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 چکیده
گیري هویت کودکان و نوجوانان در دنیاي امروز دارد. اکثر آثار بزرگ ادبی و هنري، ادبیات نمایشی سهمی بسزا در شکل

هاي ادبیات کالسیک، هر بار با اندیشه و شکلی هاي کهن و متنبه نوعی، بازآفرینی و نوآفرینی آثار پیشین است. داستان
نو بازآفرینی شده است. در فرآیند بازآفرینی اثر ادبی به اثري نمایشی، بسیاري از عناصر محتوایی تغییر یافته و در ساختی 

نی اهمیت بسیار دارد. نقد و هاي مناسب، در طی فرآیند بازآفریشوند. بهره بردن نویسنده از الگوها و روشجدید ارائه می
بررسی اصول و مبانی نظري و تعاریف و مفاهیم موجود در رابطه با این شیوه، در ارتقاي آثار نمایشی تولید شده بسیار 

 مؤثر است.
 داستان، نمایش، بازآفرینیواژگان کلیدي: 

 
 مقدمه .1

نمایشی، هر دو  به بیان رویدادهاي  انی و ادبیاتداست ترین شکل زبان و ادبیات است. ادبیات نمایش، کمال یافته     
هاي خود  ها، به بیان آرمان پردازند. نویسنده داستان و نمایش، از طریق رفتار و گفتار شخصیت زندگی انسان می

توان محصول مشترك ادبیات و مجموعه فنون نمایشی دانست. امروزه دست یافتن به اصول و   می پردازد. نمایش را می
خلق آثار جدید و دست یابی به اهمیت نقش هاي  نظري، براي رسیدن به تعاریف و مفاهیم و اصطالحات شیوه مبانی

هاي رایج آفرینش و  ها براي ادبیات معاصر کودك و نوجوان، بسیار ضروري است. یکی از شیوه و کارکرد این شیوه
 خلق آثار ادبی و هنري، روش بازآفرینی است. 

 
 . بحث2
 رینی. بازآف2-1

ها و ابهامات  توان یک فن و تکنیک دانست. شناخت این فن و تکنیک، در پاسخگویی به پرسش  می باز آفرینی را     
هاي  ها و افسانه ها، الهام به گونه از آغاز پیدایش انسان و قصه«فراوانی که در این زمینه وجود دارد، نقش اساسی دارد. 

ري در عرصه هنر و ادب شده است، اما آنچه از منظر بازآفرینی به آن نگاه مختلف بوده و عامل پیدایی آثار بسیا
 ).38: 1385یوسفی، »(از میراث فرهنگی خود و جهان بهره ببرد.اي  هکنیم، چنان است که نویسند می
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خاطب هاي فرهنگی و تکامل  آثار تولید شده، براي م از میان کسانی که با توجه به  اهمیت حفظ هویت و ویژگی     

هاي آن را در تاریخ گذشته ایران و حال  کودك و نوجوان به شکل جدي و تئوریک به مقوله بازآفرینی پرداخته و ریشه
بررسی کرده، جعفر پایور است. او عقیده  دارد اگر نویسنده، موضوع اثر کهن و یا غیر کهن را تغییر دهد و ساختار 

و مستقل ارائه نماید، به بازآفرینی دست زده است و اگر نویسنده در  نوین به موضوع کهن بدهد و اثري کامالً جدید
ساخت آثار جدید خود از قدرت خالقیت خود استفاده نکند و فقط به تغییر موضوع بپردازد، اثر جدید او فاقد ارزش 

ثر است و تغییر هد، تنها ساختار خلّاق بخشیدن به ا د هنري خواهد بود. آن وجهی که به اثر ارزش و صورت خالق می
 موضوع اثر پیشین کافی نیست تا یک اثر، بازآفرینی شده را برجسته و خالق بدانیم.

مشابهی میان دو اثر وجود اي  هیابیم که عناصر کلیدي و پای  می در مقایسۀ عناصر اثر اولیه و اثر بازآفرینی شده، در    
شوند. ادبیات داستانی و نمایشی،   می قیت است که متفاوتدارد. مواد خام هر دو نوشته یکی است و تنها در بیان خال

توان  برند، ... داراي وجوه مشترك هستند. اگرچه نمی خود به کار میهاي  از جهت نوع مصالحی که در ساختار داستان«
به یکدیگر هاي چندي به طور کامل وابسته گاهخصوصیات تصویر را با خصوصیات کالم یا نوشته برابر کرد، اما از نظر

 ).68: 1389خیري، »(مانند. باقی  می
خواهد با عنصر یا عناصري از اثر برخورد کند و از آن تأثیر گرفته در  آزاد میاي  هبه گون«در این روش، نویسنده،     

رابطه با عناصري چون موضوع، درون مایه، طرح، صحنه، شخصیت یا تغییر اساسی در یک یا چند عنصر از عناصر اثر، 
 ).1: 1388یوسفی، »(کار خود را خلق کند.

شوند. این تغییرات، متن اثر نمایشی را از متون  در بازآفرینی، عناصر اصلی داستان دستخوش تغییراتی نسبی می    
دهد، به گونه اي که  میتر   و شهوديتر   کند تا جایی که به متن اثر نمایشی، نمایی عینی روایی داستانی متمایز می

و  وگو گفتدارد. با توجه به اهمیت سه عنصر شخصیت،  را به تحلیل، ارزیابی و واکنش ذهنی و عاطفی وامیمخاطب 
 شود. کنش، در ادامه، این عناصر و روند تغییرات صورت گرفته روي آنها در طی فرآیند بازآفرینی بررسی می

 
 . شخصیت2-2

یدادها است. دقت در شخصیت پردازي مناسبِ شخصیت در یک متن نمایشی، عامل اصلی بروز حوادث و رو    
ها بسیار مؤثر است. در بازآفرینی، گاه نویسنده  هاي یک اثر نمایشی، در واقعی و منطقی نشان دادن شخصیت شخصیت

کهن با اي  هو افساناي  هاسطورهاي  پردازد. در این فرایند، شخصیت  می هاي متضاد از یک شخصیت به خلق جلوه
ها بنا  یابند. البته این تغییرها و بازآفرینی  می با توجه به چگونگی شرح و کارکرد تاریخی شان  تغییر گذشت زمان و یا

و ارکان موضوعی داستان ها  به ضرورت بینش و  باور هر مقطع از زمان صورت می گیرد و به خدشه دار شدن چهره
 شود. منجر می

هاي  شدن بسیاري از شخصیتاي  هنوجوان، عقیده به کلیشبرخی از نویسندگان آثار ادبی و هنري کودك و     
مبهم و عجیب و هاي  ادبیات کهن دارند. در نتیجه، در آثار نمایشی خود به خلق شخصیتاي  هاي و اسطور افسانه

آورند. تا اندیشۀ خود را در شکل ظاهري متفاوت و جذاب نشان دهند. تفاوتی که از لحاظ آرایۀ ذهنی   می غریب روي
بازتاب را در ذهن سالم بوده و جز آسیب نکتۀ دیگري را به همراه ندارد. در نتیجه، هر عملکرد مثبت یا منفی او، این نا

مشهدي »(تواند این گونه رفتار کند و من نمی توانم.  می ها کند که فقط یک قهرمان با این ویژگی مخاطب ایجاد می



 ۳۳۳/  بررسی عناصر اساسی نمایش در بازآفرینی ادبیات داستانی به ادبیات نمایشی
 

خارق عادت باشد، باید از مهارت و دانش کافی هاي  خلق شخصیت ). حال اگر نویسنده اي، مصرّ به73: 1386عباس، 
اثر او براي مخاطب کودك و نوجوان، هاي  که شخصیتاي  هها برخوردار باشد، به گون در ساخت و پرداخت شخصیت

 باورپذیر باشند.
ان به یک راه حل نظران حوزه ادبیات و نمایش کودك و نوجو ها باعث شد که صاحب توجه به این نکات و آسیب     

آثار داستانی گذشته است. امیر مشهدي هاي  منطقی دست پیدا کنند. این راه حل، تغییر دادن نوع نگاه به شخصیت
توان   می پردازد که با تغییر نوع نگاه،  می به بیان این عقیده» پریانهاي  نمایش سازي نوین از قصه«عباس در مقالۀ خود، 

رسانی ندارند، آثار نمایشی جدید را  از لحاظ منطقی محکم هستند و آسیبها که  صهقدیمی قهاي  با همان شخصیت
باورپذیر و منطقی، هاي  طبق نظر روانشناسی، تولید آثار هنري ویژة کودکان و نوجوانان، خلق شخصیت«تولید کرد: 

اطب قدم برداریم، باید از بر است و این زمان جوابگوي رشد مخاطب نیست و براي این که بتوانیم به سرعت مخزمان
جدید و هدفی تازه در تولیدات خود استفاده اي  هموفقی که در گذشته خلق کرده ایم، با شیوهاي  شخصیت

 ).73: 1386مشهدي عباس، »(کنیم.
ها اگر  بچه«آشنا است. هاي  ها در بازآفرینی آثار کودك و نوجوان، استفاده از شخصیت ترین روش یکی از مقبول     
ناخودآگاه و خواه از ۀ ها ندارند، اما خواه از طریق میراث جمعی و حافظ افسانههاي  شناخت کافی از شخصیت چه

ها احساس آشنایی دارند. این آشنایی به تسهیل ارتباطات  ها با این نام مسخ شده و دفرمه شدة رسانههاي  طریق داده
). بنابراین، استفاده از این شیوه، همراه با رعایت اصول 21: 1379کاشفی خوانساري، »(متن با مخاطبان خواهد انجامید.

ها و نیز توجه به اقتضائات سنتی مخاطب منجر به ارائۀ یک اثر نمایشی جدید متکی بر  و حفظ هویت شخصیت
 فرهنگی خواهد شد.هاي  ها و سنت ارزش

 
 . انواع شخصیت2-2-1

اند و  و پویا ترسیم شدهقابل درك، باورپذیر، قابل تجسم، زنده اي  هها به گون در بسیاري از آثار ادبی کهن، شخصیت    
نمایشی متون دراماتیک برخوردار هستند، معرفی وجوه مختلف درونی و بیرونی هاي  هاي شخصیت از ویژگی
 ها صورت میان شخصیتهاي  ها، و تضادها و توافق ، کنش و کشمکشوگو گفت، از طریق ها در این آثار شخصیت

الزم براي تبدیل شدن به هاي  د. در نتیجه، با توجه به شخصیت پردازي نمایشی مناسب، اکثر این آثار قابلیتگیر  می
 یک اثر نمایشی را دارا هستند.

فریندخت زاهدي در تحقیقی که دربارة شخصیت پردازي در ادبیات نمایشی انجام داده است، با نگاهی نو و     
هاي  ی را بر مبناي چهار ویژگی متفاوت طبقه بندي کرده است: شخصیتادبیات نمایشهاي  متفاوت، شخصیت

درن. با توجه به وجود چنین مهاي  گرا و شخصیت هاي واقع اي، شخصیت هاي افسانه اي، شخصیت اسطوره
در «د. تواند بسیار مفید باش  می ها هایی در اکثر آثار ادبی کهن، آشنایی نویسنده بازآفرین با انواع این شخصیت شخصیت

ها متفاوت  از نظر ماهیت با انواع دیگر شخصیتاي  هخلق شده در آثار تخیلی، شخصیت اسطورهاي  میان شخصیت
باشد. [...]   می است. به این معنا که داراي برتري نوعی نسبت به افراد دیگر و همچنین، نسبت به پیرامون خود

ها و موقعیت انسان در  جهت بیان اندیشهاي  هتوان وسیل  می اساطیري پرداخته شده در ادبیات نمایشی راهاي  شخصیت
تاریخ تمدن بشري است. اما هاي  دورهترین  جهانی پر رمز و راز و عصري پر تب و تاب دانست که یکی از پرافتخار
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وق نماید، توانایی ف  می شخصیت اساطیري در ادبیات نمایشی آنچه بیش از هر چیز قابل توجههاي  در بررسی ویژگی

نماید که هر چند این نوع   می انسانی اوست که شخصیت را به قهرمانی واال با قدرتی فراتر از انسان عادي بدل
شخصیت از هیئتی شبیه انسان عادي برخوردار است، اما از آنجا که از تبار خدایان است، با قدرتی فوق انسانی به 

که نمونه هایی ازلی و ابدي از رنج انسانی به صورت پردازد و این چنین است   می تبیین کلیات عام انسانی
 ).47: 1376زاهدي، »(شوند.  می نمایشی در تراژدي خلقهاي  شخصیت

فوق انسانی هستند، اما تفاوت این دو هاي  اساطیري داراي تواناییهاي  نیز مانند شخصیتاي  هافسانهاي  شخصیت«    
 اي توانایی الزم را به دست خود فراهمکنند. شخصیت افسانه  می سبنوع شخصیت در منبعی است که این توانایی را ک

و نحوه ي به کارگیري آن در ادبیات اي  هاکتسابی است [...] بررسی شخصیت افسانهاي  آورد و داراي قدرت  می
 ).48همان: »(نمایشی نیازمند بررسی همه جانبه از این نوع شخصیت است.

جادویی ، هاي  دهد که شامل شخصیت  می ارائهاي  هافسانهاي  را نیز از شخصیتزاهدي سپس طبقه بندي دقیقی     
 فانتزي را نیز افزود.هاي  قهرمانی، رمانتیک و تاریخی است. البته بر این انواع می توان شخصیت

غیر واقعی آیند، متعلق به دنیایی   می که از نوع جاودیی به حساباي  هافسانه اي، آن دستهاي  در میان شخصیت«    
قهرمانی خلق هاي  کنند. شخصیت  می هستند و از وسایل جادویی براي موفقیت و دست یافتن به هدف خود استفاده

گیرند که هدفشان به جا گذاردن   می پرماجرا قرارهاي  ها معموالً در موقعیتی مملو از کشمکش ها و افسانه شده در قصه
. در حوادث مربوط به این نوع افسانه، شخصیت مرتباً در تأثیري شگرف از دالوري و شجاعت روحی است

ناپذیر  دریج در روند قصه، از قدرتی شکستگیرد [...] به ت  می غافلگیر کننده، شگفت انگیز و متضاد قرارهاي  موقعیت
 ).49همان: »( کند.  می ها غلبۀ کامل ها و بی عدالتی شود و در پایان ماجرا، به ناهنجاري  می بهره مند

ها، خصوصیاتی آمیخته با شخصیت قهرمانی دارد با رگه هایی قوي از دلدادگی، عشق  شخصیت رمانتیک در افسانه«    
ها  قهرمانی و رمانتیک در افسانههاي  معنوي. نکته قابل توجه در مورد شخصیتهاي  به میهن و سرسپردگی به ارزش

ة شود و تعیین کنند  می گرکسب شده انسانی جلوههاي  ها است که به صورت فضیلت توانایی این نوع شخصیت
 ).50همان: »(معیارهاي برجسته عاطفی، اخالقی و انسانی است.

عامیانه نیز از جمله شخصیت هایی هستند که هاي  ها و یا حماسه ها و افسانه تاریخی در قصههاي  شخصیت«    
نان در ارتباط تنگاتنگ با حوادث تاریخی است. روزگاري واقعیت تاریخی داشته اند و حوادث مربوط به زندگی آ

ناهنجاري ها غالباً بردبار، وفادار و وظیفه شناس هستند و قوانین طبیعی و اجتماعی را به  قهرمانان تاریخی در افسانه
کنند و الگوهاي مناسبی براي   می ریخته  تالشرساندن قوانین شکسته شده و درهم هنجار  نمی کشانند، بلکه در به

ها ناشی از  روند. برجستگی شخصیتی در میان قهرمانان رمانتیک و تاریخی افسانه  می هاي ملی به شمار حفظ اررش
»( انسانی است که متکی بر حس وظیفه شناسی و عشق به همنوع است.هاي  توانایی و قدرت آنان درکسب فضیلت

 ).51همان: 
هاي  بسیاري از آثار نمایشی در عرصه ادبیات بوده اند و نمایشنامهها از گذشته دور تاکنون منبع الهام  این شخصیت    

ها دریافت کرده و با  ها و یا قصه اصلی و محوري خود را از اساطیر، افسانههاي  توان یافت که شخصیت  می بسیاري را
 اند. هاي جدید درآمیخته مضمون
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 بندي شخصیت . تقسیم2-2-2
شی، از دو دیدگاه کمی و کیفی قابل تقسیم بندي است. دیدگاه کمی به موجود در هر متن نمایهاي  شخصیت    

ها  و تمایزهاي شخصیت. از  پردازد و دیدگاه کیفی به تفاوت  می بررسی میزان مشارکت و غلبه حضور هر شخصیت
متفاوت  یگرها در هر متن با متن دیگر، در هر دورة تاریخی با دورة تاریخی د کیفی شخصیتهاي  آنجا که ویژگی

نمایشی در آثار نمایشی کودك و نوجوان از دیدگاه کیفی هاي  بندي ساختاري شخصیت است، در این بحث طبقه
 شود.   می بررسی

کودکان ـ  هاي انسانی نمایشی کودك و نوجوان دو عامل شخصیتهاي  به طور کلی، در ساختار بخشیدن به شخصیت    
جانوري هاي  انسانی مطرح است. نکته قابل تأمل حضور پر رنگ شخصیت جاندار غیرهاي  و شخصیت ـ و بزرگساالن

جانوري، گیاهی هاي  توان به شخصیت  می جاندار غیر انسانی راهاي  در آثار نمایشی کودك و نوجوان است. شخصیت
 و ذهن ساخت و دست ساخت تقسیم نمود.

 
 . شخصیت پردازي2-2-3

پذیرد. در آثار نمایشی   می گوناگون صورتهاي  اثر نمایشی به شکلیک هاي  شخصیت پردازي و معرفی شخصیت    
گیرد. در شخصیت پردازي مستقیم، نویسنده به شیوة   می مستقیم و غیر مستقیم انجام ةپردازي به دو شیو شخصیت

ها به  شخصیت پردازد.  این شیوه در آثار نمایشی کمتر کاربرد دارد. از آنجا که معرفی  می ها روایی به معرفی شخصیت
پردازي غیر  در آثار نمایشی، بیشتر از شخصیت گیرد،  می ساختاري نمایشنامه صورتهاي  مخاطب، در بستر کنش

 شود.  می مستقیم استفاده
براي مشخص کردن نحوة شخصیت پردازي یک اثر نمایشی، ابتدا باید مشخص شود که آیا اطالعات مورد نیاز      

شود و یا از طریق نویسنده. در ادامه   می ها به مخاطب عرضه یق یکی دیگر از شخصیتبراي معرفی شخصیت، از طر
 گیرد یا صریح. با توجه به آنچه گفته شد، در  می باید مشخص شود که انتقال این اطالعات به شکل ضمنی صورت

 -2شکل صریح،معرفی شخصیت توسط شخصیت به  -1یابیم که چهار شیوه براي شخصیت پردازي وجود دارد:  می
معرفی  -4معرفی شخصیت توسط نویسنده به شکل صریح، -3معرفی شخصیت توسط شخصیت به شکل ضمنی،

 شخصیت توسط نویسنده به شکل ضمنی.
 
 . نظریه کنشی شخصیت2-2-4

این الگوي کنشی با «ها با یکدیگر است.  جدید تعیین ارتباط شخصیتهاي  الگوي کنشگر گریماس، یکی از شیوه     
پیوند دهندة کنش و شخصیت، به شناخت هاي  ها مطرح شد و در مفهوم حوزه دف نمایان ساختن نقش شخصیته

 ).108: 1387علوي مقدم و پورشهرام،  »( شخصیت، کمک شایانی کرد.
به نظر گریماس، که اساساً نظریه شخصیت او متأثر از پروپ است، هر روایت از شش نقش، یا کنشگر، متشکل «    

 -فاعل/ مفعول -هنده/ گیرندهتوان به سه گروه دوتایی به قرار زیر تقسیم کرد: د  می شش گانه راهاي  این نقش است و
اخوت، »( توان به کار برد.  می عامیانه و پریانهاي  دهنده/ مخالف(دشمن). [...] این مدل را به خوبی در مورد قصه یاري
نامه بهره گرفت و نقش کنش و کارکرد را مورد بررسی قرار داد.  نمایشتوان در   می ). از این مدل به خوبی146: 1371
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البته اساس این مقوله نیاز به مبانی و مباحث زبان شناختی دارد. گروهی از صاحب نظران معتقدند تعدادي از عناصر 

ده اند که در ساختمان شوند. این گروه از متخصصان در نهایت به این نتیجه رسی  می مشخص، دائماً در نمایشنامه تکرار
 یک درام، شش نیرو و یا عنصر وجود دارد:

1- D1کند.(فرستنده، کنشگر را در پی   می است که کاراکتر را وادار به عملیاي  هکننده: منظور انگیز ، فرستنده یا تحریک
 دهد).  می فرستد و دستور اجراي فرمان را  می خواسته یا هدفی

2- D2کند و منظور نظر فرستنده است.(گیرنده کسی است که از کنش کنشگر   می ا دریافت، گیرنده: عمل فرستده ر
 برد).  می سود

3- Sبرد.  می است که شخصیت را به سمت هدفاي  ه، سوژه، منظور، انگیز 
4- D.هدف، رسیدن به مقصود آرمان است ، 
5- ADGبه شیء ارزشی برسد). دهد تا  می (او کنشگر را یاري ، نیروي کمکی یا کنشگر یاري دهنده 
6- OPPگیرد).  می دارنده.(کسی است که جلوي رسیدن کنشگر را به شیء ارزشی ، نیروي مخالف و باز 
در روند جست و جو، کنشگران  فرستد تا گیرنده از آن سود برد.  می فرستنده، کنشگر را به دنبال شیء ارزشی« 

کنند و کنشگران بازدارنده یا نیروهاي بازدارنده، جلوي او   می و یاري دهنده، او را همراهی دهنده یا نیروهاي یاري یاري
 ). نمودار الگوي کنشگر گریماس چنین است:113-114: 1381محمدي، »(گیرند.  می را
 
 
 
 
 
 

 
 

 نمودار الگوي کنشگر گریماس  -2-4شکل 
شود  شی از کنش جدا نمییک شخصیت نمای حسن الگوي کنشگر در این است که به صورت تصنعی خصوصیات«    

داستانی نه به صورت یک مورد روان شناختی، بلکه به عنوان موجودي متعلق به مجموعه سیستم کلی هاي  و شخصیت
 ).26-27: 1381(کهنمویی پور، » شود.  می ها درنظر گرفته کنش

 ي نمایشیوگو گفت. 2-3
گوي میان و ست. در یک متن نمایشی گفتتفاوت اگوها در یک متن نمایشی و یک متن داستانی  مو گفت    

 ها و بیان دیالوگی کاربردي مهم دارد. اما در متن داستانی بیشتر از توضیحات براي شرح و بیان استفاده شخصیت
منبع هاي  وگو گفتبازآفرینی، نویسنده از  ها نقش تکمیلی دارند. در یک متن نمایشی در فرآیندوگو گفتشود و   می

کند و گسترش   می ها، بخشی از موقعیت و رویداد و مفاهیم را استخراج ی شخصیتدرونی و بروناي ه اولیه و ویژگی
 گیرد. نیاً، در مواقع مقتضی از آن بهرهوگو را بشناسد و ثا ه نویسنده این است که اوالً، گفتدهد. وظیفمی

 (D2)گیرنده (S)انگیزه

 

 (ADG)نیروي یاري کننده

 

 (O)هدف

 

 (D1)فرستنده

 

 (OPP)نیروي بازدارنده
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هاي  تر نیازمند توجه به ویژگییت، بیشبرونی شخصهاي  پردازي موفق، عالوه بر توجه به ویژگی یک شخصیت    
هاي میان وگو گفتآورد.   می درونی شخصیت است و بهترین راه براي بیان آن، کالمی است که شخصیت به زبان

در کنار یکدیگر قرار بگیرند که بیانگر  اي  هاشخاص باید با دقت زیاد و با استفاده از ذوق هنري نویسنده به گون
، تکنیکی مهم در وگو گفتاي درونی اشخاص  باشند. شخصیت سازي با استفاده از ههاي ظاهري و کیفیت خصوصیت

توان مفاهیم نگفته اثر و ابعادي از هر شخصیت را   می ها تنها ابزار مفهوم رسانی نیستند، از آن دیالوگ«بازآفرینی است. 
 ).21: 1391فریدزاده، »( ها اشاره نشده، استخراج کرد. که در ظاهر دیالوگ به آن

گیرد که   می خاص صورتاي  هدر هر اثر نمایشی، برحسب روش نویسنده و اقتضاي اثر، معرفی شخصیت به گون    
کلی معرفی مستقیم و معرفی غیر مستقیم تقسیم بندي نمود. در ادبیات داستانی بیشتر ۀ توان به دو دست  می ها را عمدتاً، آن

نمایشی توصیه شده است. هاي  الی که روش دوم براي معرفی شخصیتشود، در ح  می از روش معرفی مستقیم استفاده
دوست دارد که در کنش حقایق شریک باشد و لذت پی بردن به «علت آن شاید این امر باشد که مخاطب آثار نمایشی، 

کردن، یک نمایش را تجربه کند، لذا در پرده سخن گفتن و غیر مستقیم به موضوعات اشاره هاي  راز و رمزهاي شخصیت
 ).201: 1378سرسنگی، »(متداول در هنرنمایش است.اي  هشیو
روحی، روانی و ذهنی کاراکترها، هاي  هاي مستقیم به دلیل تأکید زیاد بر موقعیتوگو گفت«این در حالی است که،      
ها و  به واقعیتبیشتري براي تأویالت و تعابیر مختلف در بردارند و در نتیجه بیش از آن که ذهن مخاطب هاي  زمینه
هاي  ماند که این هم یکی از تفاوت  می عینی و بصري معطوف گردد، کامالً به یک چرخه ذهنی و درونی وابستههاي  داده

 ).5: 1388پارسایی، »( است.» متون نمایشی«با » متون داستانی«
گیرد، در حالی که متون   می شکلاست که اساساً با استفاده از کلمات اي  هنوعی تخیل مکالم«ادبیات داستانی،      

به حساب آورد، یعنی در آن » اي تخیل مناظره«باید در اصل » اختینب«نمایشی و کالً نمایشنامه را در قیاس با تعریف 
یا » منظرگرایی ذهنی«در » تصویر«و » ایماژ«به معناي به کارگیري » نظر«شود، اما در اصل  بر   می گرچه از کلمه استفاده

 ).6همان: »(و دراماتیک مبتنی است.» ن تصویريذه«همان
مختلف ادبی وجود دارد، اما به علل زیادي در هنر نمایش نسبت به سایر هنرها از اهمیت هاي  در گونه وگو گفت    

دیالوگ در دنیاي نمایشنامه سرشار از نیروي احساس و عاطفه است. کالم عادي  و روزمره «بیشتري برخوردار است. 
گیرد و آنگاه تأثیر خود   می غیرکالمی، همپاي موقعیت و در بطن زنجیره رویدادها جانهاي  ..] همگام با نشانهنیست [.

یک متن دراماتیک و یک متن ادبی هاي  گذارد. کالم دراماتیک کالم ادبی نیست، تفاوت  می را بر مخاطب به جاي
 ).344: 1391قادري، »( بنیادین است.

عمل نمایشی باشد. ة مایش جداي از همۀ خصلت هایی که به عنوان کالم دارد، باید ایجاد کننددر یک ن وگو گفت«    
). وظایف 192: 1378سرسنگی، »(کند.  می این عمل همان چیزي است که به نمایش هویت بخشیده و آن را دیدنی

 این وظایف عبارتند از:ترین  متصور شد. مهم وگو گفتتوان براي   می مختلفی را
 برد.  می دهد و وقایع را جلو  می هاي نمایش، داستان را بسطوگو گفتبسط داستان: نویسنده با بهره گیري از  -1
کند و کسی که   می اشخاص بازي را، کسی که صحبتهاي  ، ویژگیوگو گفتفردي شخصیت ها: هاي  بیان ویژگی -2

 کند.  می شود، مشخص  می شود و کسی که درباره او صحبت  می با او صحبت
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را با استفاده از ها  هر یک از شخصیتهاي  تواند ویژگی سنده مینمایش. نویهاي  شخصیت بیان فکر و اندیشه -3

 گوهاي نمایشی به مخاطب معرفی کند.و گفت
ها  روابط بین اشخاص و نسبت آن وگو گفتگیرد.   می ها در روابط آدم ها: انسان در رابطه است که شکل بیان نسبت -4

 کند.  می یکدیگر مشخصرا با 
کند که   می در صحنه بازگواي  هافتد، به گون  می ، وقایعی را که در خارج صحنه اتفاقوگو گفتتصویرسازي:  -5

 تصویري از آنچه واقع شده است، در ذهن مخاطب شکل بگیرد.
نرمندانه، عالوه بر نامه نویس با به خدمت گرفتن کلمات مناسب و ترکیبی ه مشخص کردن زمان و مکان: نمایش -6

 یابد و آن را در عمق ضمیر مخاطبنمایش دست میهاي  ویژگیترین  نشان دادن دوره و زمان نمایش به نهانی
 نشاند.  می
فضا سازي: مکالمه در پایه گذاري و بسط و حفظ فضاي الزم براي وقایع نمایش نقش اساسی دارد. فضاسازي  -7

 کند.  می تواي نمایش آمادهمناسب، ذهن مخاطب را براي پذیرش مح
کنار و هایی در گوشه اشارهمختلف، به صورت هاي  بیان افکار نویسنده: گاه نویسنده نظر خود را در زمینه -8

 دهد تا به کمک تصویر متبلور شوند.  می گوها  جاي و گفت
: 1391کند:(قادري،   می چنین بیان ، وظایف مکالمه را این»آناتومی ساختار درام«در این رابطه، نصراهللا قادري در کتاب 

334.( 
 کند.  می عواطف، افکار،... را در هر صحنه به مخاطب منتقل وگو گفتمنتقل کننده اطالعات است.  -1
 عقالنی او را نسبت به موقعیت نشانهاي  عاطفی و هم پاسخهاي  معرف کاراکتر است. کالم هر کاراکتر هم پاسخ -2

 دهد.  می
مهم، مستلزم تکیه هاي  کند. اطالعات و پاسخ  می و تمرکز مخاطب را به عناصر مهم طرح معطوف توجه وگو گفت -3

. کند  می ها را طرح کرده و مخاطب را براي حوادث بعدي آماده تناقضات و پیچیدگی وگو گفتو تأکید است. 
 آورد.  می شود و حالت انتظار و تعلیق را در او به وجود باعث مشارکت مخاطب می وگو گفت

در حالی که  وگو گفتکند.   می فرعی، موضوع اصلی و موضوع فرعی را بیانهاي  هدف اصلی، هدف وگو گفت -4
 دهد.  می دهد، رگه هایی از معنا را نیز نشان  می ها را در حین عمل نشان شخصیتهاي  ویژگی

سازد. ضمناً   می نمایش را مشخص کند تا آهنگ و سطح احتمال مشخص شود. به عالوه، ژانر  می کمک وگو گفت -5
، استعمال وگو گفتدهد. انتخاب واژه ها، نوع به کارگیري جمله ها، جنس   می میزان تجدید و انتزاع از واقعیت را نشان

هایی از سطح احتمالی است که در داخل آن  دیگر از دایرة زبان، همۀ رگههاي  گیري هاي بریده و بهره عبارت و جمله
 یابد.مینمایش حیات 

اي از درجه کند. دیالوگ دراماتیک جد  می اهنگ و هارمونی اثر را معین میزان سرعت، وزن، ریتم، ضرب وگو گفت -6
از روي نمونه مکالمه   وگو گفتاز مکالمه روزمره است. هر چند که عموماً تر   تر و رسمی واقعی بودن آن، معروف

 سازند.  می ن جریان دارند که آن را با مکالمه واقعی متفاوتشود، ولی عناصري در بطن آ  می واقعی انتخاب
و   وگو گفتدهند که براي مشخص کردن مکان از   می کند، بسیاري از نویسندگان ترجیح  می مکان را مشخص -7

جادوي کالم بهره بگیرند[...] استفاده از این امر تخیل مخاطب را هر چه بیشتر نزدیک نموده و مشارکت او را در 
 گیرد.  می به خدمتتر   فرآیند خلق اثر، فعال



 ۳۳۹/  بررسی عناصر اساسی نمایش در بازآفرینی ادبیات داستانی به ادبیات نمایشی
 

 توان رابطه و پل ارتباطی نویسنده و مخاطب دانست. نویسنده براي برقراري ارتباط با مخاطب و  می را وگو گفت     
حائز  کند. در این میان، نکتۀ  می داستان استفادههاي  ي میان شخصیتوگو گفتترغیب او به پیگیري ماجراي نمایش، از 

 نمایش است.  هاي  هاي میان شخصیتوگو گفتاهمیت  توجه به سن مخاطب در انتخاب 
نمایش باشد و هم هاي  ا شخصیتها مسلط باشد که زبانش هم متناسب ب آن قدر به زبان دیالوگ«نویسنده باید،      

ده باید بداند که با چه گروه متناسب با کودکان. به کارگیري زبان متناسب با کودکان کاري بس دشوار است. نویسن
شدة  ه است، اصطالحات و تعاریف شناختهاز کودکان سر وکار دارد، دامنۀ لغات و واژگان مخاطبانش تا چه انداز سنیی

ی کودکان با واژگان در بردارندة مفاهیم انتزاعی و یا فلسفی تا چه اندازه است و... . هرگفتۀ این گروه چیست. آشنای
 ).142: 1391سید چاوش، »(نمایشی از لحاظ زبان شناسی داراي کارکرد به خصوصی است.

 وگو گفت. کارکردهاي زبانی 2-3-1
داند و درباره کارکرد زبانی   می زبانی کارکردي زبان نمایش را» نظریه و تحلیل درام« مانفرد فیستر در کتاب      

کند. کارکردار ارجاعی، کارکرد بیانگرانه، کارکرد خطابی، کارکرد   می هاي نمایشنامه، به این کارکردها اشارهوگو گفت
 پردازد.  می فرازبانی و کارکرد شعري. این قسمت از پژوهش به توضیح این کارکردهاي زبانی

کارکرد ارجاعی در اشکال متعارف گزارش دراماتیک [...] قویاً غالب است. این عناصر ویژة «کارکرد ارجاعی:  -1
شوند. زیرا به دالیل اقتصادي یا فنّی قابل اجراي مستقیم بر روي   می طرح، در شکل تماماً کالمی روایت عرضه داشته

نبۀ گزارش گونه دارند. گزارش و نقل ها بیشتر ج وگو ). در این کارکرد، گفت143: 1387فیستر، »(صحنه نیستند.
ها از آن  ي میان شخصیتوگو گفتکه مخاطب به هیچ وجه از آن آگاه نیست، اما به شکل ضمنی از طریق اي  هواقع
ل کامالً  کالمی مطرح ها به شک شود. بنابراین اگر نمایشنامه راوي داشته باشد و یا روایت از زبان شخصیت  می آگاه

 کند.  می بۀ ارجاعی پیداگو  جنو شود، گفت
گرانه، گفته با گویندة گفتار در ارتباط است و همواره نیز، اهمیت بسیار دارد[...]  کارکرد بنیانگرانه: در کارکرد بنیان -2

اش، برخی  ضوع صحبت او و سبک و رفتار کالمیچرا که تکنیک حیات بخشیدن به یک شخصیت از طریق انتخاب مو
دهند. شکل دیگري از گفتار دراماتیک که در آن   می شخصیت پردازي در درام را تشکیل هاي ترین تکنیک از مهم

-148همان: »(افتد، حدیث نفس از سر غور و تعمق است.  می کارکرد بیانگرانه، اغلب به شکل مجزا و مسلط اتفاق
ها است و شخصیت  نها به نوعی معرف شخصیت آ ). در این کارکرد، موضوع صحبت، زبان و لحن بیان شخصیت147

 کند.  می هایش خود را به مخاطب معرفیوگو گفتاز طریق 
یابد. هر چه   می ، اهمیت این کارکرد نیز افزایشوگو گفتبسته به میزان دخالت و حضور طرف «کارکرد خطابی:  -3

به تردیدها و گوینده بیشتر تالش  کند که بر ذهن طرف دیگر دیالوگ تأثیر بگذارد یا آن را عوض کند و هرچه 
خواهد بود. یک شکل خاص از اعمال نفوذ یا اقناع، تر   او بیشتر واکنش نشان دهد، کارکرد خطابی قويهاي  اعتراض

فرمان یا دستور است که البته مستلزم وجود اعمال گفتاري هستند که صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن عمل 
هایی با ماهیت وگو گفت). 149همان: »(دهند.  می ت دراماتیک را در عمل تغییراقناع، انجام شدن یا نشدن فرمان، موقعی

 کنشمند، کارکرد خطابی دارند.
ها براي کارکرد فرازبانی با مقولۀ رمز در ارتباط است[...] انگیزشی که در پس این گونه تالش«کارکرد فرازبانی:  -4

سست یا اختالفی در فرآیند ارتباط است. به عبارت دیگر، جلب مخاطب به رمز کالمی وجود دارد، نشأت گرفته از گ
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، عمل وگو گفتبگوییم، خرده رمزهاي طرفین تر   شدید در این رمزها یا دقیقهاي  زمانی که دیگر ارتباط به دلیل تفاوت

 ).154همان: »(ها درباره ي زبان خود به شیوة فرازبانی صحبت کنند. شود که آن  می نمی کند، باعث
شود که پیام به خودش ارجاع دهد و بدین ترتیب، توجه   می گر د شعري: کارکرد شعري هنگامی جلوهکرکار -5
دهندة خود جلب کند و گفتار عادي این بعد به دلیل آن که هدف از پیام، ارجاع  خاطب را به ساختار و عناصر تشکیلم

نظام ارتباط بیرونی( ارتباط با ة ري تنها درباررود. به طور معمول، کارکرد شع  می خودکار به موضوع است، از بین
گیرد، محلی از اعراب   می مختلف صورتهاي  اي که بین شخصیتمخاطب) مصداق دارد و در فرآیندهاي ارتباطی

 ).156همان: »( ندارد.
 
 . ارتباط کالمی و کنش2-3-2

هاي  ي میان شخصیتوگو فتگحوادث و رویدادهاي یک نمایش ممکن است به شکل کالمی مطرح شود. گاه     
شود، دیالوگ در   می شود. وقتی اجراي نمایش تمام  می آورد و باعث پیشرفت آن  می کنش نمایش را به وجود«نمایش، 

). با توجه به ارتباط میان مکالمه و کنش، در این قسمت به 43: 1391پرونه، »( دهد.  می شکل ادبی به بقاي خود ادامه
 شود.  می عنصر پرداختهتشریح ارتباط این دو 

 
 . همسانی گفتار و کنش2-3-3

کند و پس از   می کنش عبارت است از مجموعه تغییراتی که شخصیت به صورت آگاهانه، از موقعیتی اولیه، آغاز    
رسد. این تغییرات آگاهانه گاه در یک موقعیت نمایشی   می پیروي از یک سري روابط علّی و معلولی به موقعیتی نهایی

افتد و موقعیت هایی که متضمن صدور یک فرمان، انشاي یک راز،   می نمایش اتفاقهاي  شخصیتهاي  و در قالب گفته
بیان یک تهدید، دادن یک قول، اقناع یک شخصیت[...] اعمال گفتاري است که شخصیت دراماتیک درگیر موقعیت 

 ).158:  387فیستر، »(شود.  می کنش کالمی
المی یا گفتاري کنشمند در متون نمایشی بسیار متداول است و این همان چیزي است که همسانی این نوع، کنش ک«    

دیگر نیز هستند که نه به هاي  کند. الزم به ذکر است که متون نمایشی حاوي کنش  می همانی گفتار و کنش را بیانیا این
 ).145: 1391سید چاوش، »(شوند.  می شیوة کالمی، بلکه به شیوة غیر کالمی اجرا

 . ناهمسانی گفتار و کنش4,4
شود: گفتار مرتبط با کنش و گفتار بی ارتباط با   می ناهمسانی یا عدم این همانی گفتار و کنش دو مقوله را شامل    

بنا به نظریۀ عمل گفتاري، گفتار دراماتیک همواره گفتاري «کنش، در رابطه با مقولۀ اول، یعنی گفتار مرتبط با کنش، 
ایی است. گفتار به مثابه شکلی از کنش یا انشا است. اما همسانی گفتار با کنش به قصد تغییر موقعیت، دربارة همۀ انش

یین یا توجیه یک کنش، باز هم تفسیري و شارحانه براي تبهاي  گفتارهاي دراماتیک صدق نمی کند. از این رو، تالش
طعاً هیچ گاه با کنشی که عین شرح و تفسیر دربارة خود است، افتند، اما ق  می هایی هستند که در زبان اتفاق کنش

 ).159: 1387فیستر، »(همسان نیستند.
ها  هاي کنشمند محسوب نمی شوند، اما راجع به آنوگو گفتهایی هستند که جزء وگو گفتها، وگو گفتاین گونه      
تار در تباین با کنش قرار دارد، با آن همسان هنگامی که گف«ارتباط با کنش،  شوند. اما در مبحث گفتار بی  می گفته



 ۳٤۱/  بررسی عناصر اساسی نمایش در بازآفرینی ادبیات داستانی به ادبیات نمایشی
 

آن است، فاصلۀ میان گفتار و کنش ممکن است با کنار گذاشتن این  هر صورت همچنان مستقیماً دربارةنیست، اما به 
ند ا توان گفت که گفتار و کنش با یکدیگر بی ارتباط  می مستقیم به کنش بیشتر شود. در این گونه مواردهاي  گونه ارجاع

 کنند.  می و فقط به موازات هم حرکت
 
 . روابط کمی2-3-4

گیرد. روابط قابل   می را در بر» بسامد وقفه و طول گفتار«و » دوگویی، چند گویی«روابط کمی دو مبحث     
ثر از ژرف ساخت معنایی متن هایی کامالً ظاهري نیستند، بلکه متأ ، پدیدهوگو گفتگیري کمی در میان هر  اندازه

یی است که دو شخصیت وگو گفتي دوگویی، وگو گفتگذارد.    می اند که خود نیز متقابًال بر ژرف ساخت تأثیر ایشنم
 پردازند.   می یی است که سه یا چند شخصیت به اجراي آنوگو گفتوگوي  چند گویی، کنند و گفت  می آن را اجرا

لوگی که بیش از دو نفر در آن شرکت دارند، تفاوتی صرفاً تفاوت دیالوگی که بین دو شخصیت درمی گیرد، با دیا«    
توان روابط خاصی را عرضه داشت که در دوگویی انتقال   می کمی نیست. این تفاوت کیفی نیز هست. در چند گویی

ن: هما»( ها به ساختار معنایی پیجیده تري تعلّق دارند. ها به نحوي بالقوه  نسبت به دوگویی پذیر نیست. چند گویی
186.( 
شود تمام   می داستان نظر دارد. ارتباطی که باعثهاي  نویسنده در چند گویی به اصل ارتباط بین شخصیت    

ها به نحوي در روند داستان حضور یابند. سالیق خود را مطرح کنند، خود را بشناسند و بشناسانند. ایجاد و  شخصیت
ضروري در روند تربیت کودك و نوجوان است، که این مطلب باید  الزم وهاي  ارتباط با محیط اطراف، یکی از مهارت

 این گروه سنی مورد توجه قرار بگیرد.هاي  در نگارش نمایشنامه
هاي  ها، خواه در خالل شخصیت دهد که شخصیت  می ها به نحوي غیر مستقیم به کودکان نشان این چند گویی«     

ایجاد ارتباط با یکدیگر رغبت دارند و هویت خویش را در ایجاد  جانوري بههاي  انسانی و خواه در خالل شخصیت
آورند. ناگفته نماند که در خالل چندگویی ها، نکات مثبت اخالقی همچون مشورت   می ارتباط با اطرافیان به دست

 ). 150: 1391سید چاوش، »(شوند.  می کردن، احترام به نظر و عقیدة دیگران و دیگر مسائل تربیتی به شکل ضمنی بیان
هاي  تغییر جهت«در یک تحلیل کمی، تعیین بسامد وقوع وقفه و طول هر گفتار امکان پذیر است. منظور از بسامد 

 ).186: 1387فیستر، »(افتد.  می معنایی است که در نتیجۀ عوض شدن گوینده اتفاق
هاي  بین طرف کار به انعکاس رابطۀ نزدیکهندة گرایش آشها بسامد وقفه باال است، نشان د دیالوگ هایی که در آن«     

یی و کنشمند تبادل کالمی مشهودتر وگو گفتاست، به عبارت دیگر، هرچه بسامد وقفه باالتر باشد، کیفیت  وگو گفت
 ).146:  1391سید چاوش، »(خواهد بود.

امنۀ لغات واژگان و در آثار نمایشی کودك و نوجوان، طول گفتار باید متناسب با ظرفیت فکري آنان باشد. د   
 ها کنجکاوند بدانند که چه اتفاقی رخشوند. آن  می کالمی کودکان محدود است و کودکان از اطناب خستههاي  دانسته

ها در نمایش شرکت کنند، صحبت کنند و شعر بخوانند؛ همچنین، از  دهد و دوست دارند که همۀ شخصیت  می
 برند.هاي طوالنی لذتی نمیوگو گفت

 
 نش و رشته کنش. ک2-4
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نمایش دانست. این تغییرها از موقعیتی هاي  از تغییرهاي مربوط به شخصیتاي  هتوان مجموع  می کنش نمایشی را    

توان یک ساختار سه   می شوند. بنابراین،اولیه، آغاز و مطابق با منطق زنجیرة علت و معلولی به موقعیتی نهایی ختم می
 موقعیت موجود، تالش براي تغییر این موقعیت و موقعیت جدید. بخشی را براي کنش درنظر گرفت.

 »گذر هدفمند و اختیاري، و نه جبري و ناگزیر از یک موقعیت به موقعیت بعدي«اي هوبلز نیز کنش را     
). همان طور که از تعاریف مربوط به کنش مشخص است، این الگوي سه بخشی یکی از 244: 1381داند.(بنتلی،   می

 تکرار شوندة اکثر تعاریفی است که در رابطه با کنش وجود دارد.هاي  مشخصه
نمایش، بیانگر واکنشی است در برابر رویدادهاي گوناگون. نویسنده نمایش، در خالل هاي  رفتار شخصیت    

 پردازد. نمایش، روایت نیست، بلکه نشان دادن قصه است.  می نمایش به نقل قصه نمایشهاي  کنش
ارت دیگر، هر نقشی داراي یک زندگی درونی و یک زندگی بیرونی است. زندگی درونی عصاره و ماحصل به عب«    

اند و به خودي خود براي ناظر  است که تاکنون بر او اثر گذاشته ها و تأثیرات عاطفی او نسبت به محرکاتی عکس العمل
شوند تا با فراهم آمدن شرایط مناسب،   می ذخیره محسوس نیستند؛ به صورت انرژي پتانسیل و یا امکانات بالقوه در او

ها است، میسر  در قالب انگیزه و محرك، امکان تجلی و بروز زندگی بیرونی نقش را، که وجه عینی این فعل و انفعال
دارد  به نوبۀ خود،   می سازد. زندگی بیرونی، یا رفتار محسوس نقش نیز که در قالب حرکت و کالم خود را عرضه

براي اي  هاست براي انتقال و القاي آن بخش از وجود که بالنفسه محسوس نیست و در جست و جوي واسطاي  هوسیل
 ).113: 1390مکی،»(تجلی است.

 در مورد بازآفرینی از یک اثر داستانی توجه به دو نکته ضروري است:
و  -تواند  می ها خالصه شود. بلکه نشاز کاي  هالزم نیست داستانی که نمایش مبتنی بر آن است، فقط و فقط به رشت -1

 ها و رویدادها باشد.از کنشاي  همرکب از زنجیر -اغلب نیز اینگونه است
نمایش «کنند و در واقع،   می توان در نظر گرفت که ساختار آن را رویدادها تعیین  می نوع دیگر از متن نمایش را -2

 ).102: 1391سید چاوش،»(است.» کنش بی
است که نویسنده به نقل روایی کنش و رویدادها بپردازد. ممکن است که نویسنده به  دلیل  گاه ممکن    

ها و یا کمبود زمان نمایش، به نقل روایی کنش و  موجود براي به تصویر کشیدن برخی از صحنههاي  محدودیت
 دوگانه است: -نش پنهانیا بین کنش پیدا و ک-و نقل رواییاي  هرویدادها بپردازد. تفاوت میان عرضه داشت صحن

 کنش پیدا، یک کنش دیداري و کالمی است. در حالی که کنش پنهان، یک کنش تماماً کالمی است. -1«
تواند آن را بر اساس دیدگاه خود بیان کند. در حالی که   می در کنش پیدا، مخاطب خود ناظر و شاهد کنش است و -2

عینی و زنده تر   شود بسیار کم  می تماماً کالمی اي است که باعث در کنش پنهان، مخاطب ناگزیر به دریافت گزارش
ها  باشد. البته الزم به ذکر است که نقل روایی یا به شکل مستقیم از طرف راوي که واسط بین مخاطب و شخصیت

 ).108: همان»(شود.  می ها به شکل نوعی گزارش بیان شود و یا به شکل فنی از زبان یکی از شخصیت  می است، بیان
نمایشی یک اثر دراماتیک به عهده هاي  کنش نمایشی را به اعتبار نقشی که در القاي مفاهیم دراماتیک و تجلی جلوه    

 توان در قالب اعمال دراماتیک و اعمال فنی به تعریف در آورد.  می دارد،
داستان، بر مال کردن خصوصیات شخص اعمال دراماتیک، اعمالی هستند که در ارتباطی تنگاتنگ با پیشرفت وقایع «    

توان گفت: اعمال دراماتیک اعمالی هستند که   می بازي و ایجاد فضاي الزم براي وقوع حوادث هستند. به طور خالصه
 ).115: 1390مکی، »(ها از نمایشنامه خللی در فهم مطالب موجود در آن ایجاد خواهد کرد. حذف آن
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 اشخاص بازي، و گسترش توسعه طرح نمایشنامه راهاي  عرفی و شناساندن ویژگیبنابراین سه وظیفه فضاسازي، م    
 توان به عنوان وظایف اعمال دراماتیک برشمرد.  می
اعمال فنی، اعمالی هستند که در بافت دراماتیک شبکۀ روابط اشخاص بازي و گسترش طرح نمایش نقش چندانی «    

کنند. اعمال فنی را اگر از متن   می ي و نمایشی یک اثر دراماتیک کمکهاي تصویرندارند و تنها به غنی کردن جنبه
 ).115همان: »(نمایشنامه حذف کنیم، خللی در درك مطلب موجود در نمایشنامه ایجاد نخواهد کرد.

توان چنین برشمرد: ایجاد تنوع در صحنه و نجات نمایش از داشتن حالتی   می بنابراین، وظایف اعمال فنی را    
نواخت که ممکن است موجبات خستگی تماشاگر را فراهم آورد و نیز فراهم کردن مقدمات حرکت بعدي و یک

 از صحنه.اي  همعطوف کردن توجه تماشاکن به منطق
ها را جایگزین گفتار کند. گفتار و  نویس باید سعی کند تا آنجا که امکان دارد کنش در هر صورت، نمایشنامه    

با ترکیبی ابتکاري و هنرمندانه، هر یک مکمل دیگري باشد. نمایشنامه نویس باید با حذف نمایش باید هاي  کنش
 گذارند، جلوگیري کند.  می ها در تضعیف نمایش اهمیت، از تأثیري که این گونه حرکت تکراري و بیهاي  حرکت

مایش، از بین رفتن فضاي چنین حرکاتی موجب انحراف توجه تماشاگر از مسأله اصلی، ضعیف شدن تأثیر کلی ن«    
شود. از چشم انداز   می ایجاد شده، مغشوش شدن خصوصیات اشخاص بازي و به تأخیر افتادن پیشرفت وقایع نمایش

نویسی، و نه از دیدگاه هنر، بر صحنه آوردن آن حرکتی روي صحنه با ارزش است که صرف نظر از در  نمایشنامه
از اعمال فنی، دست کم یکی از سه وظیفه خلق فضا، معرفی شخصیت بازي و برداشتن یا فاقد بودن یک یا چند مورد 

 ).118همان: »(پیشبرد وقایع نمایش را انجام دهد.
نویس باید در رابطه با کنش به آن توجه کند، هماهنگی زمان الزم براي انجام  یکی دیگر از مواردي که نمایشنامه    

همراه آن باشد. همچنین سب با زمان الزم براي انجام دادن کنشِ دادن حرکت است. گفتار هر صحنه باید متنا
ها همراه با انجام یافتن  اي تطبیق دهد که گفتار شخصیتتواند حرف و حرکت نمایش را به گونه  می نویس نمایشنامه

نیاي اعمالی توسط ایشان باشد. یک روش مفید براي شروع نمایش که کمک بسیاري در هدایت تماشاگر به درون د
تواند به جاي استفاده از گفتار،   می فرضی و فضاي خاص نمایش دارد، شروع نمایش با حرکت است. نمایشنامه نویس

 نمایش را با حرکتی گویا و دراماتیک شروع کند.
 

 . کشمکش نمایشی2-4-1    
کش نمایشی است که از کرد، کشم  می کنشی مشخصهاي  ها عامل نمایشی بودن را در نمایش نامه عاملی که مدت     

 آید.  می تقابل نیروهاي مخالف به وجود
ها جهت بدهد؛ علت  به مجموع آن«مختلف یک نمایش به یکدیگر است تا هاي  هدف کشمکش، پیوستن صحنه    

وجودي هر صحنه را در کل نمایش توجیه کند و در نهایت؛ معنی و مفهومی را که نمایشنامه به خاطر دست یافتن به 
است که لحظات مهم و اي  هه رشتۀ تحریر در آمده است، آشکار سازد. [...] کشمکش در یک اثر دراماتیک زمینآن ب

نمایاند. کشمکش نوعی   می ها را پیوندد. علت وجودي آن لحظات و همچنین اهمیت آن  می را به هماي  هاساسی واقع
شود تا رسد و خود مبنایی می  می یابد، به اوج  می شود، گسترش  می موقعیت است که براساس آن بحران پدیدار
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شود و به این ترتیب،   می در نمایش، ضمن کشمکش بیاناي  هکشمکش بعدي، از آن ناشی شود. هر مسأله و هر نکت

 ).186-187: 1390مکی،»(کشمکش ظرفی است براي ارائۀ تمام اجزا و عناصر نمایش.
به نام درام وجود ندارد و اي  هبدون کشمکش مقول«کشمکش است.  نوعترین  کشمکش مبتنی بر کنش، دراماتیک    

با ایجاد کشمکش دراماتیک و بی نقص، حادثه نمایشی خواهیم داشت که دست کم از نظر جلب توجه تماشاگر جاي 
 ).111: 1384اکبرلو، »(نخواهد داشت [...] پایه و اساس حادثه چیزي جز کشمکش نیست.اي  ههیچ گونه دغدغ

 آید:  می اثر نمایشی، کشمکش با همۀ اهمیتی که دارد، به راحتی از فرمول زیر به دستدر یک 
 کشمکش = شخصیت محوري+ هدف+ نیروي مخالف

 
توان به سه گونه اساسی تقسیم کرد که دسته سوم خود شامل سه   می انواع کشمکش را به اعتبار ماهیت نیروي مخالف،

 گونه است:

توان به چهار نوع کشمکش ساکن، کشمکش توأم با جهش،   می به اعتبار ماهیت کشمکشهمچنین، انواع کشمکش را 
یري دراماتیک کشمکش تصاعدي و کشمکش پیش بینی شده تقسیم بندي نمود. کشمکش ساکن بیش از آن که درگ

ر به دو دلیل داستان قادر به تصمیم گیري و عمل نیستند. این امهاي  حاصل شبیه است و شخصیت باشد به گفتگویی بی
جذابیت و تازگی در  -2کاراکتر محوري، اراده و یا نیروي الزم را براي پیشبرد مقاصدش ندارد.  -1«افتد:   می اتفاق

هدف موجود نیست تا کاراکتر محوري را به تحرك وادارد. در کشمکش توأم با جهش به جاي توقف نابجا در یک 
 ها با یکدیگر گسسته دیگر، تداوم وقایع و یا ارتباط منطقی آنبه مرحله اي  همرحله، با گذر سریع از مرحل

 ).48: 1391قادري، »(شود.  می
 دهد:  می کشمکش توأم با جهش به دو دلیل عمده رخ

 آن رعایت شده باشد.اي  هآن که ارتباط زنجیر گذر از یکی از مراحل بی -1«
 ).49همان: »(به هدف.حذف علت یا انگیزه در یک مرحله و جهش سریع براي رسیدن  -2

به « در کشمکش تصاعدي دو نقص سکون و جهش وجود ندارد. در کشمکش تصاعدي، بحران حاصل از ستیز،     
ۀ پذیرد و فرضی  می شود تا به جایی که در نقطه اوج، تحول اساسی نمایش صورت  می گیرد و حاد  می مرور شدت

ه به این ترتیب حاصل شود، تصاعدي است و به طور قطع، رسد. کشمکشی ک  می مطرح شده در نمایش، به اثبات
 ).210: 1390مکی، »(توجه تماشاگر را جلب خواهد کرد.

ذهن تماشاگر در این نوع از کشمکش در پی کشف رویدادها است. تازگی حوادث و رویدادها، ویژگی اصلی این     
ي از جذابیت رویدادها، مخاطب قادر است نوع از کشمکش است. در کشمکش پیش بینی شده، عالوه بر برخوردار
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برخورد و ستیز میان کاراکترِ محوري و مخالف را پیش بینی کند. پیش بینی حوادث، باعث ایجاد حالت تعلیق و دلهره 
 شود.  می و ایجاد کشش بیشتر در مخاطب

مورد توجه اوست [...]  ها مخاطب در پی کشف رویدادها نیست، بلکه نحوة وقوع آن«در این نوع از کشمکش،      
 ).50: 1391قادري، »(کند.  می ها توجه مخاطب را به خود جلب کیفیت تحلیل وقایع و امکان نفوذ در بطن آن

کشمکش ساکن و کشمکش  توأم هاي  جنبه این گونه کشمکش است. این نوع جهش ضعفترین  این ویژگی مهم     
 با جهش را ندارد.

 
 . نتیجه گیري3

به درون مایه غنی ادبیات داستانی کودك و نوجوان و نقش تربیتی بسیار مهم آثار نمایشی تولید شده براي  با توجه    
آشنا کردن کودکان و نوجوانان که سازندگان هاي  آنان در رشد حس تشخیص زیبایی و هنردوستی، شناخت شیوه

اي مانده از گذشتگان، می تواند نقشی موثر در فرهنگی و ادبی به جهاي  ها و اندیشه فرداي این مرز و بومند با ارزش
بیگانه داشته باشد. با توجه به این موارد هاي  واالي انسانی و جلوگیري از ورود فرهنگهاي  رشد و اعتالي اندیشه

 نهفته در این آثار به نسل جدید بسیار ضروري است.هاي  ساخت آثار نمایشی بر مبناي ادبیات داستانی و انتقال ارزش
از آثار ادبی ملل گوناگون را به اي  هبیات و نمایش، با وجود تمایز، مشترکات بسیار دارند. ادبیات نمایشی بخش عمداد

آفرینش و خلق آثار جدید هنري، بازآفرینی است. به این معنا که نویسنده هاي  خود اختصاص داده است. یکی از شیوه
گیري از قدرت خالقیت خود اثري کامًال جدید و مستقل را ارائه دهد. با الهام از آثار ادبی کهن یا معاصر و با بهره 

ها و ابهامات فراوانی  نیست، اما با توجه به پرسشاي  هها در ادبیات کودك امر تاز عامه و افسانههاي  بازآفرینی داستان
در این مقاله تالش  که در این زمینه وجود دارد و ضرورت نقد اصول بازآفرینی و تحقیق و پژوهش در این زمینه

و کنش و تغییرات صورت گرفته  وگو گفتسه عنصر اساسی نمایش یعنی شخصیت،  هاي  کردیم تا با بررسی ویژگی
بر روي  این عناصر در  طی فرآیند بازآفرینی، پژوهشی جامع را در اختیار عالقه مندان قرار دهیم. نقد و بررسی اصول 

 جود در رابطه با این شیوه، در ارتقاي آثار نمایشی بسیار موثر است.  و مبانی نظري و تعاریف و مفاهیم مو
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