنت   به ها پانويس
در  مسئله اين  ،اصلية نمون در مقايسه باشده  شدن حجم كتاب ترجمه به متفاوت باتوجه ،البته

بـه دشـواري    ،ي مقالـه هـا  د و توضـيحات الزم پـانويس  به حجم زيا باتوجه ،برخي مقاالت
  .خواندن مطلب منجر شده است

شــده بــراي كتــاب درحــد مطلــوب و شــايد متفــاوتي اســت و  اســتفاده ذكيفيـت كاغــ 
عموم در فرهنگستان هنر ة براي رويكرد آموزشي و استفادتر  بيشكه اين كتاب  اين به باتوجه

رويكردي كـه در   ؛كتاب را متعادل خواهد كردة شد درنهايت قيمت تمام ،ترجمه شده است
  .خورد مي چشم  به براي حفظ مخاطب خاص خود ها سال  اين ة بسياري از آثار منتشرشد

رسـد   مـي  نظر  اصلي تفاوت دارد و به ةفارسي با نسخ ةعكس روي جلد كتاب در نسخ
ي هـا  كتـاب   به  توجهكه با كمااين ،رايت از جلد پيشين استفاده نشده است قواعد كپي علت به
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فارسي بسيار بهتـر  ة وضعيت روي جلد و طرح نسخاين  ها سال  سينمايي منتشرشده در اين 
ايـن طـرح بـراي     ،تربـودن روي جلـد   به كاربردي باتوجه ،ي مشابه است و حتيها از نمونه

  .روي جلد اصلي استة مخاطب ايراني رساتر از نمون
از وضعيت بسيار مطلـوبي برخـوردار اسـت.     بندي كار ترجمه و جملهة ويرايش و شيو

براي يـك   ها متعادل هستند، نه خيلي طوالني هستند و نه خيلي كوتاه كه عمالً اغلب جمله
ة ها كمي طوالني اسـت و شـايد مطالعـ    پاراگراف  ةانداز .مطلوبي استة كتاب آموزشي شيو

كنـد. زبـان و ادبيـات    اي كمي مشـكل   حرفهتر كمچنين را براي برخي خوانندگان  كتابي اين
واژگان يك مترجم و ويراستار كه ة چون از داير ،موجود در كار باوجود نويسندگان مختلف

سـان و   ادبيـاتي يـك   ،د عبور كـرده اسـت  ندار يچنين آثار اينة بسيار خوبي در ترجمة تجرب
  .فهم است قابل

  
  نقد محتوايي اثر .5

  انسجام و نظم منطقي 1.5
  ها دربارة فصل 1.1.5

بلكه هـر مقالـه بـه يـك      ،ندارد بندي فصل  بندي مشخصي براساس قواعد  فصل كتاب عمالً
فارسي به اين شيوه انتخاب ة رسد در ترجم مي نظر  رويكردي كه به ؛فصل تبديل شده است

 ،مسـئله  شده باشد و عنوان فصل براي هر مقاله در نظر گرفتـه شـده اسـت كـه البتـه ايـن       
زيـرا   ؛رويكردي تكرارشده است ها، سال  آثار سينمايي در اين ة مبه رويكردهاي ترج باتوجه

تفاوت موضوع و حتي مطالب ذكرشده لزوم تخصيص هر  ،كالسيك بندي فصل  در ساختار 
هـر   عمـالً  ،انسجام موجود در هر مقالـه  علت به اين، باوجود .فصل را مشخص خواهند كرد

 عمـالً  ،به ترتيب زماني مباحـث  باتوجه ،است و خوردارفصل اين كتاب از انسجام خوبي بر
  كنند. مي نيز سير تاريخي خاصي را دنبال  ها  فصل

  منابع 2.1.5
 ،گردآوري مقاالت است كه در انتهاي هر مقاله ةاين كتاب فهرست منابع كلي ندارد و مجموع

 :مريكـا اايتاليـا و  « ،همانند فصل هشـتم  ،در برخي موارد .ستمنابعي ذكر شده ا ،به نياز باتوجه
يي در انتهـاي  هـا  صورت پانويس جاي ذكر منابع به نگارنده به ،»نخستين سفر سينمايي پينوكيو

  .مقاله ارجاع داده استة مبحث ذكرشده در كتاب موردنظر نويسندة مقاله خواننده را به ادام
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  تحليل و بررسي 3.1.5
رايـت نـام مختـرع آن در     يكپ درموردي ابتدايي اختراع سينما و دعواهايي كه ها سال  پس از 

هايي كوتاه و حداكثر زير ده  ها سر برآوردند. فيلم كم فيلم وجود آمد كم كشورهاي مختلف به
اتفاقاتي مثل خروج كارگران از محـل   ؛يك اتفاق ساده بودندة دهند نمايش دقيقه، كه عموماً

  پرده. سمت كارشان يا حركت يك قطار به
از يك نماي واحـد كـه    نهايت ساده بودند. معموالً ك، بيها، ازنظر فرم و سب اولين فيلم

شدند. لوميرها دوربين خود  داد تشكيل مي اي دور نشان مي يك كنش واحد را از فاصله
بردنـد تـا از    هـاي عمـومي مـي    و ديگر محل ،ها، پالژها ها، باغ را در فضاي آزاد، پارك

كـارگران در حـال تـرك    ، مثل هاي روزمره يا از رويدادهاي خبري فيلم بگيرند فعاليت
  .)1389(بوردول  بود  برداري شده خودشان فيلم  ةكه در خيابان بيرون كارخان كارخانه

نوعي اقتصاد بيرون آمده بود به حفـظ تماشـاگر    سينما كه از دل صنعت و شايد به ،البته
  .هنر ديگري احتياج داشتهر از  تر بيششايد 

دادنـد.   رفته افسون خود را از دست مي متحرك هم رفتهاما با گذشت زمان، اين تصاوير 
بود و مردماني كه بـه سـينما     ديدن اتفاقات زندگيِ عادي ديگر تازگي خود را از دست داده

چه سرانجام سينما را نجات داد ورود داستان بـه   آن«ي بودند. تر بيشرفتند خواهان چيز  مي
  .)1382(نايت » جهان سينما بود

وري مقاالت از نويسـندگان مختلـف   آبه گرداقدام  مسئله ورقراردادن اين استم هم با مح
شـدن   جايگاهي كـه بـه شـناخته    ؛بر جايگاه انكارناپذير ادبيات در سينما كرده است تأكيد با 

كمـك شـاياني كـرده اسـت و      ،ي ديگر)ها هنر رعنوان هنري مستقل (اما با تكيه ب به ،سينما
ر گـ يدگرايش انديشمندان  چنين همف با ساليق گوناگون و مندشدن افراد مختل باعث عالقه

   .به بررسي آثار سينمايي شده است ها  رشته
  .گيرد مي فصل است كه هر فصل يك مقاله را دربر 22كتاب شامل 

با محورقراردادن  ،ي واژه و تصويرها و جنگ ها و فيلم ها با عنوان رمان ،فصل اول كتاب
 نهـاد  پـيش   موجـود و   هايسـينما و رمـان بـه بررسـي تقاضـا     در اي  رشته ي ميانها پژوهش

در اين فصل و در  .پردازد مي تر در اين زمينه  يي مستحكمها يي براي انجام پژوهشها حل راه
شـايان  ادبيات و سـينما  ة شود كه در بررسي رابط مي به موضوعي متفاوت اشاره  ،28ة صفح

بـراي   ؛ي ويكتوريايي بر فنون سينمايي استها ي رمانها ر كتاب نگارهيثأتوجه است و آن ت
ي هـا  چـاپ  ،هـا  آگهي :اند  گذار بودهتأثير  توان به موارد زير اشاره كرد كه بر سينما  مي  ،نمونه
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ة نظـر نويسـند   اما به .ي چندرنگها و چاپ ،نما ي برجستهها چاپ ،ها استريپ كميك ،چوبي
ي هـا  رگذاري بر برخي تكنيكيثأدر تنگاره هم از اهميت خاصي  ي كتابها نمونه ،اين فصل

  .اند كه دور از نظر بودهاند    سينمايي در ابتدا داشته
به بررسي مفهوم  »تصور كفرآلود الهيات اقتباس ،كالم مقدس«فصل دوم كتاب با عنوان 
 1950 ةخصـوص در دهـ   موضوعي كه به ؛پردازد مي ي ادبي ها وفاداري و خيانت در اقتباس

سـينمايي كـه بـه     پـردازان و نويسـندگان   ترين مطالب درميان نظريـه  به يكي از مهم ميالدي
توجـه در ايـن بخـش     خوب و قابـل  ةنكت .پرداختند تبديل شده بود مي بررسي آثار اقتباسي 

ه بـا داسـتان   هـ در مواج ،كارگردان عـرب  ،نويسنده به نوع نگاه اقتباسي مصطفي عقادة اشار
شـناخته   اهللا رسـوال  محمـد (در ايـران بـا عنـوان     الرسالهر فيلم زندگي پيامبر اسالم (ص) د

تصوير پيامبر (ص) را در كنترل مفهـوم اقتبـاس در    ندادن ) است كه كاركرد نمايششود مي
  .دهد مي سينما موردبررسي جدي قرار 
به يكي  »از سيسيل بي دوميل تا نيكالس ري ،انجيلحقيقت «فصل سوم كتاب با عنوان 

نويسـنده در   .پردازد مي يعني زندگي حضرت مسيح (ع)  ،آثار اقتباسي در سينما ترين از مهم
مشكالت اقتبـاس   ،ي تاريخي گوناگونها رويكردهاي مختلف در دورهة با مقايس ،اين مقاله

نوعي  چيزي كه در اين فصل به. دهد مي  از زندگي يكي از پيامبران الهي را موردبررسي قرار
 تأكيـد  ر آثـار سـينمايي اسـت و بـا     گـ يدجداشدن نويسـنده از   شود آن احساس مي كمبود
دويل و نيكالس ري از چگونگي بسط زنـدگي حضـرت    يسيسيل بة اندازه به ساخت از بيش

 1968محصـول  ، خرقـه ة شـد  ر آثار سينمايي (براي نمونـه فـيلم شـناخته   گيدمسيح (ع) در 
  .ل باشدضعف اين فصة ترين نقط ماند و شايد اين مهم مي) بازميالدي

بـه   »اي رسانه ي ميانها چالش ،اي فرانوشت و روايت رسانه«با عنوان  بفصل چهارم كتا
وجود داشته باشد؟ و اي  تواند بيرون از هر نوع رسانه مي پردازد كه آيا داستان  مي اين مطلب 

  تصور كرد؟اي  توان داستاني را در حالت بكر اوليه مقدم بر هرگونه تجسد رسانه مي آيا 
به  »شناسي تطبيقي جستاري در روايت ،از فيلم تا رمان :نگاه«فصل پنجم كتاب با عنوان 

رو مطالـب   پردازد كه ازهمـين  مي صورت روابط برعكس  بررسي روابط ميان رمان و فيلم به
  .نويني را ارائه كرده است

ينـد  مفهـومِ فرا « :توان در توضيح مفهوم نهايي اين فصل به اين نكته اشـاره كـرد   مي 
ـ  زيـرا اقتبـاس، در    ؛] داردinterpretationتأويـل [   ةاقتباس وجوه اشتراك بسياري با نظري

» ] اسـت prior textموجـود [  اخـذ معنـا از مـتنِ پـيش     گرفتن/ عاريه معناي دقيقِ كلمه، به
  .)120: 1381(دادلي اندرو 
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ي هـا  و گفتمـان  ،ادبيـات  ،فـيلم  ،اقتبـاس  اقتباس و سـوء «فصل ششم كتاب با عنوان 
ــه  »اجتمــاعي ــأثير  ب ــاست ــا ات اســتفاده از اقتب ــان جواه ــي درمي ع تماشــاگران مــي ادب

  .پردازد مي سينما
بـه اولـين    »1910 ةي سـينمايي در دهـ  هـا  اقتبـاس  ،بداعت نامرئي«فصل هفتم با عنوان 

  .پردازد مي جوي درام در سينما و ي آغازين سينما و جستها سال  ي سينمايي در ها اقتباس
ينـد  ابه بررسـي فر  »نخستين سفر سينمايي پينوكيو :مريكااايتاليا و «فصل هشتم با عنوان 

  .پردازد مي مريكا و ايتاليا اگرفته در سينماي  اقتباس در داستان پينوكيو و تغييرات صورت
در اين فصل بـه   .نام دارد »درآمدي بر فانتوماس پيش: بينامتنيت سينماي اوليه«فصل نهم 

  .ي سينمايي از بدو پيدايش سينما پرداخته شده استها اقتباسة گون مي جوه سرگرو
را بـا   »سـينماي چـين  ة ادبيات جهان بر پـرد  ،وطني ي جهانها نمايش«فصل دهم عنوان 

كشورها در سينماي چـين  ديگر در اين فصل اهميت استفاده از محصوالت ادبي  .خود دارد
  .گيرند مي موردبررسي قرار 

ي هـا  موضـوعي كـه در بسـياري از اقتبـاس     ؛پـردازد  مي ازدهم به فن بيان انقطاع فصل ي
  .گيرد سينمايي موردتوجه قرار مي
بـه   »ي بصـري هـا  مشـي  سـينما و خـط   ،جـويس  ،تجسم صدا«فصل دوازدهم با عنوان 

  .پردازد مي رويكردهاي مشابه در آثار جيمز جويس و ارتباط او با سينما 
ي ادبـي  هـا  بـه اقتبـاس   ،وقوعة انقالبي در آستان ،تطبيق سينما با تاريخ به فصل سيزدهم

  .كند مي يند گرايش به اقتباس در سينما اشاره اها در فر تاريخي و نقش مهم آن
ي هـا  دادن منظـره  و نمايش ،اقتباس سينمايي ،ورسيموي عكاسي«فصل چهاردهم عنوان 

ـ   نام دارد كه شايد فني »نئورئاليستي موجـود در ايـن كتـاب بـا محـورقراردادن       ةتـرين مقال
همين رويكرد فني ادبيات نوشتاري ايـن   ،البته .رويكردهاي عكاسي و سينما و ادبيات باشد

  .ر مقاالت متفاوت كرده استگيدمقاله را با 
ة وسيل ليوودي بهها   تصاحب و بازتوليد دو فيلم موزيكال ،شيطانة هجوي«فصل پانزدهم 

ي موزيكـال كـه نقـش مهمـي در     ها صورت خاص به فيلم رد و بهنام دا »كوي هوريس مك
  .پردازد مي ي سينمايي دارند ها  تاريخ اقتباس

ي اقتباسي فيلم نوآر را محور قـرار  ها شناختي در پژوهش فصل شانزدهم گرايش جامعه
به خود اختصاص داده اسـت   ميالدي 1950 ةدر دهرا  ها دهد كه بخش مهمي از اقتباس مي 

  .بوده است ،مريكايياخصوص  به ،و بسيار موردتوجه سينماگران
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يات ايـن  ئاين فصل با بيان جز .كند مي را بررسي  محبوبم بدرودفصل هفدهم اقتباس از 
بر روند اقتباسي در اين اثر نيـز موردتوجـه قـرار     را ر آثار سينماييگيدر يثأنوعي ت باس بهتاق
  .آيد مي حساب  توجه به از نكات قابل مسئله ي بررسي تاريخ سينما اين ها روند رددهد كه  مي 

سـفر قهرمـان شـكل گرفتـه اسـت يكـي از       ة الگو و نظريـ  اين اقتباس كه برمبناي كهن
  .آيد مي حساب  ي خوب در اين زمينه بهها  نمونه

در جهاني  معصوم«نويسد:  پردازد. او مي الگوها مي پيرسون به معرفي هريك از اين كهن
نيازهـا در    ةبرد. در باغِ عدنِ سرسبزي كه زندگي در آن شيرين است و هم سر مي آسماني به

كننده  هاي تكميل در پاراگراف .)36: 1395(پيرسون » شوند فضاي عشق و توجه برآورده مي
 ه دهـد. او اشـار   الگـو مـي   اين كهن  ةي دربارتر بيشو در كتابِ ديگري، پيرسون توضيحات

هـاي ديگـر    و آدم ،آن بخشي از وجود ماست كه بـه زنـدگي، خودمـان   «كند كه معصوم  مي
» كنـد  چه اميدش را داريم ايمـان را حفـظ مـي    اعتماد دارد. آن بخشي از ماست كه براي آن

  .)135: 1396(پيرسون 
نام دارد و اقتبـاس در   »استقامتة كرونو تايپ تنهايي دوند ،زمان دويدن«فصل هجدهم 

  .ماي بريتانيا را محور قرار داده استسين
ي هـا  نـام دارد و اقتبـاس   »خوانش اسكورسيزي از وارتـن  ،نقاشية لحظ«فصل نوزدهم 

توجه در اين فصل توجـه بـه ارتبـاط     قابلة نكت .دهد مي مارتين اسكورسيزي را مدنظر قرار 
فصل به يكـي از  شود تا اين  مي و نقاشي است و همين مطلب باعث ، سينما ،ادبياتة گان سه

  .دشواين كتاب مبدل  هاي ترين فصل جذاب
ساختار اقتباسي  ،با عنوان از دراكوالي برام استوكر تا دراكوالي برام استوكر ،فصل بيستم

فرانسيس كاپوال همـواره   .دهد مي موردتحليل قرار  ،اثر فرانسيس فورد كاپوال، دراكوالرا در 
رو نام نويسنده را  كند و ازهمين مي اصلي ياد ة نوشت  اثر بهعنوان متعهدترين  از اين اثر خود به

  .كند مي در عنوان فيلم وارد 
اقتباس از كتاب مقدس  ،فرهنگي در سينما ءشية مثاب كتاب مقدس به ،ويكم فصل بيست

جايگاه كتـب   ،البته .ي تاريخي موردتوجه استها خصوص در زمينه كند كه به مي را بررسي 
به رويكرد مسيحي  باتوجه ،خالي است كه البتهاي  ر اين نوشته تا اندازهمقدس غيرمسيحي د

  .رسد مي نظر  تاحد زيادي طبيعي به ،نويسنده
 ؛هرچه خوش پايـان پـذيرد خـوش بـود    « :ودوم اين عنوان را بر خود دارد فصل بيست

اين مقاله به بررسـي ايـن اثـر اسـتيون اسـپيلبرگ       .»الزمان و امپراتوري در جنگ دنياها آخر
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ر مقـاالت  گيداين كتاب همين مقاله باشد و ة جديدترين مقال ،شايد ،منظر  اين از .پردازد مي 
  .اند رويكردي كالسيك را مدنظر خود قرار داده

 
  نوآوري و روزآمدي 2.5

و اي  صـورت دوره  تـا بـه  به نوع مطالب كتاب و توجه به اين نكته كه كتـاب بنـا دارد    باتوجه
امـا   ،نوآوري در كتاب وجـود نـدارد   ،ازمنظر شكلي ،تاريخي اقتباس در سينما را بررسي كند

تـوان گفـت بـا     مـي  بندي مطالب برمبناي سير تاريخ سينما  ازبابت نوع نگاه به اقتباس و دسته
هستيم و شايد همين مطلـب باعـث شـده     رو روبه جديد از بررسي ادبيات و سينما  اي هنمون

  .عنوان يكي از منابع خوب در اين زمينه در جهان مورداستفاده قرار گيرد است تا اين كتاب به
ي خوب ديگري نيز در ايـن زمينـه چـاپ و منتشـر شـده      ها يان اخير نمونهالدر س ،البته
در فضـاي آثـار    هـا  تـرين نمونـه   كتـاب رابـرت اسـتم از كامـل    كه توان گفت  اما مي ،است

  .كنوني استة شد جمهرت

  هنگي با مباني و انطباق و جامعيتهما 1.2.5
مرجع  يكتاب تواند نميرسد كه اين كتاب  مي نظر  توضيح مباحث بهة با بررسي مقاالت و شيو

يكـي از   منزلـة  اقبـاس سـينمايي بـه   ة تواند درزمين مي اما  ،دشوادبيات و سينما تلقي ة درزمين
  .استفاده قرار گيردداستفاده مور خوب و قابلي ها  نمونه
 ،يي از ايـن كتـاب  هـا  ي مضـموني در بخـش  هـا  بـه رويكـرد تحليـل    باتوجه ،چنين هم

سـينما و ادبيـات و هنرهـاي     ةو نوزدهم كه رابطـ  ،چهاردهم ،ي پنجمها خصوص فصل به
ايـن كتـاب   تـوان از   مي  ،دهند مي موردبررسي قرار  ،براي نمونه عكاسي و نقاشيرا، ديگر 

جـاي دوسـويه    ي چندسـويه بـه  ها براي بسط حضور ديگر هنرها در جهان سينما و ارتباط
  .مفيدي كردة استفاد
  
  كارگيري ابزارهاي علمي به 3.5

در يكـي  «ديگـر تفـاوت دارنـد.     اي در ادبيات و فيلم با يـك  هاي نشانه واضح است كه نظام
كننـد و چيـزي را    د خودشان پادشـاهي مـي  ها و قواع ها با دال روايت ارجحيت دارد و واژه

دادن و  امـر نشـان   ،در ديگـري  .نامـد  يمـ ‘ اهـ  نظـام منسـجم نشـانه   ’سـازند كـه بـارت     مي
  .)1395(سابورو » كند رساندن قوانينش را تحميل مي گوش به
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جاست كه ايـن انتقـال يـا ترجمـه چگونـه و بـه چـه         اصلي درست در همين  ةاما مسئل
ساز در اين است كه نويسنده در همـان   فرق كار نويسنده با فيلم«؟ شود هايي انجام مي شيوه

آن،  از  ساز بايد دست به ابداع زباني بزنـد و پـس   زند، اما فيلم آغاز دست به ابداع هنري مي
  .)1386(نيكولز » ابداع هنري انجام دهد
ابزارهاي علمـي  ة ابزارهاي علمي مورداستفاده در اين كتاب از نمون ،اه با همين توصيف
ي هـا  براي نمونه پـانويس  ،ي انتهاي هر فصلها پانويس .مقاالت هستند ةموجود در مجموع

بسيار خوبي از استفاده از توضيحات فرامتنـي بـراي ايجـاد    ة نمون ،مو هجده مفصل يازده
تبيين ساختار علمي در  چنين همموضوع و  تر بيشگيري  عالقه و انگيزه در خواننده براي پي

  روند. مي شمار  چنيني به ي اينها بكتا
ـ تصـاوير نمو  چنـين  هـم و اي  مقايسـه  هاي نبود جدول ،البته ه در ايـن كتـاب ازجملـه    ن
ر از واژگان كننده و پ رود كه بسياري از مطالب را به مطالبي خسته مي  شمار ي آن بهها ضعف

  .كند مي پيچيده تبديل 
  
  اصطالحات تخصصي 4.5

در اين كتاب اصطالحات تخصصي بـه اصـطالحات عمـومي سـينمايي خالصـه       تقريباً
الحات ادبي (كـه  طاص ،اقتباس سينمايي است تر بيشو چون موضوع موردبحث اند     شده
از اصـطالحات سـينمايي مورداسـتفاده     تر بيشهستند)   مي اصطالحات عمو تر بيشالبته 

زتعريف مفـاهيمي تخصصـي چـون    در فصـل ششـم از بـا    ،براي نمونـه ؛ اند قرار گرفته
؛ توضيح مفهوم اقتباس سينمايي استفاده شده است منظور به »گفتمان«و  »ي بيانها شيوه«

ايـران و در سـاليان اخيـر هـم      نـوعي در ادبيـات دانشـگاهي سـينما در     مفاهيمي كه بـه 
  شده است. وارد

  
  رويكرد كلي 5.5

ادبيـات و  ة رابطـ  چنـين  همسينمايي و ادبيات  ةب درزمينابه كمبود جدي منابع و كت باتوجه
ايـن كتـاب    ،نويسـي  نامـه  ويژه فيلم ي هنر سينما و بهها ترين پايه عنوان يكي از مهم به ،سينما

و حكايات فارسي  ها تنوع و تكثر داستان ،چنين هم .خوبي عمل كند تواند در اين زمينه به مي 
ي سينمايي را دارند نيز ها درنهايت فيلم نامه و شدن به فيلم ها قابليت تبديل كه بسياري از آن

اقتبـاس  ة مند به مقول خصوص دانشجويان عالقه مندان و به باعث خواهد شد تا عموم عالقه
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اي  شده در اين كتـاب بـه نگـارش نمونـه     ي ارائهها ادبي بتوانند با پيروي از مفاهيم و تحليل
  .ي ايراني بپردازندها  اقتباس خوب از داستان

هـا   تـوان بـه آن   اند كه مي هايي پرداخته بندي الگوها يا تقسيم  ةزانِ زيادي به ارائپردا نظريه
جفـري واگنـر سـه     ،چنـين  هـم  .يا دبورا كارتمل وافرادي نظير جي. دادلي اندر ؛رجوع كرد

گـذاري كـرد. در    به متن اصـلي ارزش  نبودنوفادار  از اقتباس براساس ميزانرا الگوي خود 
گراني نظير جي. دادلي انـدرو نـوعي الگـوي ترجمـه و تبـديل       وهشپژ ميالدي 1980  ةده

بـه يـك انـدازه     متعادل را مطرح كردند كه در آن وفـاداري بـه قراردادهـاي رمـان و فـيلم     
  شد. گذاري مي ارزش
خصـوص آثـار    به روند تحليل نويسندگان اين كتاب درمورد آثار خارجي به باتوجه ،البته

شده در اين كتاب مستلزم توجه به نوع روايت و  ي اشارهها نمود استفاده از ره ،كالسيكة دور
پردازي در ادبيات كالسيك تا معاصر ايـران اسـت كـه از     شخصيت چنين همبسط داستاني و 
خـورد   مي  چشم به بسيار مسئله ي در ايران كمبود اين تأليفة ي منتشرشدها كتاب  اين بابت در بين 

  .است شايد عموم سينماگران را از توجه به اين مهم دور نگه داشته مسئله و همين 
  
  كاربرد آموزشي 6.5

امـا   ،انـد   براي كاربرد آموزشـي نوشـته نشـده    رابرت استم عمالً هاي باكتة نگا سهة مجموع
اسـتفاده از سـاختار مـنظم و متصـل در تمـامي ايـن        چنين هممطالب و ة به نوع ارائ باتوجه

 چنـين  هـم سـينما و  ة يي بسيار خوب براي كاربردهاي آموزشي در رشـت ها به نمونه ها باكت
  .اند ادبيات در ايران و جهان تبديل شدهة رشت

ثر در درس ؤي مـ هـا  كتـاب   عنوان يكي از  سينما اين كتاب بهة در مقطع كارشناسي رشت
  .تبديل شده است 2نويسي  نامه درس فيلم چنين همي سينمايي و ها  سبك

چنـان   هـم  ،سينمايي يها نظريه بر درآمدي پيشبا عنوان  ،كتب ةجلد دوم از اين مجموع
ترين منابع در مقطع كارشناسي ارشد سـينما بـراي درس مبـاني نقـد و      عنوان يكي از مهم به
  .درس تحول بيان سينمايي در ساليان اخير در ايران بدل شده است چنين هميل فيلم و لتح

  
  شناختي اثر . نقد و تحليل روش6

اين  .مقاالت آماده شده استة شكل مجموع ساختار روايي اين اثر به ،گفته شد كه قبالً چنان
مخاطـب بتوانـد    بنـدي مناسـب   شيوه از بيان مطالب كمـك كـرده اسـت تـا ضـمن دسـته      
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نحـو   خوبي انتخاب كند و بتواند تا بـه  هاي خود را نيز ازميان مطالب ذكرشده به مندي عالقه
  .مفهوم اقتباس سينمايي را درك كندمناسب 
نويسندگان بـه  ة انداز از  بيش تأكيد رسد  مي نظر  همه در اين كتاب به از  چه شايد بيش آن
دوران كالسيك اوليه) است كه شايد بسـياري از   تر بيشي دوران كالسيك سينما (و ها فيلم

همين رويكرد  ،چنين هم .اردي كتاب دور نگه دها خوانندگان را از ارتباط با بسياري از بخش
براي نمونه در فصل دهم كه به بررسـي   ،يي از كتابها انتخابي باعث شده است تا در فصل

ي هـا  نويسنده با دورشدن از نمونـه  ،شود مي اقتباس ادبي در سينماي چين پرداخته اي  نمونه
 ةدر دهـ  سـينماي چـين  ة ي كهن نقش انكارناپذير توسـع ها بر نمونه تأكيد خوب معاصر و 

(درابتدا براي اسـتفاده از   را سازي غربي به چين ي فيلمها و واردشدن كمپانيميالدي  1970
صورت كامل در آن كشور) تاحد زيادي  سازي به ي موجود در چين و سپس فيلمها لوكيشن

  .ناديده گرفته است
هـا در   ي گوناگون كه بسياري از آنها استفاده از نويسندگان مختلف و با فرهنگ ،دركل

خـوب بـه    نظر هستند باعث شده است تا نگاهي نسـبتاً  يي غير از سينما هم صاحبها زمينه
ر دثر ادبيات ؤنقش م ،گفته شد طور كه قبالً هرچند همان .دست آيد سينما و ادبيات بهة مقول

 ميـان از   اين اند در ي جهاني هم داشتهها نمونه سينماي بسياري از كشورهاي ديگر كه اتفاقاً
  .نظر دور بوده است

 

  گيري نتيجه. 7
 فـيلم  و ادبيات بر نمايي راهگونه دريافت كه كتاب  توان اين مي  ،شده مطالب گفته تماميبنابر 

توانسته است به درك بهتر مخاطبان سينمايي از چگونگي استفاده از منـابع ادبـي در سـينما    
  .ياري رساند

تا با استفاده از مفاهيم كاربردي در اند   نويسندگان مختلف مقاالت اين كتاب تالش داشته
 هـة دة ي ميانها سال  آن تا ة در سينما از ساليان اوليرا اقتباس سينمايي اهميت اقتباس ة عرص

و  ،تـاريخي  ،شناختي جامعه ،بررسي كنند و با استفاده از مفاهيم مختلف ادبيميالدي  1980
  .ات موردكنكاش قرار دهنداز بستر ادبي را هنر سينماة سياسي چگونگي استفاد

ارتبـاط متقابـل و    چنـين  هـم اسـتفاده از آثـار ادبـي كالسـيك و مـدرن و       ،در اين بـين 
ديگر نيز از نظر نويسـنگان دور نمانـده اسـت و     گذاري برعكس سينما و ادبيات بر يكتأثير  

تا با برشمردن اهميت و فوايـد هريـك از رويكردهـاي موجـود در     اند   هريك تالش داشته
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ديگر در جهـان   اهميت حضور اين دو را دركنار يك ،سينما و ادبيات در ،رتباط با مخاطبا
سـازان بـراي    نمايي براي فيلم نوعي به راه بيش از پيش معرفي و موشكافي كنند و به ،معاصر

مـوردي كـه بـراي سـينماي بسـياري از كشـورها        .دوري از ترس از آثار ادبي تبديل شوند
  .بخش باشد ايران شايد حتي نجاتخصوص سينماي  به

  
   نوشت پي
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