
 

 گنبد براي اقتباس هاي هفتهاي تصویري داستانقابلیت

 در قالب مجموعه تلویزیونی

 
 دکتر ابوالحسن قاسمی
  عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیم

 آناهیتا آقاطاهر
 گرایش نمایشکنندگی کارشناس ارشد تولید رشته تهیه

 چکیده
هاي اجرایی در مجموعه تلویزیونی و تکنیک  اطالعات الزم در مورد اقتباس، کارگیري روش اسنادي، در این مقاله، با به

هاي هفت گنبد بدین صورت هاي تصویري داستاناکتشافی، قابلیت –تلویزیون، گردآوري شده و سپس با روش توصیفی
هاي مجموعه تلویزیونی و اقتباس در این قالب بررسی شده، سپس نخست ویژگی  مورد بررسی قرار گرفته است:

ها براي اقتباس در قالب مجموعه تلویزیونی مشخص شده هاي هفت گنبد و میزان انطباق آنهاي تصویريِ داستانویژگی
تواند دستمایه اي است که میهايِ هفت گنبد به اندازههايِ تصویري ِداستاندهد قابلیتهاي پژوهش نشان میاست. یافته

 مناسبی براي اقتباس در قالب مجموعه تلویزیونی باشد.
 هاي تصویري، هفت گنبد نظامی، اقتباس، مجموعه تلویزیونیواژگان کلیدي: قابلیت

 
 مقدمه

غنایی و اخالقی  حماسی،  مروري بر تاریخ ادبیات ایران نشان می دهد که این دیار یکی از غنی ترین گنجینه هاي روایی، 
اثر نظامی گنجوي است که ظرفیت باالیی   ) هفت گنبد ( بهرام نامهمنظومۀ  را دارا است. یکی از این گنجینه هاي کهن، 
اما متأسفانه با نگاهی تخصصی در حوزة برنامه سازي به آنها نگریسته نشده براي خلق یک مجموعۀ تلویزیونی را دارد 

، عالقۀ زیادي به نظامی داشته است و از این رو کتابی تحت عنوان مایکل برياست. در میان محققان شرق شناس، 
ظامی معرفی کرده نوشته و قصد خود را از این کار، احیاي رمزو راز شعر ن "تفسیر مایکل بري بر هفت پیکر نظامی"

دکتر محمد تألیف  ،"هشت بهشت و هفت پیکر"کتاب در این خصوص می توان از  ). همچنین 1388است. (نشر نی، 
.دانشگاه تهران) 1960( محمد معین اثر  " تحلیل هفت پیکر نظامی"( انتشارات هنر و مردم. بی تا.) و یا  محجوب جعفر

شده در باب حکمت و عرفان و رموز نهفته در اشعار نظامی، تاکنون پژوهش نام برد. اما با وجود بررسی هاي انجام 
 . منسجمی در مورد قابلیت هاي تصویري و تلویزیونی آن انجام نشده است

اي براي برنامه سازي هسـتند و بـا اقتبـاس    ها که آمیخته با افسانه ها و پندهاي حکیمانه است، منابع شایستهاین داستان 
ار، می توان قصه ها و روایات پربارتري را جهت ساخت مجموعه هـاي تلویزیـونی ارائـه داد. بنـابراین     درست از این آث

 اهداف این تحقیق را می توان به این صورت خالصه کرد:
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 هاي منظومۀ هفت پیکر هاي نمایشی داستانهاي تصویري و جنبهشناخت قابلیت - 1

 هاي منظومۀ هفت پیکرتصویري داستانهاي روایتی و چگونگی اقتباس از ظرفیت - 2
  در راستاي این اهداف، این پژوهش به این سه سوال پاسخ خواهد داد :

 تا چه اندازه این اثر براي تبدیل شدن به مجموعۀ تلویزیونی مناسب است ؟ _
 ؟هاي هفت پیکر، به عنوان مجموعۀ تلویزیونی به چه نکاتی باید توجه شود در اقتباس از داستان _

 :  پاسخ به این سواالت، به رد یا قبول فرضیه ي این پژوهش کمک می کند که از این قرار است
هاي هفت پیکر، امکان تغییر و تبدیل آن به عنـوان دسـتمایه اي بـراي اقتبـاس در     هاي نمایشی و مضامین داستانقابلیت

 کند.   رسانه ي تلویزیون را فراهم می
هاي منظومۀ هفت پیکر، به شماري از عناصر نمایشی ایـن  بر آن است تا با توجه به داستانبنابراین در این پژوهش سعی 

هاي آن براي تبدیل شدن به مجموعۀ تلویزیـونی را مـورد بررسـی قـرار دهـد.       اثر پرداخته شود و به این ترتیب، قابلیت
 دهد. ن رساله را تشکیل میهاي نمایشی هفت پیکر براي تبدیل مجموعۀ تلویزیونی، مساله ایشناخت ظرفیت

 
 نظامی گنجوي، خالق هفت گنبد  

در شهر گنجه آذربایجان تولد یافتـه و گویـا تـا     –شاعر بزرگ سده ششم هجري  -الیاس بن یوسف متخلص به نظامی 
 آخر عمر در آن شهر مانده است . 

السرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، مخزن ا  دیوان خمسۀ نظامی همانطور که از نام آن پیداست شامل پنج دفتر است:
 هفت پیکر و اقبالنامه. 

 593نیز نامیده اند، به نام سلطان عالء الدین کرپ ارسالن در حـدود   »بهرام نامه « و » هفت گنبد«هفت پیکر که آن ر ا "
 ) .  4:  1378( دستگردي،  "هجري انجام یافته است

شـفیعی  فرمان روایان زمان نظامی به رشتۀ تحریـر در آمـده اسـت.  دکتـر      هریک از این پنج دفتر به درخواست یکی از 
نظـامی بـه خصـوص      )، معتقد است شعر فارسی در همۀ ادوار از دربار و اشراف تأثیر گرفته است. دورة 1370( کدکنی

 ) .  290:  1370تر است. (کدکنی، اي است که این تأثیرپذیري از اشراف پررنگدوره
مـیالدي   439تـا   420تعلق دارد که در سال هاي  -شاه دالور ساسانی در ایران باستان -بهرام گور حماسۀ  این منظومه به
بیت است که نزدیک به نیمی از آن شرح زنـدگی بهـرام گـور     5130می کرد . این کتاب در مجموع داراي  حکم فرمایی

هرگنبد آن را روایت می کنـد و هـر بـانو، طـوري     پردازد که بانوي است و نیم دیگر به شرح داستان هاي هفت گنبد می
برد که با رنگ گنبدي که در آن مسکن دارد هماهنگی داشته باشـد و در پایـان   کند و به پایان میداستان خود را طرح می

 دهد . نیز دلیل برتري رنگ گنبد خود را بر دیگر رنگ ها را توضیح می
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 سبب انتساب هر رنگ در هفت گنبد
داستان ساختن قصرها و گنبدهاي رنگارنگ سابقه اي قدیمی دارد و به دوران پادشاهی مادها مـی رسـد. بـه روایـت        

شهر همدان را ساخت و در آن قصري برآورد که هفت حصار و هر حصار رنگی خاص داشت.   دیاکو شاه ماد، هرودت، 
انه می دانستند و برج معروف بابل نیز همین گونـه رنـگ   این تنوع رنگ آمیزي را در بابل از عالمات ستاره هاي هفت گ

 ).  115:  1378محجوب، » ( رفت آمیزي شده بود و رنگ کردن هفت حصار همدان تقلیدي از آن به شمار می
عدد هفت نزد ایرانیان از زمان هاي قدیم عددي مهم بوده است. و همیشه با اصطالحاتی چون هفت آسمان، هفت طبقـۀ  

هاي گوناگون باقی مانده ایم . بارزترین نمونۀ این اعتقادات که در ملتسیاره و از این نمونه ها برخورد کردهزمین، هفت 
شوند که هر روز هفتـه نیـز بـه    ها تقسیم میها خواه شمسی یا قمري به هفتهماه است که در همه جاي دنیا، » هفته «است 

 نیز دارد:  نظامی روز شنبه را سیاه می نامد. سیاره و فلزي خاص منسوب است و رنگ خاص خود را 
 1روز شنبه ز دیر شماسی                  خیمه زد در سواد عباسی 

روز زحل و رنگ آن به همین مناسبت سیاه اسـت. (قمشـه   Saturnگویند یعنی  saturday در زبان انگلیسی شنبه را   
 ) 2:  1387اي، 

منسوب به مـاه و سـبز رنـگ     است و به همین مناسبت زرد رنگ است. دوشنبهروز خورشید است و فلز آن زر  یکشنبه
است و فلز آن سیم است. سه شنبه متعلق به سیاره مریخ (بهرام) است که فلز آن آهن است و به رنگ سرخ مزین است. 

صندل رنگ  به مشتري منسوب است که چهارشنبه منسوب به عطارد و فیروزه رنگ است و فلز آن جیوه است. پنجشنبه
 و فلز آن قلع است و در آخر جمعه که به ناهید (زهره) تعلق دارد و سپید رنگ است و فلز آن مس است. 

زمان  سیارگان از زحل تا زهره و همۀ به تعبیر دکتر حسین الهی قمشه اي، هفت گنبد، طیف رنگ ها از سیاه تا سپید؛ همۀ
ن رمز، تمامی قصه آفرینش را از سیاه که رمزي از اسم باطن یـا مقـام ذات   گیرد و به زباها از شنبه تا جمعه را در بر می

الهی و خلوت ابدي شاهد هستی با خویش است تا سفید که ظهور کامل همه رنگ هـا و تجلـی اسـم ظـاهر از اسـماي      
 ) 2:  1387گویند. (قمشه اي، حسناي الهی است، باز می

 

 مجموعۀ تلویزیونی
هاي تکراري نمایش روایتی است که در اپیزودهاي هفتگی، یک تعداد مشخص از شخصیت مجموعۀ تلویزیونی فرمی   

 ) Butler, 2002, p. 23شود و اپیزود هر هفته محتواي خاص خودش را دارد (داده می
شود و هر اپیزودي ادامه اپیزود بعـدي اسـت.   ها معموال یک داستان واحد در چندین قسمت نمایش داده میدر سریال   

اما مجموعه ها عموما از چند اپیزوِد مجزا ساخته شده اند که معموال محتواي مجزائی هم دارند و با تم و عنوان مشترکی 
 توان تعریف نمود :ها را بدین گونه میشوند. بنابراین انواع مجموعهبه هم متصل می

 دیر شماسي، آتشكده است. سواد عباسي ؛ جامھ سیاه است. یعني روز شنبھ از آتشخانھ و معبد با لباس سیاه بھ گنبد سیاه رفت .  ۱
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ها گذارد و آن شخصیتا را به نمایش میها که هر هفته همان شخصیت هترین مجموعه: متداول2مجموعه اپیزودیک  -1

 شوند. با مشکالت و کشمکش هاي متفاوتی در هر هفته مواجه می
(که مجموعه واحد هم نامیده می شود): در این نوع، همان شخصیت هایی که در هر قسمت حضور 3مجموعه گزیده  -2

 شوند. دارند ظاهر نمی
ز روي داستان هاي حماسی بلند و شخصیت هاي اصلی آن و حوادث : در این نوع تمرک4مجموعه هاي چند قسمتی -3

 , Blumکنـد ( با اهمیت دراماتیک است که حرکتی تاریخی از موضوعات و زندگی شخصیت هاي رهبر را فـراهم مـی  

1984 , p. 10  .( 
-د.  میان تمام فرممانند هر نمایش خوب دیگري مجموعه ها هم به کنش هاي دراماتیک مداوم و رو به گسترش نیاز دارن

هاي روایتی، عناصر دراماتیک یکسانی وجود دارد اما بسته به هر قالبی، تفاوت هایی در بهره گیري از این عناصر وجـود  
 هاي تلویزیونی از این قرار است :دارد. برخی از ویژگی هاي روایتی مجزاي مجموعه

چند شخصیت اصلی استفاده می شود اما در بسـیاري  : معمول است که در مجموعه ها از 5شخصیت هاي اصلی متعدد -
 ها تنها یک شخصیت اصلی مرکزیت دارد. از مجموعه

، شخصیت هاي مجموعه ها یک گذشـته مشـخص دارنـد و نیـازي     ) 2002باتلر ( : بنا به نظر 6آشکارسازي اطالعات -
 جدید نیاز به توضیح دارند. تنها شخصیت ها و مکان هاي . نیست که هر هفته این گذشته دوباره مطرح بشود

: در ابتداي داستان نیاز به اتفاقی هست تا تعادل اوضاع را به هم بریزد و داستان را بـه جریـان بینـدازد.  در     7انگیزش -
افتد تا زندگی شخصیتی را از تعادل خارج کند اما تفـاوت آن بـا یـک فـیلم     مجموعه هاي تلویزیونی هم همین اتفاق می

ت که اینجا به علت حضور چند شخصیت اصلی، در هر اپیزود این به هم ریختگیِ تعادل مـی توانـد از   کالسیک این اس
 شخصیتی به شخصیت دیگر تغییر یابد. 

: داستان باید در ذهن مخاطب تولید سوال کند. و این معماها نباید سریعا حل بشوند ایـن قاعـده در    8چیستانی روایت -
ه مهم این است که باید رسیدن شخصـیت بـه خواسـته اش را بـه تـاخیر بینـدازد. زیـرا        مجموعه هم وجود دارد اما نکت

 .  مجموعه فرمی تکرار شدنی دارد و باید یک هسته مرکزي داستان وجود داشته باشد که هر هفته تکرارشود

در صحنه ها نیست  : منظور از این زنجیره در مجموعه ي تلویزیونی تنها تربیت علت و معلول9معلول -زنجیره علت  -5
به شکسته شدن این زنجیره توسط آگهی هاي بازرگانی اشاره می کند. و معتقد است به علت وجود آگهی هـا  باتلر  بلکه

 باید قبل از آگهی اول، یک نقطه اوج داشته باشیم تا پس از آگهی هم مخاطب به دیدن ادامه داستان ترغیب شود. 

1 – Episodic Series 
– Anthology Series 2 

– Multi- Part Series 3 
 

Multi Protagonist 4-  
1-Exposition 
2- Motivation 
3– Narrative Problematic 
4 – Cause – Effect Chain 
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بـاتلر  . هم مانند داستان، نمایش نامه و فـیلم نیـاز بـه نقطـه اوجـی نهـایی دارنـد       اپیزودهاي یک مجموعه  :نقطه اوج -6
نقطه اوج با یک عامل اصلی قطع می شود و آن قابلیت تکرار برنامـه اسـت بـه ایـن      )، معتقد است در مجموعه،2002(

 معنی که کشمکش به اوج خود می رسد اما به گره گشایی نمی رسد . 
اپیزودهاي مجموعه نمی توانند گره گشایی نهایی داشته باشـند زیـرا اگـر داشـته باشـند پایـان       گره گشایی داستان:  - 7 

مجموعه است.  بنابراین پایان هر اپیزود باید ما را در شک و تردید رها کند تا زمان گره گشایی نهایی از کشـمکش کـل   
 ).  , p Butler , 2002 26مجموعه (

ادامه یابد. گرچه برخی مسایل گره گشایی می شـوند امـا معمـاي اصـلی و مرکـزي      ها، داستان باز است که در مجموعه
داستان حل نمی شود تا مجموعه ادامه یابد. این فرصت دنباله دار بودن بیش از هر رسانه اي با تلویزیون منطبق اسـت و  

 شود . هاي دنباله دار براي تلویزیون از همین جا ناشی میاقتباس از داستان
هـا و  ها ظهور می یابند تا مشـخص سـازند کـه فـیلم    ها بسیار مربوط است.  این فرماقتباس با سریال و مجموعهمسئله "

 ,p ,20003 (98 "هاي تلویزیونی بسیار نزدیک به هـم در راه خـود بـراي گفـتن داسـتان در حرکـت هسـتند       مجموعه
Thompson( 

 
 براي مجموعۀ تلویزیونی   10اقتباسهاي روش

 و واژةهاي مترادف کلمه اقتباس در فارسی هستند واژه ،obtainingو acquiringدر زبان انگلیسی واژه هاي 
 آداپتاسیون در زبان فرانسه رواج دارد. 

فرا گرفتن، اخذ کردن یا فایده گرفتن از کسی، همچنین گرفتن  چنین معنی شده است:عمید  اقتباس در فرهنگ
 )  178:   1379(عمید، از کتاب یا رساله با تصرف و تلخیص در آن  مطلب

کند و یـا بـه   می توان کار اقتباس گر را مانند مترجمی دانست که مطلبی را از زبانی به مطلب دیگر منتقل می
 اي دیگر . اي به رسانهاز رسانه تر، طور دقیق

تداعی آزاد و زمان و مکـان   گسترش یک شخصیت، مقدمه چینی،  تواند زمان زیادي را رويدر داستان بلند، نویسنده می
شـود؛ یعنـی میـزان قابـل     دقیقه بیان مـی  120الی  90صرف کند. در تلویزیون چنین داستانی معموال در مدت زمانی بین 

 توجهی از رویدادهاي فرعی ممکن است حذف شوند . 

 کند:داستان، مطرح میسه راه حل را براي اقتباس از )،  1379فرانسیس وانوا ( 
 دنبال کردن کتاب قدم به قدم و تقطیع آن به پی رفت هاي سینمایی با احتساب نهایت نظم ممکن •

 جدا کردن صحنه هاي کلیدي کتاب، و بنا کردن فیلمنامه روي این زمینه   •

م آوردن و شخصـیت هـا، موقعیـت هـا ) و فـراه      حادثه ها، کشمکش ها،   برگزیدن مواد الزم ( عناصر نمایشی؛ •
 ) .  217:  1379وانوا،  نگارش یک فیلمنامه ي ظاهراً تألیفی (

1-Adaptation 
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کند، تقریبا یکسان هسـتند.  وفادار و لفظ به لفظ ذکر می ) تحت عنوان اقتباس، آزاد،  1381این سه روش، با آنچه جانتی (

شود. حد ممکن در آن حفظ می در اقتباس وفادار روح اصلی اثر تا بیشتر گفتار حفظ می شودلفظ به لفظ در اقتباس 

هایی بـراي اثـر اصـلی    کوشد معادلکند که میگر وفادار را به مترجمی تشبیه میاقتباس)،  1387(آندره بازن 
در اقتباس آزاد، نویسنده یک ایده یا یک موقعیت یا یک شخصیت را از منبـع ادبـی گرفتـه و آن را بـه     . بیابد
 د . دهاي مستقل پرورش میگونه

 
 گوي داستانی هفت گنبد براي اقتباس  ال

این الگوها را در  ، فرانسیس وانواکند براي اقتباس بسیار مهم است. توجه به الگوهایی که داستان یا قصه از آن پیروي می
 دهد که براي اقتباس می توانند به دو نوع الگو تبدیل شوند.  هاي کالسیک و قصه هاي مدرن قرار میدو طبقۀ بزرگ قصه

 
            

 
 

                                
 

 
  گوید :) در مورد الگوي کالسیک چنین می 1379( وانوا

، مداقه در رابطۀ علت و معلولی رویدادها، پیوستگی میان "کنش نمایشی"الگوهاي کالسیک با شاخص تمرکز بر روي    
وقایع براي تأثیر هر چه بیشتر کنش نمایشی بر تماشاگر، به کارگیري شخصیت هاي کارآمد و مـوثر در کـنش و انگیـزه    

ریخی و فرهنگی پیرامون شخصیت ها، و یکدستی منطقـی  هاي الزم براي شرکت در کنش، شرایط مشخص اجتماعی، تا
 ) 223، ص1379منطقی مطرح است (وانوا،  -روانشناختی و اجتماعی –

گیرند . حال؛ درجریـان اقتبـاس، تبـدیل مـتن کالسـیک بـه       هاي نظامی در طبقۀ کالسیک قرار میداستان با این توضیح، 
ۀ اقتباسی با متن اصلی بیشتر باشد، اقتباس وفادارتر است. همچنین فیلمنامۀ کالسیک مطرح است. هرچه مطابقت فیلمنام

  ) معتقد است این مطابقت در سه سطح می تواند رخ دهد : 1379( وانوا
 تاریخی که مطابقت با یک دورة تاریخی است که براي شرایط تولید فیلم مناسب باشد .  –سطح اجتماعی  •

 هنري است .  –سطح زیباشناختی که مطابقت، با یک جریان فرهنگی  •

 )  236سطح زیباشناختی شخصی که مطابقت، مناسب با آراء و افکار و سلیقه هاي مولف سینمایی است (ص  •

جریان مطابقت در هفت گنبد، از نوع سوم است. یعنی اهمیت اقتباس در داستان هاي نظامی از اینجا مطرح می شود کـه  
شرایط اجتماعی  ین داستان ها حاوي افکار و پیام هایی هستند که مناسب دنیاي امروز است. در داستان هاي هفت گنبد، ا

 هاي کالسیک قصه فیلمنامۀ کالسیک 

 فیلمنامۀ مدرن

 فیلمنامۀ مدرن
 هاي مدرنقصه



 ۱٦۰٥/ در قالب مجموعه تلویزیونی گنبد براي اقتباس هاي هفتهاي تصویري داستانقابلیت
 

به عنوان قهرمـان ایـن    بهرام و فرهنگی مردم به اندازه ي مباحث اخالقی موردنظر نیست . هرچند که نظامی با قرار دادن
 کند.  مردم آن عصر هم تأکید می بر وجه تاریخی و اجتماعی و فرهنگی منظومه، 

اثر اقتباس شده، همیشه از شرایط تاریخی و فرهنگی متفاوتی نسبت به اثر اولیه برخوردار اسـت . شـرایطی کـه لـزوم        
 ).   233:  1379آورد (وانوا، تولید مجدد آن اثر اولیه را در جامعه ي دیگر ؛گاه در زمان و مکانی دیگر؛ فراهم می

اس از هفت گنبد در همین تغییر و تبدیل مضامین اثر نهفته است که لزوم تبدیل آن به رسـانه اي فراگیرتـر را   اهمیت اقتب
 کند. ایجاد می

 
 هاي تلویزیونی هاي هفت گنبد از لحاظ تکنیکبررسی قابلیت تصویري داستان

الزم است ابتدا اندکی در مورد تصویر در ادبیات و اشتراك و افتراق آن با تصویر در تلویزیون توضـیح داده شـود تـا از     
 این طریق، به درك بهتري از راه هاي خلق و تبدیل تصویر ادبی به تصویر تلویزیونی دست یابیم. 

ایماژ در لغـت و اصـطالح   "قرار می دهد.  11ي ایماژ دو واژة تصویر و خیال را در مجموع در برابر کلمهشفیعی کدکنی، 
 )  10:  1370(کدکنی،  "یک شیء است. خواه این تصویر ذهنی یا مادي باشد "تصویر"برابر با کلمه ي 

تشبیه، اغراق و کنایه می تواند  استعاره،  تصویر در ادبیات از کلمات ساخته می شود. شاعر یا نویسنده به واسطۀ توصیف، 
 هایی را تصویر کند یا به عبارتی یک ایماژ بیافریند . اندیشه

کنـد  شود که گوبنده با کلمات تصویر میخیال و تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازي اطالق می در مباحث ادبی، 
 )139:  1383آورد. (داد، و نقش را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود می

داراي وضوح بیشتري است زیرا یک نما یا پیوند نماها، خود یک ایماژ است زیـرا در یـک   تصویر  در سینما و تلویزیون، 
 شود . شیء یا اندیشه اي حالت عینی پیدا کرده است و توسط بیننده دریافت می فضاي مادي، 

کامـل بـودن و    سینما روابط عینی دنیا را با روابط ذهنی عوض می کند. اختالف اساسی سینما با دنیاي خیال و رویا در"
 )49:  1378 . (ضابطی جهرمی، "تمامیت آن است

هاي انتزاعی یک اثر ادبـی را بـا تصـویر بـه بیننـده      مسئلۀ اصلی تصویر سینمایی و تلویزیونی این است که چطور اندیشه
وایـاي دوربـین،   تواند استعاري و کنایی هم باشد زیرا فیلمسـاز بـا اسـتفاده از تعیـین ز    انتقال دهد. تصویر تلویزیونی می

 استعاري و یا تمثیلی بیافریند.  تواند تصویرهایی نمادین، حرکات می لباس،  طراحی نور، 
تـوان در تلویزیـون   هاي اجرایی که مـی ابتدا الزم است تصویرسازي نظامی در هفت گنبد بررسی شده و سپس به معادل

 براي آن در نظر گرفت پرداخته شود. 
 
 
 
 

1 – Image  
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 گنبدتصویر سازي در هفت 

شود بلکه در وراي تصـویر،  تصویر در شعر نظامی وسیله است و نه هدف. به این معنی که تصویر براي تصویر ارائه نمی
دهد. نظامی بـا اسـتفاده از تشـبیه، اغـراق، حرکـت و      کند یا اندیشه اي را انتقال میامري عاطفی و معنوي را جستجو می 

 کنیم . هایی از آن اشاره میکند که به نمونهتصویر سازي می تمثیل، 
  تشبیه :  -الف 

دهد. در این تشبیهات گاه یک شیء مادي را بـا اشـیاء مـادي    نظامی توسط تشبیه، تصاویري گسترده و تفصیلی ارائه می 
 مرغی آمد نشست چون کوهی.   دهد مانند :دیگري ارتباط می

 در این بیت مرغ به کوه تشبیه شده و در عین حال از عنصر اغراق هم استفاده شده است . 
  دهد :گاه یک حالت روحی را به یک امر مادي تشبیه می کند و در عین حال تصویري تمثیلی ارائه می

 دل ز تیمار آن عروس به رنج     چون گدائی نشسته بر سر گنج
 مانند گدائی توصیف کرده که بر سر گنجی نشسته و نمی تواند آن را بردارد . در این بیت میزان رنج خیر را 

 
  اغراق : -ب 

هاي بیان هنري است که می تواند با تشبیه و استعاره هم ترکیب شود. شفیعی یکی از نیرومندترین شیوه در ادبیات، اغراق 
  :   گویدکدکنی می

حالت یا یک وصف. با این تفاوت که در اغراق، آن صفت یـا حالـت بـا     اغراق ارائۀ یک تصویر است. یعنی بیان یک   
:  1370از وضع طبیعی تغیر می کند یا کوچکتر و یا بزرگتر می شود. (کدکنی،  تصرفی که در ذهن گوینده انجام می دهد، 

137  ( 
 کند. نظامی متناسب با شرایط داستان گاهی از اغراق براي تصویرسازي استفاده می

  در توصیف مکان:اغراق 
 چاهساري هزار پایه درو          ناشده کس مگر که سایه درو
 غاربرغار دید منزل خویش         مار هر غار از اژدهائی بیش

 کند : اغراق در توصیف حیوانات در گنبد سیاه که پرنده اي را چنین تصویر می
 چون ستونی کشیده منقاري        بیستونی در میان غاري

  : اغراق در توصیف زیبایی بانوان
 سروي آب از جگر خورده         نازنینی به ناز پرورده

  در توصیف ریتم یک صحنه:
 ماندراند      که ازو باد پس میاش فَرَس میآنچنان بر پی

   در توصیف صحنۀ جنگ :



 ۱٦۰۷/ در قالب مجموعه تلویزیونی گنبد براي اقتباس هاي هفتهاي تصویري داستانقابلیت
 

 صحرا کوه کوه و صحرا ز دیو گشته ستوه     کوه صحرا گرفته، 

رسد و با وجود اغراق آن، تصویر آن کند که در ظاهر ممکن به نظر مینظامی امري محال را طوري بیان می در این ابیات،
 شود. به خوبی پیش چشم مجسم می

 
 حرکت و پویایی -ج 

-شود و با توجه به معناي مورد استفاده در ادبیات میدر حوزه ادبیات نیز حرکت یکی از اجزاي صورخیال محسوب می

 ان ایستایی یا پویایی شعري را سنجید. توان میز
در مطالعه تصاویر شعري باید در نظر گرفته شود که نوع فعل چگونه فعلی است زیرا فعـل ماضـی هـیچ گونـه جنبشـی      
ندارد.  و برعکس مضارع، چون یک طرف آن از زمان حال جاري است با حرکت و سیري طبیعی و مداوم همراه اسـت  

 ).  265:  1370(کدکنی، 
اي است کـه گـویی همـین    اند اما شرح حرکات و اتفاقات به گونهدر اشعار نظامی افعال اگرچه به زمان ماضی بیان شده

 االن در حال وقوع است :
 177رخنه اي کرد و رقیه اي بدمید        چون به نزدیک آن طلسم رسید

 178برگشاد آن طلسم را پیوند      همه نیرنگ آن طلسم بکند
 179همه را چنبر او فکند به ماه    که دید بر سر راههر طلسمی 

-کند و از آنجا که تصویر مجموعهافعالی چون رخنه کردن، طلسم کردن، به چاه افکندن، تصویرها را پیش چشم زنده می

 کند.بینیم که در شعر نظامی تصویر بسیار قوي عمل میاي از رنگ و شکل و معنی و حرکت است می

 
 گنبد و معادل هاي اجرایی آن در تلویزیونتصویر در هفت 

)، انواع تصویر شامل تصویرهاي دیداري، شنیداري، بویایی، حرکتی و حسی مـی شـود کـه     1383طبق طبقه بندي داد ( 
تمثیـل هـا    کنایـات،   نمونه هاي این تصویرسازي ها در اشعار نظامی به وفور وجود داشته و توسط تشبیهات، اغراق هـا،  

است و این تصویرها در داستان هاي هفت گنبد می توانند معادل هایی براي تکنیـک هـاي اجرایـی همچـون     ارائه شده 
شـوند ؛  بندي مـی  بنديطبقه لباس و چهره آرایی، حاالت و حرکات که تحت عنوان میزانس  نورپردازي،  صحنه پردازي، 

 .  در یک مجموعۀ تلویزیونی ایجاد کنند
ه یعنی به صحنه آوردن یک کنش و شامل آن جنبه هایی است که با هنر تئاتر تداخل می کننـد  میزانسن در زبان فرانس   

یعنی صحنه آرایی، نورپردازي، لباس و رفتار بازیگران که کارگردان [فیلم] با کنترل میزانسن رویدادي را براي دوربین به 
 ) . 157:  1388روي صحنه می برد.  (بوردول، تامسپون، 
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ستان هاي خود چون کارگردانی چیره دست با به کار گرفتن عـواملی چـون صـحنه آرایـی و نـورپردازي و      نظامی در دا

حرکات شخصیت ها، خواننده را به دنیاي درون شخصیت ها می برد و فکر مورد نظر خود را از این طریـق انتقـال مـی    
 . لویزیون می تواند راهگشا باشد دهد. پس بررسی عوامل میزانسن در آثار نظامی و معدل هاي اجرایی آن در ت

1- mise en scene 
 در هفت گنبد   پردازي صحنه -الف 

تواند نشان تجسم مکانی است که رویداد دراماتیک در آنجا رخ می دهد. این مکان می ساده ترین کارکرد صحنه پردازي، 
 هاي درام باشد. دهندة دوره اي تاریخی و اطالع رسانی در مورد برخی از جنبه

اي به مکان وقوع رویداد کرده است هایش، گاه به توصیف دقیق صحنه پرداخته و گاه تنها اشارهنظامی به فراخور داستان
 که این مکان گاه خارجی و گاه داخلی است. 
 (گنبد سبز) 16در رهی خالی از نشیب و فراز   می خرامید روزي از سرناز

در اینجا فقط به خارجی بودن مکان اشاره شده که توجه به آن براي اقتباس کاربردي است اما به فراخور داستان، نیازي  
به توصیف مکان نبوده است. حال آنکه در مواقعی که توصیف مکان در گسترش مضمون یا شخصیت پردازي موثر باشد 

 نظامی صحنه را به طور کامل توصیف می کند. 
تواننـد حـاکی از مضـامین    دهند ؛ بلکـه مـی  ها میهاي گوناگون نه تنها خبر از ذوق و سلیقه و عادات شخصیتصحنه“ 

 ). 208:  1381.  (جانتی، “سمبولیک بخصوصی باشند 
 کند :در گنبد سرخ، نظامی دژ بانوي حصاري را چنین توصیف می

 57د  از سر زیرکی طلسمی چن             کرد در راه آن حصار بلند
 59هرکه رفتی بدان گذرگاه بیم            گشتی از زخم تیغ ها به دونیم 

 62اوفتادي سرش ز کالبدش               گر یکی پی غلط شدي زصد
مضمونی از این صـحنه پـردازي دریافـت مـی      در اینجا عالوه بر توصیف جزء به جزء که براي اقتباس بسیار مهم است، 

 ت. به قول مایکل بري :شود مضمونی سمبولیک اس
رویین دژ ایرانی ها که نماینده این جهان زمینی یا خیلی ساده دنیاي دیگر مردگان است، رنگی مبهم دارد که افسـانه ي  "

 ) . 271: 1385( بري،  "نظامی با آن مبارزه می کند
 هده بگیرد . همچنین انسان ممکن است در تمام فیلم مرکز درام نباشد و گاه مکان این نقش را به ع

 "صحنه بنا به ماهیت اثر می تواند واقع گرا یا فراي واقعیت باشد.  در فیلم، صحنه می تواند بر بازیگرهـا مسـلط باشـد   "
 ).   160: 1385تامپسون،  بوردول،  (

ورود، شـود و در ابتـداي   در گنبد پیـروزه وارد آن مـی   ماهاننمونۀ دیگري که بر اهمیت مکان تکیه دارد، باغی است که 
 آن را می بیند چنین توصیف شده است : ماهان. این باغ که ماهانمکان مرکز توجه است نه 

 183به زباغ ارم به طبع و سرشت                دید باغی نه باغ بلکه بهشت
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 184سرو شمشاد بی شمار درو                روضه گاهی چو صد نگار درو                  
 186جان ازو تازه او چون جان تازه     ون زاندازهمیوه هایی بر    

اي کـه توصـیف   و این توضیحات در شرح انواع میوه ها چون سیب و انجیر و انار و انگور ادامه می یابد. اما این صـحنه 
 کند . شود در واقع چون شخصیتی دوچهره است که آن روي زشت خود را در جاي دیگر عیان میمی

 397صفه را صفري از بخارستان     رستانباغ را دید جمله خا
 398میوه ها مور و میوه داران مار    سرو شمشادها همه خس و خار

کند. و این همان چیزي است که ها میچنانچه پیدا است نظامی در هر داستانی توجه زیادي را معطوف به توصیف مکان
 سازد. ارزشمند می براي تلویزیون بسیار مهم است و آثار نظامی را براي اقتباس

 
 رنگ، عامل تداعیِ تصویر و مضمون در هفت گنبد -ب 

عنصر رنگ به عنوان عنصري در حوزة محسوسات انسان و تصویرهاي شاعرانه نقش گسترده اي دارد چنان که بسـیاري  
کنند. از زمان هاي نخسـتین، هنرمنـدان تصـویرگر از رنـگ بـراي      از امور معنوي را با استفاده از صفات رنگ ها بیان می

به طورکلی رنگ هاي سرد (آبی، سبز، بنفش) منجر به القاي آلودگی فراغت و آرامـش   "مقاصد نمادین استفاده کرده اند. 
جـانتی،   (  "بی آرامی و برانگیختی را می رسانند. می شوند و رنگ هاي گرم (سرخ، زرد و نارنجی) حالت هاي تهاجمی، 

1381  :41 . ( 
این شیوه ي استفاده از رنگ، در جهت انتقالِ امورِ انتزاعی و حتی مادي را به وضوح در داستان هاي نظامی شاهدیم زیرا 

  هر گنبدي به رنگی خاص مزین است. به قول شفیعی کدکنی :
 ).  286، ص 1370( کدکنی،  "یست براي حسی کردن تصویرها، هیچ راهی بهتر از کمک گرفتن از عنصر رنگ ن "

هایی از طبیعت نظامی در اشعار خود رنگ را از دو منظر مورد توجه قرار داده است یکی در تصویر که براي تجسم جنبه
 و تصویرسازي از آن بهره گرفته است. مانند گنبد پیروزه :

 152کز درازي نداشت پایانی          دید برگرد خود بیابانی
 153سرخ چون خون و گرم چون دوزخ   کشیده نخ برنخ ریگ رنگین

تأکید نظامی بر رنگ سرخ که رنگ آتش است، براي القاي فضاي دوزخ مانند آن مکـان اسـت. امـا یکـی از مهـم تـرین       
جنبه ي مضمونی آن است. نظامی هر گنبد را به رنگی خاص مزین کرده و سپس دلیـل   کاربردهاي رنگ در شعر نظامی، 

کند و در آخر هر داستان، بانوي آن گنبد، دلیل اهمیت رنـگ گنبـد   تخصیص آن به روزهاي هفته را بازگو می هر رنگ و
  گوید :کند. براي مثال در گنبد سبز میخود را بیان می

 251رنگ سبزي صالح کشته بود      سبزي آرایش فرشته بود      
 252گردد نیز جان به سبزي گراید از همه چیز   چشم، روشن به سبزه 

 25رستنی را به سبزه آهنگست      همه سرسبزیی بدین رنگ است 
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 نقش وسایل صحنه در هفت گنبد -ج 
وسایل صحنه نیز می توانند کاربردي و نمادین باشند و حتی نشان دهندة شخصیت اشخاص داسـتان باشـند. در جریـان    

 طالحی که از میزانسن تئاتري گرفته شده است. صحنه آرایی، فیلم ساز ممکن است دست به خلق پراپ بزند. اص
گوینـد. در طـول   هاي در حال حدوث می یابد، به آن شیء پـراپ  مـی  وقتی یک شیء در صحنه نقش فعالی در کنش "

 ) 161:  1388 ( تامپسون، بوردول، "روایت ممکن است یک پراپ تبدیل به یک موتیف شود
 را به آسمان می برند و سپس دوباره او را به زمین برمی گردانند موتیف هستند.  ملک در گنبد سیاه، سبد و رسنی که

 (ابتداي داستان )  130رفت و آورد پیشم آهسته     سبدي بود در رسن بسته
 ( انتهاي داستان ) 495خویشتن را در آن سبد دیدم    چونکه سوي عروس خود دیدم

را به سمت خانه ي همسر او که از قضا همان زنی است که  بِشرجا می ماند و  به ملیخادر گنبد سبز، آن عمامه اي که از 
 اولین بار دل به او سپرده است می رساند، نقش پراپ را دارد. 

در این دو داستان، سبدوعمامه که اجزاي خنثی صحنه هستند تبدیل به عنصري تعیین کننده در صحنه و کل داستان شده 
 به زن محبوبش می رسید.  بِشربه عالم اَعلی می رفت ؛ نه ملک،  نه اند به طوریکه بدون آنها،

 
 نقش اصوات در صحنه پردازي -د 

نظامی از جلوه هاي صوتی که شامل سر و صداي آدم ها، محیط، حیوانات و موجودات فرازمینی است، براي رنگ آمیزي 
یکی از دالیل اثبات زنده بودن تصـاویر   صوتی صحنه کمک می گیرد . توجه نظامی به اصوات در همراهی با تصاویرش، 

فضـایی رعـب آور و دهشـتناك کـه      ه توصیف مـی شـوند،   شعري اوست در گنبد پیروزه، اصوات به همراه تصاویري ک
 می سازند.  متناسب با رویداد در حال وقوع است، 

 120برنشسته هزار دیو به دیو           از در و دشت برکشید غریو   
 121همه چون دیو باد خاك انداز         بلکه چون دیو چه سیاه و دراز 

 122اي و هوئی بر آسمان برخاست تا بدانجا رسید کز چپ و راست      ه
 123صفق و رقص برکشید خروش        مغز را در سر آوریده به جوش  
 124هرزمان آن خروش می افزود         لحظه تا لحظه بیشتر می بود   

چنانچه پیداست تلفیق صدا با این صحنه، تصویري پیچیده و در عین حال وحشت آور خلق کرده است و به طور کلـی،  
 ر تمام داستان ها نقش صدا و ساوند تراك به عنوان عامل هایی تکمیل کنندة معنی اثر باید مورد توجه قرار گیرد. د
 

 در هفت گنبد 1نورپردازي -و 

1 - lighting 
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شـناختی، یکـی از عناصـر اصـلی     ها براي القاي مضامین و مفاهیم روانها و روشنیاستفاده از نورپردازي و ایجاد تیرگی
 هاي نظامی دنبال کرد . شود و در ردپاي آن را می توان در داستانمیزانسن محسوب می

ها وقتی شخصیت اصلی گرفتار رنج یا گرفتاري است، توصیف صحنه حاکی از تیرگـی فضـا و نـورکم و    در این داستان
ل و هـوا  اي توصیف شده که به ناشناخته بـودن حـا  سایه است. در گنبد پیروزه شروع داستان درشب است. فضا به گونه

 گوید :زند. در ابتدا میدامن می
 27خبرش داد از آشنایی خویش    دید شخصی زدور کامد پیش

اي سمبولیک براي ورود به اتفاقات ناشناخته و اسرارآمیز در دل شب، نشانه ماهانشروع داستان در شب و راهی شدن 
 محسوب می شود. 

شود اما شوند. ابتدا شریک دروغینش بر او ظاهر میحادث می ماهاندر این داستان تمام حوادث ناگوار در طول شب بر 
بـرد اولـین   شود و این روشنایی سمبولیک که نظامی به کار مـی با اولین پرتو نور، شریک که دیوي بیابانی است محو می

 با واقعیت سختی است که حاکی از گمراه شدن او است.  ماهانمواجهه 
 52انده و مست بود برجا خفت م   مستی و ماندگی دماغش سفت

گیرند که حسی حـاکی از تـرس و تعلیـق بـر     اما چون شب می شود دوباره رشته اي از حوادث اسرارآمیز او را در برمی
 شود. صحنه حاکم می

 64زویکی مرد بود و دیگر زن     چون نظر برگشاد و دید دوتن
 65می شدند از گرانی آهسته                  هردو بردوش پشت ها بسته

شود. شبی که نشانه اي بر فریبی تازه براي ماهان اسـت و از ایـن رو مـی تـوان     و ماهان در شب با این دو تن همراه می
براساس توصیفات نظامی از محیط اطراف، نوري که فضا را در برگرفته را مجسم و تشریح کرد. این تغییر نمادین مـداوم  

یعنی از خود فریبی ماهان به بیداري از وهم، سرنخی است براي طراحی نور مناسب بـراي فضـاي ایـن     ب به روز؛ از ش
 داستان. 

 
 لباس و چهره پردازي در هفت گنبد -ه 

پردازي شود. به خصوص در آثار نمادین که داسـتان هـاي   شخصیت تواند به واسطۀ آرایش وسر و لباسش، شخصیت می
نظامی جزو آنها محسوب می شوند این حالت بیشتر است. همچنین رنگ لباس، کارکردي نمادین و روانشناسانه دارد به 

 طوریکه می تواند انگیزه هاي درونی شخصیت را آشکار کند. 
؛ زمان مکان شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و مذهبی  لباس جزئیات بسیاري از ویژگی هاي محیط خاص نمایش    

و حال و هواي عمومی را روشن می کند.  لباس همچنین بازگوکننده شخصیت و در ارتباط با رویـداد دراماتیـک اسـت    
 ).  112، ص 1383دامود،  ( 
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نماینـدة راز   داستان دارند. سیاه پوشـی،  در گنبد سیاه، لباس و رنگ سیاه ارتباط مستقیم با رویداد دراماتیک نهفته در متن 

 داند . پوشی آنها را نمیسر به مهر مردمان شهریست که کسی دلیل سیاه
 67هر کرا زان شهر باده نوش کند            آن سوادش سیاه پوش کند  

است در کل اثر غالب  در عین حال این سیاه پوشی بر حال و هواي داستان نیز اشاره دارد. رنگ سیاه که نشانه سوگواري
 شود. است و دلیل آن در انتها براي خواننده مشخص می

 506من ستمدیده را به خاموشی             ناگزیر است از این سیه پوشی 
 کند. ستمی که از روزگار بر او آمده، رنگ سیاه بر تن می در گنبد اول، شخصیت به نشانۀ 

 504ز تظلم سیاه پوشیدم     من در این جوش گرم جوشیدم           و
 کند . اما در گنبد سرخ، شاهزاده جوان براي دادخواهی خونی که از دیگران ریخته شده، رنگ سرخ بر تن می

 جامه را سرخ کرد کاین خونست          وین تظلم ز جور گردونست
ي رنگ هر گنبد از سیاه و سرخ بهـره  یعنی نظامی در دو داستان متفاوت براي نشان دادخواهی از جور روزگار، به اقتضا

 می گیرد که توجه به این جزئیات در اقتباس بسیار مهم است.  
 )162: 1388 (تامپسون، بوردول،  "لباس هم مانند صحنه ممکن است پراپ هایی براي سیستم روایی جاري فیلم بسازد"

 دراماتیک اصلی دارد. رنگ سیاه در گنبد اول پراپی است که ارتباط مستقیم با شروع رویداد 
 54کفش و دستار و جامه هرسه سیاه    روزي آمد غریبی از سر راه

 اما این پراپ با ورود شاه به شهر مدهوشان تبدیل به موتیف اصلی داستان می شود.
 81همه در جامه سیاه چو قیر        پیکر هریکی سپید چو شیر
منظر کارکرد هاي روایی و داللت هاي نمادین آنها است و لبـاس بـا   پس اهمیت لباس و رنگ ها در داستان ها بیشتر از 

 آمیختن با صحنه می تواند کارکرد تقویت الگوهاي روایی و مضمون فیلم را به عهده بگیرد.  
هاي نظامی با چهره پردازي به طور وسیع روبرو نیستیم. البته در اکثر داستان ها با توصـیفاتی در شـرح جمـال    در داستان

وي اصلی هر داستان مواجهیم ؛ اما این توضیحات دقیق و جزئی در مورد شخصیت هاي دیگر و حتی شخصیت هاي بان
 پردازد. خورد و در مورد آنها بیشتر به شرح ویژگی هاي اخالقی آنها میاصلیِ مرد به چشم نمی

 (گنبد سیاه ) 24ملکی بود کامگار و بزرگ       ایمنی داده میش را با گرگ 
پردازي در معناي بازگوکننده وضعیت جسمی شخصیت مواجهیم. وقتی در وصف دختر پادشـاه  گنبد صندلی با چهرهدر 
 گوید:می

 265پیکري دید خیر چون خورشید     سروي از باد صرع گشته چو بید 
 266گاو چشمی چوشیر آشفته       شب نیاسوده روز ناخفته     
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لرزیـد و  اما در اثر بیمـاري چـون بیـد مـی      که گرچه دختر پادشاه، دختري زیبا بود،کند اینجا شاعر در توصیفش بیان می
گوید در حقیقت نشانه هایی در اختیار خوابی دختر سخن میچشمانش بزرگ شده بود. وقتی شاعر از بیماري صرع و بی

 دهد. نویسنده و کارگردان براي نحوه چهره پردازي شخصیت قرار می
 خترِ وزیر چنین توصیف می شود :در همین داستان، د

 303چهره چون خون زاغ بر سر برف    دختري داشت دلرباي و شگرف
 304ز آبله دیده هاش گشته تباه        آفت آبله رسیده به ماه

 اینجا نیز شاعر بیان می کند که چهره ي سپید دختر از شدت آبله قرمز شده بود.  
تواند نویسنده و کارگردان را در طراحی چهره و لباس بازیگران هدایت کنـد. بـه   توجه به این جزئیات در آثار نظامی می

). اما نکتـه  116کند. (ص آرایی به عنوان پلی بین لباس شخص بازي و بدن بازیگر عمل می)، چهره1383( ”دامود“تعبیر 
 ان اهمیت فراوان دارد. مهم این است که ترکیب این دو براي خلقِ ویژگی هايِ کاراکتر و پیشبرد کنشِ داست

 
 حرکات در هفت گنبد و تطبیق آن با حرکات دوربین در تلویزیون -ي 

بسیار زیاد است. تصویرهاي شعر نظامی ؛ جاندار، متحرك و زنـده هسـتند و حرکـات     قدرت القائی تصاویر هفت گنبد، 
این حرکت در حد یک جابه جایی ساده ي  متناسب با محیط داستان و کنشِ در حالِ جریان، در ابیات دیده می شود. گاه

  شخصیت است. مانند گنبد سیاه:
 سبدي بود در رسن بسته       رفت و آورد پیشم آهسته

در داستان هاي هفت گنبد حرکاتی که به ورود و خروج افراد یا انجام بعضی اعمال از طرف آنها اشاره دارد زیـاد دیـده   
هستند به منظور تعویض صحنه هـا یـا تاکیـد روي یـک حرکـت کـه تـاثیري        می شود و براي اقتباس سرنخ هاي مهمی 

 دراماتیک در فیلم دارد. 
 (گنبدسیاه) 126شد مرا سوي راه رهنمون   این سخن گفت و شد زخانه برون

 این بیت، به تعویض صحنه و رفتن به مکانی دیگر اشاره دارد. 
. برخی حرکات هستند که گرچه جنبه فیزیکـی دارنـد امـا    حرکت، فقط یک عمل فیزیکی نیست بلکه داراي مفهوم است

 تر است. اینگونه حرکات چند وظیفه به عهده دارند:وجه دراماتیک آن ها بسیار مهم
مشخص کردن بار   الف) فضاسازي : ایجاد ریتم و ضرباهنگ مناسب با محتواي دراماتیک نمایش و تشدید اثرات عاطفی، 

 هر صحنه . اطالعات موجود در رویدادهاي 
 ب) شناساندن خصوصیات اشخاص بازي

 )115، ص1380ج) گسترش و توسعه طرح نمایش (مکی، 
 درمی گیرد : بشرو  ملیخادر گنبدسبز، گفتگویی چنین بیم 

 120که از آن سو ترك نشین برخیز    تیز ملیخازد  بشربانگ بر 
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 121شویم اندام و بی غبار شوم     تا در این آب خوشگوار شوم

را از جـاي   بِشر ملیخا،شود که حرکتی ساده و سرراست است و مشخص است که ز طریق گفتگو، حرکت مشخص میا
کند و هم به شناساندن خصوصیان او کمک میملیخا کند که خودش وارد خُم آب شود. در مثال فوق عمل خود بلند می

کند، زیـرا بـدون غـرق شـدن در چـاه آب،      میگذارد و هم به پیشرفت طرح کمک بر بدذاتی و خودخواهی او صحه می
به آن زن میسر نیست. پس گرچه این حرکت شاید حرکتی ساده محسـوب شـود، امـا بـراي گسـترش       بشرامکان وصال 

 داستان بسیار مهم است. 
تصـویر  شود در مفهوم حرکـت تـاثیر دارنـد.    زاویه و فاصله دیدي که از طریق آنها حرکت ضبط می  در فیلم تلویزیونی،

شخصی از زاویه سرپایین مفاهیمی مخالف تصویر همان شخص یا زاویه سرباال دارد.  اهمیت ایـن مطلـب از آن جهـت    
است که در داستان هاي هفت گنبد می توان نمونه هاي این گونه زوایا و فاصله ها را در میان ابیات کشف کرد.  چنانکه 

 شود :در گنبد پیروزه گفته می
 147رفت چون دیو دیدگان از کار     اوفتاد دیوسوارچون زدیو 

 148چون کسی خسته بلکه جان داده   ماند بی خود در آن ره افتاده
در ایـن صـحنه    ماهـان و همچنین شرایط روحـی و جسـمی    از روي اسب،  ماهانبراساس میزانسن شعري، یعنی افتادن 

 تداعی گر زاویه سرپایین در این صحنه است. 
اهمیت موضوع را کم می کند و کاراکتر را حقیر نشان می دهد. در اینگونه زوایا غالبا موقعیت مکـانی    پایین، زاویه سر" 

 ) 29:  1381( جانتی،  "در حال بلعیدن آدم ها به نظر می رسد
در میـان ابیـات اسـت.     13و تیلـت هـا   12نکتۀ دیگر در مبحث حرکت، کشف نشانه هايِ حرکت دوربین از جمله پن هـا 

 حفظ موضوع در داخل فریم است.  معمول ترین کاربرد پان، 
 ) 74:  1381جانتی،  ( "پان ها همچنین براي تاکید بر همبستگی و وابستگی میان آدم ها قابل استفاده اند"

در گنبد سرخ، وقتی شاهزاده براي طی آخرین مرحله به منزل پدر بانوي حصاري می آید، سوال ها و جواب هـا آنقـدر   
 الی هستند که گویی هیچ قطعی بین آنها صورت نمی گیرد. متو

 247حالی انگشتري گشاد ز دست           داد تا برد پیک راه پرست     
 248مرد بخرد ستد ز دست کنیز           پس در انگشت کرد و داشت عزیز 

 249داد یکتا دري جهان افروز            شب چراغی به روشنایی روز    
 250شد کنیز حور نژاد             در یکتا به لعل یکتا داد    بازپس 

1- Pans 

2 - Tilts 
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در اینجا تصویري که از ابیات بر می آید، نماهاي کلوزآپی هستند که توسط پن، روابط علت و معلولی آنها حفـظ   مـی   

وابسـتگی هـاي   شود. همین اصل را در مورد تیلت هم می توان تعمیم داد. یعنی حفظ موضوع داخل فریم و نشـان دادن  
فضایی و القاي همزمانی. همچنین نگاه رو به باال یا رو به پایین کاراکتر را می توان توسط تیلت نشان داد. براي مثـال در  

 کند: می رسد، با تغییر زاویه مواجهیم که نوعی تیلت از باال به پایین را تداعی می ماهانگنبد پیروزه وقتی اسب سوار نزد 
 98تنگ           پیکري دید در خزیده به سنگ  ماهاند چون در آمد به نز

اینجا به نوعی با تیلت به پایین مواجهیم. این حالت را براي نشان دادن آسیب پذیري و دردمندي کاراکتر نیز می توان به 
  شود :کار برد. مثال وقتی در مورد خیر گفته می

 78که خود را دید  بر سر خون و خاك می غلطید         به که چشمش نبود
 تواند براي تاکید بر آسیب پذیري جسمی خیر به کار رود. اینجا تیلت به پایین می

گیرد. وقتی موجودات غیر واقعی و اشیاء را نیز در بر می حیوانات،  در هر حال، حرکت طیف وسیعی از اشخاص نمایش، 
آن هنگـام   لباس و نورپردازي ترکیـب شـود،    صحنه،  حرکات هریک از این موجودات با جنبه هاي دیگر میزانسن؛ یعنی

 توان گفت میزانسن در یک صحنه شکل گرفته است. است که در یک ترکیب کلی می

هاي نظامی در هاي داستانسازد، همین قابلیتدر هر حال یکی از دالیلی که هفت گنبد نظامی را براي اقتباس مناسب می
هاي با معنا و متنوعی را براي رسانۀ تلویزیون و خلق لـذت بصـري   است که میزانسنهایی گیري از طیفی از تکنیکبهره

 کنند . فراهم می
 

 گیري  نتیجه
پس از بررسی عناصر دراماتیک داستان هاي هفت گنبد و تطبیق آن با شاخصه هایی که در یک مجموعـه ي تلویزیـونی   

 دد. گروجود دارند، این نتایج به دست آمد که در ذیل ذکر می
 با شاخصه هاي مجموعۀ تلویزیونی تطبیق دارد، به این شرح:  منظومۀ هفت پیکر،  - 1

وجود دارد که در تمام داستان ها حضـور دارد و  بهرام گور در این منظومه، یک شخصیت اصلی محوري یعنی  •
اعمال اوست که تمام داستان ها را رقم می زند. هر داستانی که براي بهرام اتفاق می افتد را می توان یک اپیزود 

 .   لشگر کشی بهرام به ایران، داستان بهرام و کنیزك) در نظر گرفت. (

 اپیزودهاي جدید نیازي به معرفی شخصیت اصلی نیست .  به علت معرفی بهرام گور در ابتداي داستان، در •

در همان ابتداي منظومه، با به دنیا آمدن بهرام و پیش بینی منجمان، او را براي تربیت نزد نعمان مـی فرسـتند و    •
زندگی بهرام از تعادل خارج می شود. با مرگ پدر، انگیزة بهرام که رسیدن به پادشاهی ایران است تقویـت مـی   

هایی که از زمـان از دسـت   گردد.  هرکدام از داستانبا رسیدن بهرام به پادشاهی،تعادل به زندگی او بازمیشود. 
افتند را مـی تـوان اپیـزودي جداگانـه در نظـر      رفتن تعادل در زندگی بهرام تا رسیدن به تعادل دوباره اتفاق می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٦۱٦

 
ن و مشکالتی که از طریق وزیر نـاالیق بهـرام   کشی خاقان چین به ایرابا لشگر گرفت. این تعادل به دست آمده، 

 زنند. شود، دوباره به هم ریخته که هر یک، اپیزودي جداگانه را رقم میایجاد می

انگیزه هاي بهرام در طول منظومه شامل رسیدن به پادشاهی ایران، تعمیرقصر خورنق و جمع کردن هفت بانوي  •
 باشد . د مظلومان میهفت اقلیم، شکست دادن لشگر چین و رسیدن به دا

 اگر هر داستان یک اپیزود منظور شود، زنجیرة علت و معلولی در هر اپیزود لحاظ شده است .  •

به علت تداوم داستان ها و طوالنی بودن برخی ازآن ها مانند لشگرکشی بهرام به ایران، برخی از داستان هـا در   •
شـود نقطـه اوج نهـایی در    شود که باعث مـی د روایت میگنجند و بنابراین داستان در چند اپیزویک اپیزود نمی

 اپیزود آخر اتفاق افتد . 

هـاي  در هر داستان، معمایی مطرح شده اما گاه گره گشایی در همان قسمت صورت گرفتـه و گـاه بـه قسـمت     •
 یابد.  بعدي انتقال می

داستانی که تحت عنوان هفت گنبد از مجموعۀ هفت پیکر، با شاخصه هاي مجموعه تلویزیونی تطابق دارد اما هفت  - 2
 آن یاد می شود و توسط بانوي هر گنبد روایت می شود، با شاخصه هاي مجموعه ي تلویزیونی تطبیق نمی یابد و از این

رو بهتر است هریک از این داستان ها را یک اثر مجزا به حساب آورد که می توانند به طور مستقل براي تلویزیون اقتباس 
 شوند . 

 مناسب می گرداند .  فیلم تئاتري،  ویژگی هایی که در این هفت داستان وجود دارند، آن را بیشتر براي فیلم هفته و •
در هر هفت داستانی که در هفت گنبد روایت می شود،  یک شخصیت اصلی محوري وجـود دارد کـه داسـتان     •

فت پیکر است، نیست بنـابراین  حول او می چرخد . این شخصیت، بهرام گور که شخصیت اصلی منظومه ي ه
شخصیت جدیدي در داستان جدید ي است که احتیاج به معرفی دارد از این لحاظ، به مختصات فـیلم هفتـه و   

 تر است . فیلم هاي تئاتري نزدیک

در این هفت داستان، چون شخصیت ها و داستان کامال جدید هستند، احتیاج به مقدمه چینـی از نـوعی کـه در     •
فیلم هاي تئاتري مطرح است، وجود دارد یعنی ویژگی هاي شخصیت و محیطی کـه در آن سـاکن    فیلم هفته و

است مشخص شود.  مقدمه چینی به بیننده کمک می کند تا بداند شخصیت اصلی کیسـت و چـه خصوصـیاتی    
 دارد. 

بنـابراین   در داستان هاي هفت گنبد، با آدم هاي جدید و در نتیجه خواست و آرزوهاي جدیـد مواجـه هسـتیم    •
 شود . انگیزه هاي شخص بازي محوري نیاز به تعریف دارند، از این رو اهمیت مقدمه چینی دوباره آشکار می

از آنجایی که داستان هاي هفت گنبد، به داستان هاي دیگري که براي بهرام گور در مجموعۀ هفت پیکر اتفـاق   •
ر این داستان ها معمایی جداگانه مطرح شده که شخص می افتند، ارتباطی ندارد و داستان هایی مجزا هستند ؛ د

 گیرد پیچیدگی صورت می بازي مخالف، بازگشایی معما را به تأخیر می اندازد و



 ۱٦۱۷/ در قالب مجموعه تلویزیونی گنبد براي اقتباس هاي هفتهاي تصویري داستانقابلیت
 

حوادثی که براي شخصیت اتفاق می افتد، بر اساس روابط علت و معلول پیش می روند تا به نقطۀ اوج برسند.   •
 رسد. افتد و بعد به گره گشایی میایانی به تاخیر مینقطه اوج همانند الگوي کالسیک، تا دقایق پ

گیرد ؛ به علت پیروي از این هفت داستان برخالف قواعد مجموعه که گره گشایی نهایی در اپیزود صورت نمی  •
شـود و در  گیرد و به اپیزود دیگـري منتقـل نمـی   گشایی نهایی در پایان داستان صورت میالگوي کالسیک، گره

 شود . معما حل می تانی، انتهاي هرداس

یابد هاي مجموعه تطبیق میپیکر براي اقتباس در قالب مجموعۀ تلویزیونی مناسب بوده و با شاخصهبنابراین منظومۀ هفت
شود، باید آنرا با الگوهاي کالسیک تطبیق داد زیرا هر یـک  اما براي اقتباس از هفت داستانی که در هفت گنبد روایت می

هایی که براي بهرام گور اتفاق داشته و گره گشایی آنها، ارتباطی با معماها و گره هاي مربوط به کل داستانداستانی مجزا 
 افتند، ندارد . می

 
 منابع و مأخذ 

تلویزیـون،  ( محمـد    نشانه ها و معنا در رسانه هاي نمایشی : تئاتر، سینما،   دنیاي درام :).   1382اسلین، مارتین (  - 1
 ) 1987رجم )، تهران : نشر هرمس، ( نشر اثر اصلی شهبا، مت

 ، تهران : پیک علوم مائده هاي فرهنگی).   1387الهی قمشه اي، حسین (  - 2

 ) 1972، ( محمد شهبا، مترجم )، تهران : نشر هرمس ( نشر اثر اصلی سینما چیست).   1387بازن، آندره (  - 3

نشـر   ، ( جالل علوي نیا،  مترجم )، تهران : نشـر نـی (  بر هفت پیکر نظامیتفسیر مایکل بري ).  1385بري، مایکل (- 4
 ) .  1948اثر اصلی 

( فتاح محمدي، مترجم )، تهران : نشـر مرکـز ( نشـر اثـر     ، هنر سینما).  1388بوردول، دیوید ؛ تامسون، کریستین (  - 5
 )  1947اصلی ( 

 کریمی، مترجم )، تهران : روزنگار ( نشر اصلی بی تاریخ )، ( ایرج شناخت سینما).   1381جانتی، لوئیس (  -6

 نشر مروارید  ، تهران :فرهنگ اصطالحات ادبی).  1383سیما (  داد، - 7

 ، تهران : نشر مرکز، کتاب ماد اصول کارگردانی تئاتر ).  1383دامود، احمد (  - 8

 : نشر نگاه، علم ، تهران کلیات خمسه نظامی گنجوي).   1378دستگردي، وحید (  - 9

 تهران : نشر آگاه، صور خیال در شعر فارسی).   1370 شفیعی کدکنی، محمدرضا ( -10

 نشر کتاب فرا  ، تهران : سینما و ساختار تصاویر شعري در شاهنامه).   1378ضابطی جهرمی، احمد (  - 11

 انتشارات امیر کبیر   ، تهران :فرهنگ عمید).  1379عمید، حسن ( - 12

 نشر مروارید   ، تهران :خاکستر هستی ).  1378محجوب، محمدجعفر (  - 13
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