
 

 اي نزدیک به روایت سینمایی شیوه

 نوشتۀ احمد محمود وجو جستدر داستان 

 
 دکتر مریم سیدان
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی شریف

 چکیده
گرایانۀ فارسی با موضوع جنگ است. ماجراي  هاي کوتاه واقع داستانوجو، نوشتۀ احمد محمود، از بهترین  داستان جست

دهد و تأثیر جنگ را بر زندگی طبقۀ متوسط شهري  این داستان در زمان جنگ، در یکی از شهرهاي خوزستان روي می
سناریو یا هاي او به  هاي حائز اهمیت آثار محمود، شیوة روایت سینمایی است. اغلب داستان دهد. از ویژگی نشان می

نامه و  وجو به این شیوه نوشته شده است و قابلیت آن را دارد که با تغییراتی جزئی به فیلم اند. جست نامه نزدیک فیلم
پردازد، که این داستان را به شیوة  هایی می ترین ویژگی سپس به یک اثر سینمایی بدل شود. این مقاله به بررسی مهم

پردازي در این داستان  به این منظور، راوي، نوع روایت، شیوة نگارش و شخصیت روایت سینمایی نزدیک ساخته است.
نامه شرح دهیم. نتیجۀ این  ها را با فیلم ایم وجوه مشترك آن بررسی شده است. در بررسی هر یک از این عناصر، کوشیده

وجو به متون  جستپردازي در داستان  وگوها و نحوة شخصیت دهد که روایت، ساختار، گفت پژوهش نشان می
 اي نزدیک است. نامه فیلم

 نامه، روایت سینمایی وجو، احمد محمود، داستان کوتاه، فیلم واژگان کلیدي: جست

 مقدمه

ها  هاي کوتاهی با زمینه ها و داستان نامایران است که رمان نویسان صاحب ش) یکی از داستان 1381-1310احمد محمود (

هاي فرهنگی و  ها، خصوصیات اقلیمی و ویژگی کرده است.در بسیاري از این داستان هاي غالباً اجتماعی خلق و مایه

آغاز کرد. هرچند در آغاز بیشتر به هنر  1330خورد.او نوشتن داستان را از اوایل دهۀ  اجتماعی خوزستان به چشم می

، یعنی از بیست سالگی تا )، اما در طول فعالیت هنري خویش312: ص1381سینما گرایش داشت (از جمله رك: باقري، 

، سایر آثاري که از او به چاپ رسیده است، 1نامه پایان عمر، به صورت مستمر به نوشتن داستان پرداخت. به جز دوفیلم

 بیهودگی) و 1339( دریا هنوز آرام است)، 1338( مولاند. سه مجموعه داستان نخست او، یعنی  همه در قالب داستان

نوشت و شناخت صحیحی از  اي غریزي می گونه دند. بنا به گفتۀ خود نویسنده، او در آغاز کار، بهآمیز نبو ) موفقیت1341(

)،چهارمین مجموعه داستان او، با عنوان حد فاصل 1346( زایري زیر باران). از 51: ص1374داستان نداشت (گلستان، 

 : اند منتشر شدهي با این مشخصات ا که در مجموعه» میدان خاکی«و » پسران واال«ند از نامه عبارت . این دو فیلم1
 ، تهران: معیننامه براي سینما دو فیلم). 1374محمود، احمد (
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).از این پس، محمود 566: ص1380ی، کنند (میرعابدین نویسی محمودیاد می مرحلۀ نخست و مرحلۀ جدید داستان

سبک است که به جاي تقلید از نویسندگانی نظیر هدایت و چوبک، با تمرکز بر زندگی مردم  اي صاحب نویسنده

رمان به چاپ  6مجموعه داستان کوتاه و  9خوزستان، صدایی منحصر به خویش یافت. او از این پس، 

هاي ادبیات  هاي او و جزو برترین رمان ترین رمان ) از جملۀ موفق1372(مدار صفر درجه) و 1353(ها همسایهرساند.

) نیز 1370( قصۀ آشنا )و1368( دیدار )،1350( پسرك بومیو ها غریبههاي آیند. مجموعه داستان معاصر ایران به شمار می

 اند.  هاي کوتاه این نویسنده حاوي بهترین داستان

سالۀ ایران و عراق، با وجود همۀ پیامدهاي سیاسی، اجتماعی و تأثیرات روانی آن براي ایرانیان، منجر به  جنگ هشت

هایش به آن  هایی که احمد محمود در بعضی از داستان در ادبیات ایران گشت. یکی از موضوع» داستان جنگ«گیري  شکل

هاي اورا، از طرفی با توجه به اینکه جغرافیاي داستان،  از داستانپرداخته، جنگ و مسائل مربوط به آن است. این دسته 

توان زیرمجموعۀ ادبیات اقلیمی جنوب محسوب کرد، و از طرف دیگر،  ویژه خوزستان است، می مناطق جنوب ایران و به

مود در سه نمونه از ها را ذیل گونۀ داستان جنگ قرار داد.مح توان آن به دلیل اینکه موضوعِ اصلیِ داستان جنگ است، می

و » وجو جست«)و دو داستان کوتاه 1361(زمین سوختههایش به طور خاص به مسألۀ جنگ پرداخته است: رمان  داستان

 ».ستون شکسته«

پردازند و هم آثاري که غیر مستقیم به جنگ  ادبیات جنگ هم شامل آثاري است که مستقیماً به مسائل مربوط به جنگ می

شود، اما در آثار دستۀ دوم، موضوع اصلی، مسائل خارج  ار دستۀ نخست، به وقایع میدان نبرد پرداخته میپردازند. در آث می

از میدان نبرد و در عین حال مرتبط با جنگ، نظیر مهاجرت، بمباران شهرها، خانوادة رزمندگان و ... است (صنعتی، 

توان ادبیات جنگ را به دو دوره تقسیم  ري، میبندي دیگ جزو دستۀ دوم است. در تقسیم» وجو جست). «12: ص1389

در زمان جنگ  زمین سوختهشوند. شوند، و آثاري که پس از پایان جنگ نوشته می کرد: آثاري که در زمان جنگ نوشته می

) به 1370( قصۀ آشنا، در مجموعۀ »ستون شکسته«و » وجو جست«هاي  نوشته شد. دو اثر دیگر محمود، یعنی داستان

توان حدس زد که  اند. سال دقیق تألیف این دو داستان روشن نیست. اما با توجه به سال انتشار کتاب، می هچاپ رسید

نشان  زمین سوختهاست. در عین حال، پختگی این دو اثر نسبت به  1370تا 1360هاي  ها، یکی از سال تاریخ نگارش آن

از نخستین زمین سوختهاند.  نوشته شده 60اي پایانی دهۀ ه هاي پایانی جنگ یا سال دهد که به احتمال قوي، در سال می

ها و  ها، آشفتگی ها، نابسامانی هایی است که در مورد جنگ ایران و عراق نوشته شد و نویسندة آن کوشید دشواري رمان

ود، به توان از محم رو، می هاي نخست جنگ منعکس کند. از این هاي مختلف زندگی مردم خوزستان را در ماه نیز جنبه

را یکی از نخستین آثار داستانی منتشر  زمین سوختهنویسی جنگ در ایران نام برد و عنوان یکی از آغازگران گونۀ داستان



 ۱۱۱۹/  ستان جست و جو نوشته احمد محموددر دا اي نزدیک به روایت سینمایی شیوه
 

هاي بسیارِ آن، یک نوشتار گزارشی  را در عین ارزش زمین سوختهاي از منتقدان شدة معاصر در این حوزه تلقی کرد. عده

یکی از بهترین » وجو جست«) که با داستان فاصله دارد.اما 353: ص 1388جاللی، اند (از جمله رك: زنوزي  تلقی کرده

گرایانۀ فارسی با موضوع جنگ است که عناصر داستان در آن با یکدیگر پیوندي تنگاتنگ دارند و  هاي کوتاه واقع داستان

کند. خالصۀ  ان وحدت تأثیر یاد میپیوندي و تلفیق،به آن مفهومی منجر شده است که ادگار آلن پو از آن با عنو این هم

 داستان به این صورت است:

بام خانه  یابد. او در حالی که نارنجک را در دست دارد، به پشت اش می حسن پنجره نارنجکی را در باغچۀ خانه

شود. دست او در این حادثه از تنش جدا و به جایی  بام، نارنجک منفجر و حسن کشته می رود. در پشت می

خواهند دست جداشدة او را بیابند و همراه جسدش دفن  هاي داستان می پرتاب شده است. شخصیت نامعلوم

گردند. سرانجام در یکی از  هاي اطراف را می بام خانۀ حسن و نیز خانه وجو، پشت ها در این جست کنند. آن

هایش آمادة  خونی است و بچهاش  یابند که پوزه ها گربه را می شنوند. آن اي را می ها صداي خورخور گربه خانه

بینند و  هاي استخوان و خط بریدة خون و خاك را در اطراف گربه می شیر خوردن از پستان او هستند. ریزه

 یابند که گربه دست بریدة حسن را خورده است.  درمی

 

 بیان مسئله

هاي اوبه سناریو یا  غلب داستاناي نزدیک به روایت سینمایی است.ا هاي خاص نگارش آثار محمود، شیوه یکی از ویژگی

وگوهایش به این ویژگی اشاره کرده است (گلستان، همان: ص  نامه شباهت دارند. محمود خود نیز در یکی از گفت فیلم

88 .( 

شود.با این وصف، فیلم سه ویژگی  فیلم داستانی است که به وسیلۀ سلسله تصویرهاي متحرکی به مخاطب نشان داده می

اي از تصویرهاي متحرك است.فیلم با داستان  گوید، مخاطب یا تماشاگر دارد، و داراي سلسله تانی را میمهم دارد: داس

کوتاه و رمان تفاوت دارد. ویژگی اول و دوم با داستان  مشترك است. به این معنی که در داستان کوتاه و رمان نیز 

مان خوانندة داستان است. اختالف میان فیلم و داستان در شود. به عالوه، داستان هم مخاطبی دارد کهه داستانی روایت می

).داستانِ فیلم براي مخاطب در قالب تصویر و صدا نمایش داده 21: ص1365قالب یا شکل بیان است (رك: ویل، 

 شود. به قالبی که روایت یک فیلم، در ضمن آن شود، اما در داستان کوتاه و رمان، نوشته و توسط مخاطب خوانده می می
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وگو و کنش، که آماده است تا  نامه عبارت است از متنی داستانی، حاوي گفت گویند. فیلم نامه می شود، فیلم تدوین می

). بنابراین، داستان، فیلم یا 3: ص 1393واقعیت یابد، یا به عبارتی به صورت یک فیلم تولید شود (بتی و والدبک، 

سازد و  ها را به فیلم یا سناریوي یک فیلم نزدیک می هایی دارند که آن ها ویژگی نامه نیست، اما برخی از داستان فیلم

 قابلیت این را دارند که با تغییراتی بدل به فیلم شوند. 

هاي سینمایی  هاي متعددي صورت گرفته است، امادر مورد ویژگی هرچند در مورد پیوند میان سینما و ادبیات، پژوهش

از حسن اصغري » شیوة روایت سینمایی«رسد مقالۀ  اند. به نظر می اي نوشته راکندههاي محمود، مطالب اندك و پ داستان

درخت انجیر معابد تنها نوشتۀ مستقلی است که در این زمینه به چاپ رسیده است. او در این مقاله،این شیوه را در رمان 

هاي محمود،  سینمایی در داستان). با توجه به اهمیت شیوة نگارش 406-401: ص1383بررسی کرده است (رك: آقایی، 

نویسی احمد  هاي عالی داستان یکی از نمونه» وجو جست«باره انجام شود.  هاي بیشتري در این ضرورت دارد پژوهش

سازان حوزة  نامه شود و مورد توجه فیلم تواند با تغییراتی جزئی بدل به فیلم محمود به این شیوه است. این داستان می

بررسی کنیم. براي » وجو جست«این مقاله، قصد داریم شیوة نزدیک به روایت سینمایی را در داستان  جنگ قرار گیرد. در

 اند.  نامه نزدیک ساخته این منظور، به بررسی عناصري خواهیم پرداخت که این داستان را به فیلم

 

 بحث و بررسی

 راوي و زاویۀ دید روایت

و  4، روایت3کند: داستان روایت، سه سطح گوناگون را از یکدیگر متمایز میپرداز ساختگرا، در بررسی  ، نظریه2ژرار ژنت

آیند حقیقی  آیند حقیقی رویدادها و مقصود از روایت، خود متن است، حتی اگر پی . مقصود او از داستان، پی5گري روایت

-85ویدادهاست (وبستر، صرویدادها در هم ریخته شده باشد. مقصود از روایتگري نیز عمل روایت کردن و بازگویی ر

از دیدگاه ژنت، سه شکل متفاوت از زاویۀ دید ممکن است در داستان وجود داشته باشد: نخست، زاویۀ دید با کانون ).86

. در این زاویۀ دید، راوي در داستان به عنوان شخصیت حضور ندارد، اما بر تمامی رویدادها و اعمال و 6صفر یا خنثی

2. GrardGenette; 1930- 
3. historie 
4. narration 
5. recit 
6. none-focalized 
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. در 7). دوم، زاویۀ دید با کانون درونی43: ص1383ها احاطه دارد (آدام و رواز،  حساسات شخصیتها و ا کردار و اندیشه

پردازد؛  این نوع از زاویۀ دید، راوي در  داستان به عنوان شخصیت حضور دارد و از جایگاهی ثابت یا متغیر به روایت می

. در 8).سوم، زاویۀ دید با کانون بیرونی146: ص1383ن، شود (ایگلتو یا اینکه داستان از زاویۀ دید چند شخصیت بیان می

شوند و راوي نیز همچون خواننده، قادر نیست به ذهنیات و افکار  ها تنها از بیرون روایت می این زاویۀ دید، شخصیت

ن شیوه، وگوها آشکار کنند. در ای هایی از افکار و احساساتشان را در گفت ها پی ببرد، مگر این که آنان جنبه شخصیت

بندي  ). در تقسیم144-143هاي داستان کمتر است (آدام و رواز،همان: ص میزان آگاهی خواننده و راوي از شخصیت

اند. با توجه به تعریفی که از این زاویۀ دید نوشته شده  دانسته 9دیگر، یکی از انواع زاویۀ دید را زاویۀ دید عینی یا نمایشی

کند. در زاویۀ  دیک است به آنچه ژنت از آن با عنوان زاویۀ دید با کانون بیرونی یاد میاست، زاویۀ دید نمایشی بسیار نز

تواند به  هاي داستان اختیار ندارد و نمی نویسنده براي تجزیه و تحلیل روانی و خصوصیات خُلقی شخصیت«دید نمایشی 

گویند، بپردازد. داستان تقریباً  ه میکنند یا چگونگی آنچ ها به آن فکر می گویی درونی یا تشریح آنچه شخصیت تک

ها؛ درست همانطور که بر صحنۀ  دهندة اعمال و رفتار قابل رؤیت و تصویرپذیر شخصیت وگوست و نشان یکپارچه گفت

شوند، نویسنده  هایی که با این زاویۀ دید نوشته می ) در داستان401: ص 1380(میرصادقی، » بینیم. تئاتر از بازیگران می

ها  کند. او به توصیف زمان، مکان، رویدادهاي بیرونی و حرکات شخصیت نویس عمل می نامه نویس یا فیلم یشنامهنظیر نما

هاي خویش، افکار و عواطفشان را بروز دهند. راوي در این نوع از  ها، ویژگی دهد شخصیت پردازد و به ویژه اجازه می می

شنود.ارنست همینگوي جزو  بیند و می نویسد که می همان چیزي را می کند و برداري عمل می ها، شبیه دوربین فیلم داستان

هاي شایان توجهی را با این زاویۀ دید نوشته است (از جمله رك: همان: ص  نامی است که داستان نویسندگان صاحب

402-404 .( 

، کانونِ زاویۀ دید شود. به عبارت دیگر از زاویۀ دید سوم شخص محدود و غیر سهیم روایت می» وجو جست«داستان 

ها  هاي بیرون از ذهن شخصیت ها و شنیده بیرونی است و راوي در داستان حضور ندارد. او تنها قادر است رویدادها، دیده

برداري یا  شود. راوي  شبیه دوربین فیلم را روایت کند. زاویۀ دید به کار رفته در این داستان، نمایشی یا عینی محسوب می

هاي داستان حرکت  کند. دوربین بیشتر همراه شش نفر از شخصیت ردار و در عین حال، صدابردار عمل میب نظیر یک فیلم

پردازند: الماس، عمو  وجوي بخش مفقود شدة جسد حسن می کند. این شش شخصیت کسانی هستند که به جست می

ي، به یک شخص منحصر نیست، بلکه پیرعلی، میرجواد آقا، زایر طعیمه، حمزه و یاور. بنابراین، محدودة روایت راو

7. internal focalization 
8. external focalization 
9. objective point of view or dramatic point of view 
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توان گفت به مکان رویدادهاي داستان، وقایع، حرکات و صداهایی منحصر شده است که در این محدودة مکانی روي  می

هایی از محدودة مکانی حادثۀ روي داده، یعنی مرگ حسن، را توصیف کند. محدودة  دهند. راوي قادر است بخش می

ت است از: خانه و اطراف خانۀ حسن پنجره. خانۀ او در یکی از شهرهاي خوزستان قرار مکانی حادثۀ روي داده عبار

تواند هر یک از  کند. این شهر می مند می شود. و این ذکر نکردن، مکان داستان را داللت دارد. نام شهر در داستان ذکر نمی

شود احتمال داد که این شهر  . میشهرهاي خوزستان یا شهر دیگري باشد که طی هشت سال گرفتار جنگ بوده است

امیدیه، رامشیر و بیش از همه اهواز است. چرا که در بخشی از داستان آمده استکه حسن چند روز قبل، از راه کازرون و 

-اند که پس از جادة کازرون ترین شهرهاي استان خوزستان )و این شهرها مهم61: ص1370بهبهان، آمده است (محمود، 

اند. از میان این شهرها، اهواز بیش از همه درگیر جنگ بوده است. محدودة مکانی  ند و به بهبهان نزدیکبهبهان قرار دار

هایی از خانۀ حسن پنجره، خانۀ دایه رعنا، خانۀ مال براتعلی، خیابان عسجدي، خانۀ خاله  داستان عبارت از بخش

ز داستان، با مخاطب یک قرارداد بسته است. این قدم، مقابل دکان مش عرون و خانۀ زار لطیف. نویسنده از آغا خوش

گذرد، اطالعاتی ندارد. راوي تنها دنیاي بیرون از  ها می قرارداد عبارت است از اینکه: راوي دربارة آنچه در ذهن شخصیت

 کند.  شنود و روایت می بیند، می ها را در یک محدودة مکانی مشخص می ذهن شخصیت

 

 شیوة نگارش 

و توضیحات مربوط  11، صحنه10نامه، با سکانس بندي آن با داستان متفاوت است. در فیلم امه و نحوة بخشن ظاهر یک فیلم

جزوي از آن است، مواجهیم. در داستان، معموالً راوي ماجرا را به صورت 13وگو ، و صدا که گفت12مربوط به آن، نما

برد. داستان ممکن است داراي  می ها آن را پیش وگوي میان شخصیت کند و گاهی از طریق گفت یکپارچه روایت می

اي نوشته شده است که  به گونه» وجو جست«بندي و به شکل پیوسته بیاید. چندین فصل باشد، یا اینکه روایت بدون فصل

نامه را در آن مشخص کرد. در اینجا به  نامه نوشت و اجزاي یک فیلم توان آن را به صورت یک فیلم با تغییراتی اندك می

 خواهیم پرداخت:» وجو جست«وگو در داستان  انس، صحنه، نما و گفت، سک14ساختار

 ساختار: .1

10. sequence 
11. scene 
12. plan  
13. dialogue   
14. structure 

                                                             



 ۱۱۲۳/  ستان جست و جو نوشته احمد محموددر دا اي نزدیک به روایت سینمایی شیوه
 

خویش دربارة ساختار تراژدي و حماسه سخن گفته است. او معتقد  فن شعرارسطو نخستین کسی است که در رسالۀ 

). آنچه امروز در مورد اجزاي ساختار داستان 125: ص1381است ساختار باید آغاز، میان و پایانی داشته باشد (ارسطو، 

گرایان  صورت یافتۀ همان نظر ارسطوست. غالب نظریات مربوط به ساختار داستان متعلق به شود، صورت تکامل گفته می

داند: وضعیت  ساختار یک متن داستانی را شامل سه مرحله می15شناسان ساختگراست. براي نمونه، روالن بارت و روایت

هاي  ، اعمال یا کنش16ها (وضعیت ناپایدار) + وضعیت نهایی (پایدار دوم). مقصود از نقش اولیه (پایدار) + نقش

-271:ص 1378؛ باالیی و کویی پرس، 22: ص1371(رك: اخوت،  شود هاست که موجب پیشبرد داستان می شخصیت

اند. مثالً ساختار یک داستان سنتی به ترتیب شامل این اجزا  هاي دیگري هم عرضه کرده ). این ساختار را به صورت273

متون ). این ساختار را در همۀ 286:ص1380گشایی و پایان (گلشیري،  افکنی، اوج، گره تلقی شده است: شروع، گره

پردازانِ حوزة  توان یافت. آنچه دربارة ساختار فیلم گفته شده است نیز برگرفته از همین الگوست. نظریه داستانی سنتی می

شود.  یاد می» پرده«دانند: آغاز، میان و پایان. از هر مرحله با عنوان  فیلم ساختار یک فیلمنامۀ سنتی را داراي سه مرحله می

گیري گره. میان تالش براي حل مسئله یا گره است. و پایان حل و فصل نهایی  مسئله یا شکلآغاز عبارت است از طرح 

گشایی است. به عبارت دیگر، پردة اول خلق یک موقعیت است، پردة دوم گسترش آن و پردة سوم  یا به تعبیر دیگر، گره

؛ آرمر، 35-23: ص1384رك: ولف،  ؛ نیز111-110: ص1388؛ سینگر، 18-14: ص1393نتیجۀ دو پردة قبل است (فیلد، 

متعددي داشته باشد. اما دو نقطۀ عطف اصلی در آن وجود دارد که  17).فیلم ممکن است نقاط عطف55-45: ص1383

برد. این دو نقطۀ عطف در انتهاي پردة اول و انتهاي پردة دوم قرار دارند. نقطۀ عطف عبارت است از  داستان را پیش می

). ساختار 17کند (فیلد، همان: ص اي است که ماجراي داستان را به جهت دیگري پرتاب می قعهنقطۀ تحول داستان؛ وا

اي غیرخطی و بدون توالی منظم  نامه نیز نظیر داستان ممکن است به شیوه نامه نوشتن نیست. فیلم خطی یگانه شیوة فیلم

 اجزاي روایت نوشته شود.

اي را تشخیص داد. این سه مرحله به  پرده توان ساختار سه داستانی اثر، میطبیعتاً به دلیل ماهیت » وجو جست«در داستان 

 همراه نقطۀعطف پردة نخست و دوم، با توجه به خالصۀ داستان که در مقدمه نوشتیم، در جدول قابل مشاهده است:

 

 پایان میانه آغاز

15 . Roland Gérard Barthes; 1915-1980 
16. function 
17. turning points   

 
 

                                                             



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۱۲٤

 
 پردة سوم پردة دوم پردة اول

ها براي  وجوي شخصیت جست
 یافتن چیزي نامعلوم

نقطۀ عطف پردة اول: مرگ حسن 
بر اثر انفجار نارنجک در چند 

 ساعت قبل
 

هاي  وجوي شخصیت ادامۀ جست
داستان براي یافتن بخش جدا شدة 

 جسد حسن
نقطۀ عطف پردة دوم: شنیدن صداي 
خر خر گربه در خانۀ دایه رعنا و 

 ایجاد تردید در ذهن اشخاص داستان
 

یافتن گربه در حال خوردن بخش 
 ة جسد جداشد

 »وجو جست«اي داستان  پرده : ساختار سه1جدول 

 

تدریج با  شود. در طول داستان و به دانیم چیست، آغاز می هاي داستان براي آنچه که نمی وجوي شخصیت روایت با جست

یابیم که شخصی به نام حسن پنجره،دو ساعت قبل بر  درمی 18ها و نیز از طریق بازگشت به گذشته توضیحات شخصیت

اي از جسد او در این حادثه به مکانی نامعلوم  اش یافته، کشته شده است. تکه اثر انفجار نارنجکی که در باغچۀ خانه

مان، شود. همز پرتاب شده است. روایت یافتن نارنجک و چگونگی حادثه و رویدادهاي پس از آن، به تدریج کامل می

شوند گربهآن را خورده  پردازند و سرانجام متوجه می وجوي بخش مفقود شدة جسد حسن می ها به جست شخصیت

است. داستان (توالی حقیقی رویدادها) با روایت (توالی رویدادها آنگونه که در متن آمده است)، با هم منطبق نیستند. 

کند، سپس گره  ها را براي ما توصیف می ت، کنش شخصیتگوید. راوي نخس روایت همه چیز را از آغاز به ما نمی

 گیرد.  گشایی صورت می گوید. سرانجام نیز گره ها را به ما می کند و پس از آن، ادامۀ کنش داستان را آشکار می

اختارهاي نویسی نظیر ساختار سفر، ساختار توصیفی، س نامه ازانواع الگوهاي فیلم نویسی پیشرفته نامه فیلملیندا سینگر در 

: 1392گوید (رك: سینگر،  اي و دورانی سخن می تکرارشونده، ساختارهاي موازي، ساختار مارپیچ، رازگشایی، دایره

داستانی است غیر خطی » وجو جست«توان یافت. بر این اساس،  ). اینگونه ساختارها را البته در داستان هم می47-18ص

شویم. در پردة دوم  است. یعنی در پردة نخست با امري مجهول روبرو میکه مطابق با ساختار رازگشایی نوشته شده 

 ) . 34گیرد (همان: ص اند و در پردة سوم رازگشایی صورت می ها به دنبال کشف این حادثه شخصیت

 سکانس و صحنه: .2

18. flashback 
                                                             



 ۱۱۲٥/  ستان جست و جو نوشته احمد محموددر دا اي نزدیک به روایت سینمایی شیوه
 

. این فکر را ها را به یکدیگر متصل کرده است هاي فیلم است که فکر یا موضوع واحدي آن اي از صحنه سکانس مجموعه

شود در یک  گذاري کرد؛مثالً مسابقه، عروسی، تعقیب و گریز، تدفین و ... . ماجراي سکانس را می توان با یک واژه نام می

نامه است. یعنی داراي آغاز، میان و پایان است. هر فیلم  یا چند جمله بیان کرد. سکانس از نظر ساختار شبیه کلّ یک فیلم

ها به اختیار  هاي فیلم وجود ندارد و عددآن ل شده است. رقم مشخصی براي تعداد سکانساز تعدادي سکانس تشکی

 ). 119-115نویس است (فیلد، همان: ص  نامه فیلم

هر سکانس از تعدادي صحنه تشکیل شده است. صحنه بخش معینی از ماجراست که در یک زمان و مکان خاص اتفاق 

). صحنه 163-161و فیلد، همان: ص 51: ص1365شود (رك: ویل،  عوض میافتد. با تعویض زمان و مکان، صحنه  می

کند تا فضاي فیلم، حوادث آن، اعمال  وگو، داراي توضیحاتی است که به سازندة فیلم کمک می عالوه بر گفت

: 1392، اند (یونسی هاي کوتاه از زاویۀ دید سوم شخص روایت شده هاو ... را بیشتر بشناسد. بسیاري از داستان شخصیت

شود. با توجه به تمایزي که میان داستان و روایت  ها از فعل ماضی ساده استفاده می ). در روایت اغلب این داستان70ص

شونده  کننده (متن) و محوري به نام تعریف وجود دارد، در یک متن داستانی دو محور داریم: محوري به نام تعریف

شونده، از لحاظ زمانی تفاوت وجود دارد (ژان میشل آدام، همان:  کننده و تعریف (داستان). در داستان، عمدتاً میان تعریف

اي در گذشته رخ داده است و پس از گذشت مدت زمانی، راوي به روایت  رسد واقعه معنی، که به نظر می ). بدین83ص 

ود و تقارنِ زمانیِ دقیق میان این ش روست که در روایت داستان، معموالً از فعل ماضی استفاده می پردازد. از همین آن می

نامه براي توضیحات صحنه از زمان حال و فعل مضارع اخباري (می + بن مضارع+  دو محور، امري نادر است. اما در فیلم

نامه براي خواندن نوشته  شود. یعنی میان دو محور یاد شده تقارن زمانی وجود دارد. زیرا فیلم شناسه) استفاده می

شود و در واقع توضیحاتی است که قرار است سازندگان  ي بدل شدن به تصویر یا به عبارتی فیلم نوشته میشود، برا نمی

هاي آن باید در این راستا نوشته شوند (بتی و  و کنش» فعال و فرآیندي زنده است«نامه قالبی  فیلم آن را بخوانند. فیلم

 ).96: ص 1392والدبک، 

هایی است که با دو  جزو داستان» وجو جست«گیرد.  ل مضارع اخباري در روایت بهره نمیدر داستان غالباً نویسنده از فع

هاي این داستان از لحاظ زمان فعل، به دو دستۀ حال یا مضارع و گذشته یا ماضی  شود. صحنه زمان متفاوت روایت می

شونده متقارن  کننده با زمان تعریف ریفها، زمان تع اند. در این صحنه ها مربوط به زمان حال شوند. غالب صحنه تقسیم می

کند، حوادث، تصاویر  برداري عمل می است. علت این امر را باید در نوع راوي داستان جست. راوي که مانند دوربین فیلم

نامه، مضارع  ها همانند متن یک فیلم  کند. بنابراین، زمان وقوع فعلِ این صحنه و صداها را در همان زمان وقوع ثبت می

شود که در گذشته رخ داده و تا زمان  اخباري و در مواردي ماضی نقلی است. ماضی نقلی براي بیان کاري استفاده می
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ها، کوشیده  هاي مضارع اخباري و ماضی نقلی در روایت برخی از صحنه حال ادامه یافته است.نویسنده با استفاده از فعل

حسی با وقایع داستان  رو، خواننده را به هم ر برساند. از ایناست فاصلۀ زمانی میان روایت و داستان را به صف

اي که تعریف  هاي بازگشت به گذشته، زمان روایت، فعل ماضی ساده و گاه به تناسب مسأله انگیزاند. در صحنه برمی

 شود، ماضی بعید است.  می

کند، نحوة روایتگري او نیزبه سناریو و  میبرداري عمل  بردار یا دوربین فیلم نظیر یک فیلم» وجو جست«همانطور که راوي 

توان تشخیص داد. داستان شامل یازده صحنه  ها را می ها و صحنه یابد. در این داستان، سکانس اجزاي آن، شباهت می

است. صحنۀ دهم شامل سه بخش و صحنۀ یازدهم شامل دو بخش است. صحنۀ یازدهم به صورت بازگشت به گذشته و 

 شود.  دهم روایت میدر میانۀ صحنۀ یاز

در کل داستان، سه سکانس از یکدیگر قابل تشخیص است. نخست، سکانس مرگ حسن پنجره است که به صورت 

وجو براي یافتن دست  شود. دوم، سکانس جست هاي دوم، هفتم، نهم و یازدهم روایت می بازگشت به گذشته در صحنه

هاي اول، سوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم  ده است و صحنهجداشده از جسد اوست که بخش عمدة داستان را شکل دا

گیرد. سوم، سکانس دیدار چند روز قبل زایر طعیمه با حسن است که به صورت بازگشت به گذشته روایت  را در برمی

 دهد و برابر با صحنۀ پنجم داستان است.  شود و اطالعاتی راجع به زندگی حسن به خواننده می می

 زمان و فعل روایت در جدول قابل مشاهده است: ها به همراه صحنه

نوع افعال روایی /  زمان صحنه

 نمونه

 رویداد

مضارع اخباري: در  حال 1
نگاه  -زند می
 -کنند می

وجوي چیزي  میرجواد آقا در جست
 (بخش جدا شدة جسد حسن)

گذشته (بازگشت به  2
 دو ساعت قبل)

ماضی بعید: بیل زده 
  -رفته بود -بود

 کردن نارنجک توسط حسن پنجرهپیدا 
 

مضارع اخباري:  حال 3
  -بیند می -گردد برمی

ماضی نقلی: زبان 
 -گرفته است

وجوي  عمو پیرعلی و یاور در جست
 چیزي (بخش جدا شدة جسد حسن)
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  -اند نشسته
مضارع اخباري: کج  حال 4

  -لرزاند می -کند می
وجوي چیزي (بخش  الماس در جست

 جدا شدة جسد حسن)

 
گذشته (بازگشت به  5

چند روز قبل؛ روز 
 شنبه)

ماضی بعید: دیده 
  -نشسته بود -بود

 دیدار چند روز قبل زایر طعیمه و حسن 

مضارع اخباري:  حال 6
  -رود می -گیراند می

ماضی نقلی: چندك 
 -زده است

 -اند ایستاده

حضور زایر طعیمه در خانۀ حسن و 
 وجو راجع به انفجار نارنجک پرس

 

گذشته (بازگشت به  7
 دو ساعت و نیم قبل)

ماضی بعید: خراش 
برگشته  -داده بود

  -بود

 انفجار نارنجک و کشته شدن حسن

مضارع اخباري: خر  حال 8
پرپر  -کند خر می

  -زند می
ماضی نقلی:  سر 

از جا  -خورده است
 -کنده است

هاي داستان و  وگوي شخصیت گفت-
نکردن ها براي دفن کردن یا  تردید آن

 جسد حسن
عمو پیرعلی، زایر طعیمه، مش مندل و -

وجوي بخش جدا شدة  الماس در جست
 جسد

گذشته (بازگشت به  9
پس از لحظۀ انفجار 

 نارنجک)

ماضی بعید:  رفته 
پایش پیچ  -بود

  -خورده بود

شنیده شدن صداي انفجار و یافتن جسد -
 حسن توسط زینب و الماس

 سر رسیدن میرجواد -
10 

 (بخش
 اول)

مضارع اخباري: در  حال
یااهللا  -زند را پس می

  -گوید می
ماضی نقلی: نیامده 

انداخته  -است

میر جواد، زایر طعیمه و حمزه در -
 وجوي بخش جدا شدة جسد  جست

 شنیده شدن صداي خور خور گربه -
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  -است

11 
(بخش 

 اول)

گذشته (بازگشت به 
زمانی که میرجواد آقا 

پس از انفجار 
، به خانۀ نارنجک

 حسن رسیده است)

ماضی بعید: رسیده 
 -افتاده بود -بود

 مشاهدة جسد حسن توسط میرجواد
 

10  
(بخش 

 دوم)

مضارع اخباري: نگاه  حال
  -گوید می -کند می

ماضی نقلی: دیده 
  -آمده است -است

(ادامه) میر جواد، زایر طعیمه و حمزه در 
 وجوي بخش جدا شدة جسد  جست

 
 

11 
(بخش 

 دوم)

گذشته (ادامۀ 
بازگشت به زمانی که 
میرجواد آقا پس از 
انفجار نارنجک، به 
خانۀ حسن رسیده 

 است)

ماضی بعید: رسیده 
 -گرفته بود -بود

ماضی ساده: گرم 
سرخ و سوزان  -بود
 -بود

 

 (ادامه) مشاهدة جسد توسط میرجواد
 

10 
(بخش 
 سوم)

مضارع اخباري:   حال
 -شود پر می -آید می

 

مشاهدة پوزة خونی گربه توسط حمزه، 
 زایر طعیمه و میرجواد آقا 

 

 »وجو جست«: صحنه، زمان و فعل روایت در داستان 2جدول

نامه است. مثالً اینکه صحنه در  در مورد صحنه به مطلب دیگري هم باید توجه کرد و آن توصیف فضاي صحنه در فیلم

نامه الزم نیست براي توضیح صحنه  دارد، داراي اهمیت است. در فیلمدهد و چه لوازمی در آن وجود  چه محیطی رخ می

اي از فضاي محیط توصیه شده است (ولف،  شرح مبسوطی نوشته شود، اما توصیف چند مشخصۀ مهم و بیان خالصه

). یکی از 27-26). این لوازم حتی ممکن است جزئی از لوازم همراه هنرپیشه باشد (ویل، همان: ص123: ص1384

هاي  هاي محمود همین توجه به فضا و توصیف آن است. در این داستان، او به پوشش شخصیت هاي داستان ژگیوی

ها را وصف  کند. راوي تنها در دو مورد پوشش شخصیت خوبی توصیف می پردازد، اما فضاي موجود را به داستان نمی

) و دیگر در مورد زایر طعیمه که دشداشه بر 63ص رعنا که لچک به سر دارد (محمود، همان: کند. یکی در مورد دایه می
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نامه ذکر پوشش دقیق  ). باید این نکته را در نظر داشت که در فیلم64و  58، 57تن دارد و چفیه بر سر (همان: ص

توان به طراح لباس سپرد. اما محمود در این داستان بارها به لوازمی اشاره  ها ضروري نیست. این کار را می شخصیت

 هاست: ند که همراه شخصیتک می

)، روغندان در دست الماس 54)، آستینچه در دست زینب وقتی پاي تنور است (ص53بیل در دست حسن (ص

شده در دست بیژنگ  )، نصف نان لوله55)، سیگار در دست مردان (ص54)، چاقو در دست حسن (ص54(ص

)، 57قرانی در دست الماس (ص پنج)، سکۀ 56)، قلمتراش و دستمال در دست عمو پیرعلی (ص55(ص

)، فانوس در دست میرجواد، 58)، شیشۀ نوشابه در دست حسن (ص57قدم (ص تاوه در دست خاله خوش ماهی

)، انبر در دست حسن 59)، یخ و گالب در دست توران خانم (ص63، 61، 59عمو پیرعلی و دایه رعنا (ص

 ).60)، سیگار پشت لب حسن (ص60(ص

کند که برخی به مکان و برخی به  هاي دیگري را ذکر یا وصف می زم، نویسندهعناصر و اشیاء و موقعیتبه غیر از این لوا

زمان تعلّق دارند. مکان و زمان در داستان او با دقت توصیف شده است. دقّت در بیان و معرفی مکان و زمان داستان از 

 سازد: نامه نزدیک می مرا به شکل و شمایل یک فیل» وجو جست«هایی است که  دیگر ویژگی

 عناصر مربوط به مکان: 

 یکی از شهرهاي خوزستان که در داستان ذکر نشده است. خوزستان:

)، تخم تربچه و ریحان در حیاط 60، 54)، تنور در حیاط (ص59، 53حیاط، باغچه در حیاط (ص خانۀ حسن:

)، انبار 60، 55، 54در حیاط(صهاي آن رو به باالست  )، دوچرخه که چرخ54)، سایبان در حیاط (ص53(ص

)، اتاق 54)، اتاق بزرگ (ص54بام (ص )، کبوترخانه بر پشت54بام (ص هاي زرد و برنج و مس بر پشت قراضه

)، چینه 55بام (ص )، دودکش مطبخ بر پشت55بام (ص )، پشت59، 55هاي رو به بام (ص )، پله55کوچک (ص

)، کاکل سوخته و 56بام (ص ه به دودکش بر پشترنگ چسبید )، فلس شکستۀ خونابه55بام (ص بر پشت

)،جسد حسن و وضعیت 60)، پریموس و قابلمۀ عدسی روي آن در حیاط (ص59شکستۀ نخل در حیاط (ص

بام  )، انبرست، چاقو، ته سیگار با پا له شده در کنار جسد حسن بر پشت65، 64قرار گرفتن او بر بام (ص

 )، جلو درِ بیرونیِ خانه، کوچه.64د کرده بودند (صهایی که به چینۀ بام برخور ) ترکش64(ص
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هاي  )، حیاط خانه که زمین آن پر از برگ55)، درهاي بستۀ خانه (ص55دیوار مطبخ (صخانۀ مال براتعلی:

)، کُنار کهنسال 55)، گربه در حیاط (ص55)، آب سبز حوض که باد کرده است (ص55خشک چنار است (ص

 )56ر (ص)، گلولۀ نزدیک کُنا56حیاط (ص

 )58هاي خشک کف کوچه (ص )، برگ57-56قدم (ص خانۀ خاله خوش کوچۀ عسجدي:

 )57)، علف که ته کندال روییده است (ص57)، کندال میانِ خانه (ص56جلو در (ص قدم: خانۀ خاله خوش

 )58هاي خالی نوشابه مقابل حسن (ص مقابل دکان، شیشه دکان مش عرون:

جا  )، بال کشیدن خروس و جابه62)، فرش جلو اتاق (ص62)، حیاط (ص62، 53مقابل در (ص خانۀ دایه رعنا:

 )64)، اتاقک لحافدانی (ص63هاي رو به بام (ص )، پله62شدنش بر اثر نور فانوس (ص

 )65بام (ص )، کاهگل پشت64بام (ص )، آنتن افتاده بر پشت64بام (ص پشت خانۀ زار لطیف:

 عناصر مربوط به زمان: 

 )53)، دو ساعت بعد (ص53دو ساعت قبل (ص :19بعدازظهر

 )60)، صداي اذان (ص57غروب خورشید (ص غروب:

، 59هاي داستان (ص ها توسط میر جواد و فانوس به دست گرفتن برخی از شخصیت روشن کردن فانوس شب:

ماه )، تیغۀ نازك 60هاي گاز (ص )، تاریک شدن هوا و رنگ نارنجی شرق آسمان به خاطر شعله64، 63، 61

 )60سفید شب چهارم در غرب آسمان (ص

، 55) وزش باد (ص55هاي خشک چنار است (ص کف حیاط خانۀ مال براتعلی پر از برگ:20پاییز یا زمستان

هاي خشک کف کوچه و صداي خش خش  )، برگ57پیچد (ص ) باد که در دشداشۀ زایر طعیمه می61، 58

 )58برگ زیر پا (ص

دو «ذکري به میان آمده است و غروب کمی بعد از  »غروب خورشید«شود. اما با توجه به اینکه از  در داستان ذکر نمی» بعدازظهر«واژة  .18
 دهد.  ر را نشان میهبعدازظ» دو ساعت قبل«توان یقین یافت که  افتد، می اتفاق می» ساعت بعد
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 نما: .3

) 214(فیلد، همان: ص » بیند. نما چیزي است که دوربین می«ا تشکیل شده است. هر صحنه از یک یا چند نم

، نماي درشت یا 21شود؛ نظیرنماي عمومی یا دور ترین واحد فیلم است و به انواع گوناگونی تقسیم می نماکوچک

، نماي 28ي متحرّك،نما27، نماي شلوغ26نظر ، نماي نقطه25قد ، نماي تمام24، نماي از روي شانه23، نماي دو نفره22نزدیک

 و ... .29الیی

ها شامل یک یا  اند. هر یک از صحنه را به فیلم بدل کنیم، نماها در آن کامالً قابل تشخیص» وجو جست«اگر قرار باشد، 

توان حدس زد، اما این مسأله بستگی به کارگردان و انتخاب نما توسط او  شوند. نوع نماهاي هر صحنه را می چند نما می

 کنیم: نمونه، نماهاي صحنۀ اول، دوم و سوم را به تفصیل بررسی می دارد. براي

وگوي میرجواد و دایه رعنا مقابل در خانۀ دایه رعنا.  صحنۀ اول: شامل یک یا دو نماست. نماي اول عبارت است از گفت

ز دو دوربین ازباالي شانه وپشت یکی ا در این نماتوان تصور کرد نماي از روي شانه انتخاب شود.  در این مورد، می

.در پایان این صحنه، رود گو به کار میو هاي گفت دهد. این نما بیشتردرصحنه گو، صورت دیگري را نشان میو گفت طرف

کنند. این بخش از صحنه ممکن است  رسد. میرجواد و دایه رعنا به آسمان نگاه می اي از دور به گوش می صداي طیاره

کنند. در عین حال،  وگو باشد. یعنی دوربین تنها نشان دهد که این دو شخصیت به آسمان نگاه می نماي گفت ادامۀ همان

تواند نمایی جداگانه باشد؛ به این معنی که دوربین با نگاه این دو شخصیت به سمت آسمان  این بخش از صحنه می

نظر یا دیدگاه استفاده شده  در این صورت، از نماي نقطهاي کوچک در آسمان نشان دهد.  حرکت کند و طیاره را در اندازه

 کند، از زاویۀ نگاه میرجواد و دایه رعنا تصویر شده است.  اي که در آن حرکت می است. یعنی آسمان و طیاره

ر توان به یقین گفت داستان د وجود ندارد، نمی ستانی در خوزستانسرماي زمبرخالف مناطق مرکزي و نیز سردسیر ایران، . با توجه به اینکه19
 دهد.  اواخر پاییز یا در زمستان روي می

 
21. long shot 
22 . close shot 
23. tow shot 
24. over the shoulder shot 
25. full shot 
26. point of view shot 
27. crowd shot 
28. moving shot 
29. insert 
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دهد که مشغول بیل زدن خاك باغچه است. در  صحنۀ دوم: احتماالً شامل چندین نماست. نماي اول، حسن را نشان می

کند و بنابراین،  هاي ریحان و تربچه نیز نزدیک او گذاشته شده است. دوربین به سمت زینب حرکت می حال، تخمعین 

وقتش گذشته حسن، «گوید:  دهد که مقابل تنور مشغول پختن نان است. زینب به حسن می نماي دیگر، زینب را نشان می

چرخد. حسن شیء مدوري را در  به سمت حسن می) دوربین دوباره 53(محمود، همان: ص» کشی. خود می زحمت بی

کنند.  وگو می آید و راجع به آن شیء با حسن گفت زند. زینب می کند. زینب را صدا می یابد. به آن نگاه می باغچه می

دهد  دهد. الماس به پدرش هشدار می کاري دوچرخه نشان می اي از حیاط مشغول روغن نماي دیگر، الماس را در گوشه

نفره،حسن پاسخ الماس را  گردد و در نمایی یک ه در دست دارد، نارنجک است. دوربین به سمت حسن بازمیکه آنچ

اي را با خود به زبان  کند و جمله دهد، سبک سنگینش می دهد. حسن نارنجک را از دست چپ به دست راست می می

). این نما 54داخته، کامالً مشخص است (صهاي پهنش خط ان آورد. سپس، به گفتۀ راوي،لبخند رضایت که زیر گونه می

شود و صورت او را در  نفره نشان داده شود یا اینکه دوربین به صورت حسن نزدیک  ممکن است به همان صورت تک

بینیم. استفاده از نماي دور  بام و محتویات آن را می نمایی نزدیک نشان دهد. در نماي پایانی این صحنه، تصویري از پشت

 ن بخش از صحنه مناسب است. براي ای

شود که عمو پیرعلی را صدا  دهد.صداي یاور شنیده می نفره نشان می صحنۀ سوم:دوربین عمو پیرعلی را در نمایی تک

چرخاند. نماي متحرّك و حتی نماي عمومی یا دور براي بخش  کند و عمو پیرعلی صورتش را به سمت یاور می می

دهد که به سمت یاور در حال حرکت است و در عین  ما عمو پیرعلی را نشان میبعدي این صحنه مناسب است. این ن

شوند. عمو پیرعلی و یاور به سمت  حال، فضاي حیاط، مردها، ایستاده و نشسته، بیل و دوچرخه و غیره، نیز دیده می

زند. از این به بعد،  او تشر میافتد. یاور به  هاراه می کنند. بیژنگ، پسر کوچک یاور، به دنبال آن هاي بام حرکت می پله

کنند. این نما همان  بام حرکت می روند و به سمت پشت ها باال می دهد که از پله دوربین عمو پیرعلی و یاور را نشان می

پردازد. او  وجو روي بام می دهد که به جست نفره نشان می نماي متحرّك است. تصویر بعد، عمو پیرعلی را در نمایی یک

تواند نماي الیی باشد؛ یعنی نمایی درشت از جزئیات یک  یابد. این نما می ی خونی را چسبیده به دودکش میگوشت پاره

رسد و در خانۀ مال براتعلی  کند. او به لبۀ بام می شیء. دوربین در نمایی متحرّك همراه با عمو پیرعلی حرکت می

شود. این نما همان نماي نقطه نظر است؛  رعلی مشاهده میکشد. در اینجا خانۀمال براتعلی از زاویۀ نگاه عمو پی سرمی

کشد. دوربین دوباره عمو پیرعلی را در  ها به تصویر می یعنی نمایی که چیزي، کسی یا جایی را از نظر یکی از شخصیت

اینجا آورد. در  گردد. او تکه گوشت خونی را با قلمتراش درمی دهد که به سمت دودکش بازمی نمایی متحرّك نشان می

توان از نماي الیی استفاده کرد و بر قلمتراش و تکه گوشت چسبیده به دودکش تمرکز کرد و سپس نمایی نزدیک از  می
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خواهد جلوتر بیاید.  چهرة عمو پیرعلی را نشان داد؛ به طوري که قورت دادن آب دهان او مشخص باشد. او از یاور می

 کنند.  وگو می پیرعلی و یاور دربارة پاره گوشت گفتتواند نمایی دو نفره باشد. عمو  این نما می

هاست و از  اي نوشته شده است که تمرکز آن بر اعمال و حرکات و حاال شخصیت چنان که پیداست، داستان به گونه

د. توان به همین ترتیب برشمر ها را نیز می توان نوع نما را تشخیص داد. نماي سایر صحنه رو، از نحوة توصیفات، می این

 شود.  کند. بنابراین، به ذکر همین موارد بسنده می ذکر همۀ نماها حجم مقاله را خیلی طوالنی می

 

 صدا: .4

وگو و  کند و آن را به دو دستۀ گفت صدا را یکی از عناصر مهم سینما تلقی میفن سناریو نویسییوجین ویل در کتاب 

 کند.  سر و صدا تقسیم می

 وگو: . گفت1 .4

). 347وگو بخش مهمی از زندگی است (یونسی، همان:  عناصر مهم داستان و فیلم است؛ چرا که گفتوگویکی از  گفت

توان شخصیت را معرفی کرد. این سه راه عبارتند  تر است. در داستان از سه راه می گو در فیلم از داستان مهم نقش گفت

ین شیوه براي معرفی شخصیت به خواننده است ترین و مؤثرتر وگو طبیعی وگو. کنش و گفت ها و گفت از: توصیف، کنش

گیرد. اما نوشتن داستان بدون  وگو شکل نمی ). اگر از فیلم صامت بگذریم، به طور کلی،فیلم بدون گفت353(همان: 

وگو کاربردهاي گوناگونی دارد. کاربردهاي مشترك آن در داستان و  ). گفت347وگو امر ناممکنی نیست (همان:  گفت

است از: پیش بردن وقایع و حوادث، آشکار کردن شخصیت و خصوصیات او، انتقال اطالعات الزم به فیلم عبارت 

 )111-109: ص1383؛ آرمر، 48-43: ص1388؛ بلکر، 372و  351مخاطب (براي اطالعات بیشتر رك: یونسی، همان: 

 .پیش بردن وقایع و حوادث: 1. 1 .4

ک، غالمحسین ساعدي و احمد محمود جزو کسانی هستند که نویسان پیشکسوت فارسی،صادق چوب از میان داستان

نیز همین گونه است. حتی » وجو جست«اي برخوردار است. در داستان  هایشان از اهمیت ویژه وگو در داستان عنصر گفت

ها با یکدیگر است. این  وگوي شخصیت دهد که بخش بیشتر داستان، گفت یک نگاه سطحی به صفحات داستان نشان می

 نامه نزدیک کرده است.  را به فیلم» وجو جست«هایی است که  گی، خود، از جمله ویژگیویژ

 . آشکار کردن شخصیت، خصوصیات او: 2. 1 .4
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اي باشد که خصوصیات گوناگون شخص از نظر نژادي، طبقاتی، شغلی و نیز  وگو در فیلم و نمایشنامه باید به گونه گفت

وگو، این است که  هاي گفت ). یکی از دشواري361-355دهد (یونسی، همان: ذهن و درونِ او را به خواننده نشان 

ها  اي انتخاب کند و در دهان شخصیت داستان بگذارد که سخن گفتن او را با سایر شخصیت نویسنده کلمات را به گونه

اي عمل  هاي محلی، به گونه جهها و نیز به کارگیري له متمایز کند. نویسنده باید در استفاده از بیان عامیانه، شکستن واژه

 ).391وگوها طبیعی جلوه کند (رك: همان:  ها با دشواري مواجه نشود و گفت کند که خواننده در فهم آن

اند که با موضوع داستان و  وگوها کوتاه و شتابزده ، شیوة گفتار عامیانه، طبیعی و باورپذیر است. گفت»وجو جست«در 

اي دارد. دو لهجۀ کامالً متفاوت در  گوها به خصوصیت نژادي اشخاص توجه ویژه گفت فضاي آنتناسب دارد.نویسنده در

ها  گوید. هر خوانندة متوسطی قادر است از گفتار شخصیت باره چیزي به ما نمی شود. نویسنده در این داستان شنیده می

توان آن را به یک شهر  وگوهاست که نمی این دو لهجه را از یکدیگر تشخیص دهد:نخست، بافت خوزستانی گفت

بخصوص نسبت داد. این لحن نزدیک است به لهجۀ اهالی اهواز و دزفول و همچنین شهرهایی از خوزستان که صاحب 

ها به هنگام سخن گفتن مشهود است. لحن غالب داستان همین لحن است که از  گویش مستقلی نیستند، اما لهجۀ آن

دوم، لحن اعراب خوزستان است که در کالم زایر طعیمه و زنش نجمه  شود. ها شنیده می هاي بیشتر شخصیت گفته

ها از لحاظ طبقاتی در یک سطح  رسد که آن هاي داستان چنین به نظر می بازتاب یافته است.از گفتار همۀ شخصیت

 اند.  ها از طبقۀ متوسط شهري خوزستان هستند که با جنگ و مسائل مربوط به آن مواجه هستند. آن

 نتقال اطالعات الزم به مخاطب: . ا3. 1 .4

وگو تصنعی  وگو نبابد صرفاً ارائۀ اطالعات باشد. اطالعات باید بر پایۀ نیاز به دانستن ارائه شود و گفت هدف از گفت

هاي خاصی استفاده کرد. مثالً استفاده از  توان از تکنیک جلوه نکند. براي این منظور، هم در داستان و هم در فیلم، می

وگو از میانه، یا استفاده از یک شخصیت براي مجبور کردن شخصیت دیگر به سخن گفتن است  ا شروع گفتسؤال، ی

از هر سه شیوه استفاده کرده است. هیچ یک از گفتارهاي » وجو جست«). محمود در 112: 1392(بتی و والدبک، 

شود. در سطر دوم داستان، گفتۀ میرجواد  می رسد. داستان از میانۀ وقایع شروع اشخاص داستان تصنعی و زائد به نظر نمی

جا را خوب  دایه، همه«پرسد:  دهد و او دوباره می دایه پاسخ منفی می» ندیدیش دایه رعنا؟«گوید:  آمده است. او می

دهد و  دایه رعنا پاسخ منفی می» باال کنیسه چی؟«پرسد:  گوید همه جا را گشته است. میرجواد باز می و او می» گشتی؟

وگوها از میانۀ داستان شروع  ). در این صحنه هم گفت53کند (ص تن باالي کنیسه را به آمدن حمزه موکول میگش

کند.گره  ها از دیگري مواجهیم و هم شخصیتی دیگري را وادار به سخن گفتن می اند، هم با پرسشِ یکی از شخصیت شده

 شود.  وگوست که ایجاد می داستان از همین سبک گفت
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 صدا: . سر و2 .4

برد. سر و صدا شامل صدایی غیر از  وگو، از سر و صدا نیز با عنوان عنصري مهم در فیلم نام می ویل عالوه بر گفت

گذرد، هر یک سر و صداي خاصی  شود یا قطاري می هاست. مثالً وقتی از تفنگی شلیک می وگوي واضح شخصیت گفت

اي خبر بدهد که در  العات بیشتري به ما بدهد و حتی از واقعهتواند از حوزة تصویر اط کنند. سر و صدا می تولید می

 ). 32-30معرض دید نیست و مکان و فضاي فیلم را به ما بیشتر معرفی کند(رك: ویل، همان: ص

شوند. نخست،  را با این دید بررسی کنیم، دو صدا سر و صداي مسلط داستان محسوب می» وجو جست«اگر داستان 

هاي ستودنی داستان محمود این است که هیچ سخنی از جنگ در داستان  است. یکی از ویژگی صداهاي مربوط به جنگ

زند، اما داستان بیش از هر چیز  در داستان به کار نرفته است و کسی راجع به آن حرف نمی» جنگ«نیست و حتی واژة 

شود،  داهایی که در داستان شنیده میدهد. سر و ص تأثیر جنگ را بر زندگی عامۀ مردم در خوزستانِ زمان جنگ نشان می

هاي  )، صداي انفجار پی در پی گلوله53گوید که داستان در زمان جنگ روي داده است. صداي طیاره (ص به خواننده می

)، موج انفجار که با صداي باد همراه است (همانجا)، 61)، رگبار ضد هوایی (ص59شود (ص توپ که از دور شنیده می

هاي مربوط به  شود. به عالوه، در صحنه ) و صداي هلیکوپتر (همانجا) در طول داستان شنیده می65(صصداي آمبوالنس 

 ) را باید از همین مقوله محسوب کرد. 61و  60زمان گذشته، صداي انفجار نارنجک (ص 

مکانِ داستان خانۀ  به تناسب اینکه 6و  3گردانی زینب است که در دو صحنۀ  ویژه زبان ها و به دوم، صداي سوگواري زن

هاي مربوط به زمان حال حضور ندارد و تنها صداي اوست که  یک از صحنه شود. زینب در هیچ حسن است، شنیده می

 کند: شود. لحن سوگواري او، سوگواري یک زن جنوبی را تداعی می شنیده می

»يو ،يي -وووي، و54(ص» -نخل بلندم و( 

ورگردیم چه کنیم حس! وي، وي، وي حسن،  -ن؛ گفتم تو ئی جنگ واویالگفتم تو ئی حل حلِ گرما، حس«

 )59(ص» حسن!

 

 شخصیت
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شخصیت در داستان  24بینیم که با موضوع داستان کامالً تناسب دارد.  ها را می ، تعدد شخصیت»وجو جست«در داستان 

مو پیرعلی، میرجواد آقا، زایر طعیمه، حمزه، یاور، شود: حسن پنجره، زینب، الماس، ع ها نام برده می حضور دارند و از آن

قدم)، نجمه، زایر حسن بنّا، مش عرون  قدم، کل مندل (شوهر خاله خوش بی سلطنت، بیژنگ، خاله خوش رعنا، بی دایه

 علی طواف، مندل چاپار. در خانۀ حسن اشخاص بقال، طاهر، کریم آقا، براتعلی، خدا رسان، معمار، توران خانم، سبزه

). 55-54شوند (محمود، همان: ص نام برده می» ها بچه«و » ها زن«، »مردها«ها با عنوان  دیگري هم حضور دارند که از آن

هان عمومی،  ویژه براي به تصویر کشیدن مکان اند. در سینما نیز، به بار حسن آنجا حضور یافته ها به خاطر مرگ اندوه آن

رو،  ). از این33: ص1388نه استفاده کرد و با این کار، به صحنه زندگی بخشید(بلکر، ها به عنوان اشیاء صح توان از آدم می

 توصیف ازدحام اشخاص در خانۀ حسن براي ساختن یک صحنۀ سینمایی مناسب است. 

توان نتیجه گرفت شخصیت اصلیداستان حسن است که بر اثر انفجار نارنجک مرده است و داستان حول  با کمی تأمل می

اند و  ها فرعی شود. سایر شخصیت هاي داستان به نوعی دربارة او سخن گفته می چرخد. در تمام صحنه اقعه میاین و

 ها نقش مؤثرتري دارند. برخی از آن

هایی است که داستان را به اثر سینمایی  کند. و این شیوه از دیگر ویژگی ها را از بیرون توصیف می نویسنده شخصیت

برداري که تنها قادر ظاهر اشخاص را به ما نشان دهد، تمرکز راوي بیشتر بر توصیف  یک دوربین فیلمکند. مانند  مانند می

وگوست. در حقیقت، او دربارة افکار و ذهنیات  ها از طریق گفت حرکات و حاالت ظاهري اشخاص و نیز ارائۀ آن

 دهد.  وگوها اطالعاتی به ما نمی شخصیت، جز در ضمن گفت

 

 گیري:  نتیجه

هایی با موضوع جنگ ایران و عراق نوشته است. داستان  نویسانی است که داستان حمد محمود از جمله نخستین داستانا

هاي خاص نگارش آثار محمود، شیوة روایت سینمایی  هاست. یکی از ویژگی یکی از این داستان» وجو جست«کوتاه 

 نیز شیوة روایت سینمایی مشهود است.» وجو جست«د. در ان نامه نزدیک هاي او به سناریو یا فیلم است. اغلب داستان

نامه نظیر، پرده،  دهندة یک فیلم توان اجزاي تشکیل ، بدون هیچ تغییري در ساختار داستان، می»وجو جست«در داستان 

ي نامه با زمان مضارع اخبار هاي این داستان، همانند متن یک فیلم سکانس، صحنه و نما را نشان داد. اغلب صحنه

ها، چه عناصر مربوط به مکان و چه زمان، را به دقت  شوند. راوي فضاي صحنه گردد و ... ) روایت می بیند، برمی (می
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ها به دقت نشان دهد.راوي مانند یک دوربین  برداریاین صحنه کوشد نظیر یک دوربین فیلم کند و می توصیف می

شان دهد، بیشتر حرکات و حاالت ظاهري اشخاص را براي برداري که تنها قادر است ظاهر اشخاص را به ما ن فیلم

ها چیزي بگوید، به طور غیر مستقیم عمل  کند و اگر قرار است دربارة ذهنیات و افکار شخصیت خواننده وصف می

 جوید.  وگو یاري می کند و از گفت می
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 ، ترجمۀ عباس اکبري، تهران: نیلوفرنگارش فیلمنامۀ اقتباسی).  1388سینگر، لیندا (

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۱۳۸

 
 ، ترجمۀ عباس اکبري، تهران: نیلوفریسی پیشرفتهنو نامه فیلم). 1392( --------

 هاي دفاع مقدس ، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشآشنایی با ادبیات دفاع مقدس). 1389صنعتی، محمدحسین (

 ، تهران: کتاب مهنازوگو با احمد محمود حکایت حال؛گفت). 1374گلستان، لیلی (

 ران: نیلوفر، ته1، جباغ در باغ). 1380گلشیري، هوشنگ (

 ، ترجمۀ عباس اکبري، تهران: نیلوفرنامه بنویسیم چگونه فیلم). 1393فیلد، سید (

 ، تهران: نگاهقصۀ آشنا). 1370محمود، احمد (

 ، تهران: سخنعناصر داستان)، 1380میرصادقی، جمال (

 ، تهران: چشمه2و  1، ج نویسی ایران صد سال داستان). 1380میرعابدینی، حسن (

 ، ترجمۀ الهه دهنوي، تهران: روزنگاردرآمدي بر مطالعۀ نظریۀ ادبی پیش). 1382وبستر، راجر (

 ، ترجمۀ عباس اکبري، تهران: سروشراهنماي نگارش فیلمنامه). 1384ولف، یورگن (

 ، ترجمۀ پرویز دوائی، تهران: ادارة کل تحقیقات و روابط سینماییفن سناریو نویسی). 1365ویل، یوجین (
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