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 چكیده

گیرد. یکی از این هنرهاا، سینماسات     های مختلف در هنر مورد بررسی قرار می  اقتباس یکی از موضوعاتی است که در پژوهش
اناد. در ایان ملالاه      ردهپردازان مختلفی راجع به اقتباس و انواع آن مطالبی بیاان کا    که اقتباس در آن تأثیرگذار بوده است. نظریه

نظریات یاکوب لوته در حیطه روایت و چگونگی اقتباس؛ همچنین انواع اقتباس از دیادگاه دادلای انادرو ماورد بررسای قارار       
ساازان    گاردد. در ساینمای ایاران، مایل       ی راجع در اقتباس بیان می  گیرد. با تببین دیدگاه اندرو در سینمای اقتباسی، سه شیوه  می

ای اجماالی از ساینمای اقتباسای در      اند. در این ملاله تاریخچه  های اقتباسی ساخته  ی با تکیه بر ادبیات کهن و معاصر میل متعدد
ساازان باوده اسات،      های وی خاستگاه اقتبااس مایل     گردد. یکی از نویسندگانی که پس از انلالب اسالمی، داستان  ایران بیان می

ی کیاومر     وسایله   هاای مارادی کرماانی اسات کاه باه        داساتان   ، یکی از مجموعههای مجید  هقصهوشنگ مرادی کرمانی است. 
( 1371« )صبح روز بعاد »ی تلویزیونی و سینمایی تبدیل گشته است. در این ملاله با بررسی اپیزودهای میل    پوراحمد به نسخه

، سعی بر ایان اسات کاه    های مجید  قصهداستان   ن در مجموعهی داستانی آ  ها با نسخه  و تطبیق آن«( ناظ »و « تشویق»، «تسبیح)»
، متعلق به کدام «صبح روز بعد»عالوه بر تبیین چگونگی روایت و همچنین اقتباس از داستان کوتاه، به این نتیجه رسید که میل  

 نوع از اقتباس از دیدگاه اندرو است.  
 

 لی اندرو، هوشنگ مرادی کرمانی.اقتباس، یاکوب لوته، صبح روز بعد، داد واژگان کلیدی:

 
 مقدمه      .1

ی   نسبت باه نساخه  « صبح روز بعد»در میل   1ژوهشی که پیش روست به موضوع بررسی میزان تأثیرپذیری و اقتباس
تنها شناخت انواع اقتباس بلکه میازان    ی این پژوهش، نه  پردازد. تأکید عمده  می های مجید  قصهداستان   داستانی مجموعه

وت و شباهت در انواع اقتباس در مواجهه با یک اثر سینمایی است. بنابراین در ایان پاژوهش مزم اسات ابتادا باا      تفا
بیان گردد. همچناین بایساتی    3آشنا شد، سپس انواع اقتباس از منظر دادلی اندرو 2مفهوم اقتباس از دیدگاه یاکوب لوته

های ذکر شاده در اپیزودهاای مختلاف      سپس با تحلیل دیدگاهراجع به سینمای اقتباسی در سینمای ایران بحث گردد. 
ساز چگونه این اثر داستانی را برای بهبود روایت اقتبااس کارده اسات       بایستی دریامت که میل « صبح روز بعد»میل  

اپیزودهاا   های کوتاه از چه ابزاری استفاده کرده است  در انتهاا باا بررسای     ساز برای اقتباس این داستان  همچنین میل 
 بایستی میزان اقتباس در هر اپیزود به تفکیک مشخص گردد.   

 . موضوع پژوهش1.1
در این پژوهش ابتدا با بررسی نظریات یاکوب لوته پیرامون اقتباس از داساتان کوتااه و روایات در اقتبااس، تعریفای      

عنوان خواهد شد. سپس با بررسی ساینمای   شود؛ همچنین انواع اقتباس از منظر دادلی اندرو نیز  اجمالی از آن داده می
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شود و در خالل این بررسی، باا    اقتباسی در ایران، به سینمای اقتباسی پیرامون آثار هوشنگ مرادی کرمانی پرداخته می
های پیراماون نساخه ساینمایی و      ها و شباهت  اثر کیومر  پوراحمد، تفاوت« صبح روز بعد»ی اپیزودهای میل    ملایسه
 ی تعیین خواهد شد.  داستان
 . ضرورت پژوهش1.2

بررسای ساینمای اقتباسای در ساینمای کاودو و نوجاوان در ایاران         -1این پژوهش از دو جهت مفید خواهد باود   
ایان تحلیاق باعاث     -2تر پرداخته شده است و این پژوهش از ایان منظار دارای اهمیات خواهاد باود.        ای ک   ملوله

ی ساینمایی( از چاه     )چه نسخه تلویزیونی و چه نسخه« های مجید  قصه»اهد بود که تر در باب این خو  موشکامی بیش
 نوع اقتباسی بهره گرمته است  و این باعث بهتر دیده شدن و خوانش این میل  خواهد بود.

 . سؤاالت اساسی پژوهش1.3
ا چاه تفااوتی باا اقتبااس در     سؤامتی که در این پژوهش مورد نظر هستند از این قرار خواهند بود  اقتبااس در ساینم  

های اقتباس از داستان کوتااه چیسات  ساینمای اقتباسای       هنرهای دیگر دارد  انواع اقتباس در سینما چیست  ویژگی
از چاه  « قصاه روز بعاد  »مند است  سینمای اقتباسی مورد استفاده کیومر  پوراحمد در   ای بهره  ایران از چه تاریخچه
 های مجید چگونه است   ی سینمایی و ادبی قصه  ها در نسخه  هتها و شبا  نوعی است  تفاوت

 ی پژوهش  .فرضیه1.4
اقتبااس در   -2ای قادیمی و تأثیرگاذار در صانعت سینماسات.       اقتبااس ملولاه   -1مرضیات این پژوهش عبارتناد از   

فی نسبت به اقتباس در ساینما و  های مختل  نگاه -3گردد.   سینمای ایران به قبل از انلالب و ورود سینما به ایران بازمی
هوشنگ مارادی   -4انواع آن موجود است که در این ملاله به نظریات یاکوب لوته و دادلی اندرو پرداخته خواهد شد. 

هاای ساینمایی و تلویزیاونی      های وی باه نساخه    ها و رمان  کرمانی از جمله نویسندگان معاصر ایرانی است که داستان
 گیرد.  می   هایش از اقتباس بهره  سازان ایرانی است که در میل   ومر  پوراحمد از جمله میل کی -5تبدیل شده است. 

 ی پژوهش  .محدوده1.5
پردازان مختلف، از زوایاای دیاد مختلفای باه ایان        ای است که نظریه  بحث اقتباس در سینما، بحث مفصل و گسترده 

اختصار در این تحلیق، نگارنده را ملزم کرده است که از نظریات اند. با وجود این گستردگی، رعایت   موضوع پرداخته
سازان ایرانای از اقتبااس     ی تأثیرپذیری میل   یاکوب لوته و دادلی اندرو در این پژوهش استفاده کند. همچنین در ملوله

داساتان    وعاه به کاارگردانی کیاومر  پوراحماد بار اسااس مجم     « صبح روز بعد»نیز، نگارنده ملزم شده است به میل  
اثر هوشنگ مرادی کرمانی بپردازد. نگارنده الگوی لوته و اندرو در اقتبااس ساینمایی را مادنظر قارار      های مجید  قصه

هاایش باا     هاا و شاباهت    مربوط به کدام نوع اقتباس است و تفاوت« صبح روز بعد»خواهد داد و نشان خواهد داد که 
 داستان مرادی کرمانی در چیست .

 ش پژوهش. رو1.6
ای و مبتنی بر رویکرد نلاد اقتباسای هماراه      روش پژوهش در این ملاله تحلیلی و توصیفی است که با روش کتابخانه

 کیومر  پوراحمد خواهد بود.  « صبح روز بعد»ی تأثیر و تطبیق اقتباس در میل    خواهد شد. این تحلیق در حوزه
 

 ی پژوهش  پیشینه .2

تواند باه مخاطاب ایان      تواند با یک اثر پیوند دهد، می  که تا چه اندازه مخاطب را می  اینی اقتباس صرف نظر از   ملوله
هاای ساینمایی از     امکان را نیز بدهد که وی با اثر اولیه که میل  از آن اقتباس گردیده نیز آشنا شود. در ماورد اقتبااس  

 گردد   برخی از این مطالب اشاره میهای مرادی کرمانی مطالبی عنوان گردیده است که به ذیل به   داستان
ضامن گفاتن    "های مجید  قصهی اقتباس از   تجربه"تحت عنوان  مارابیی   الف( کیومر  پوراحمد در مطلبی در مجله
های سینمایی   ی تلویزیونی و نسخه  های مجید و سکوی پرتاب این مجموعه  یکی شدن خود و مرادی کرمانی در قصه



 3/     های مجید  داستان قصه  از مجموعه« صبح روز بعد»میزان تأثیرپذیری و اقتباس فیلم  

ی ماست. اساسا رمز   های همه  قصه های مجید  قصه"گوید    مورد  ویژگی متن مرادی کرمانی می آن برای آن دو نفر در
های مرادی کرمانی در همین است. خطوط اصلی هر قصه به عنوان متنی برای خواندن ایان    موملیت و ماندگاری قصه

داساتان را از قالاب نوشاتار باه قاالبی       ی خود بداند. اما وقتی بخواهی  ویژگی شاخص را دارد که خواننده آن را قصه
و مااجرای     را قصاه  های مجیاد   قصه(. پوراحمد 176  1388)پوراحمد،  "طلبد.  دیگر بریزی، خواه ناخواه تغییراتی می

  امزایاد   ها، تفاوت وجود دارد می  که البته بین متن و میل  به مانند تفاوت تمامی انسان  داند. وی با بیان این  هر کسی می
هاا و    یاامت  تاا قصاه     های مجید این بود که محملی می  برای من بخش مهمی از جذابیت ساختن میل  بر اساس قصه"

ام را بگوی  و خالص بشوم از بغا     های مصل حساس نوجوانی  خاطرات کودکی خود را ه  بازسازی کن  و ناگفته
)چاه داساتان   « های مجید  قصه»با این نوشته به مخاطبان  (. بنابراین پوراحمد176)همان،  "گره خورده سالیان در گلو.

اش در درون   هاای احتماالی    ی مرادی کرمانی و میل  وی با تمامی کاستی  رساند که نوشته  و چه میل ( این منظور را می
های تماامی    ای برآمده از داستان  ی مرادی کرمانی نوشته  ذهن مخاطب ماندگار است و این به دلیل این است که نوشته

 هاست.  آدم
های محوری داستان که نوجوان هستند یکی از موضوعات مهمی است که محمد سالیمانی در    ب( تأکید بر شخصیت

میلمساز از نمای نزدیک  همزیستی سینما و ادبیاات )ساینمای طاالبی و    "تحت عنوان  نلد سینمای   ای در مجله  نوشته
هاای کاودو و نوجاوان و      های مختلف رمتاری شخصیت  آثار کرمانی ویژگی"ند  ک  بیان می "های مرادی کرمانی(  قصه

)سالیمانی،   "دهاد.   ای در اختیار طالبی قرار می  ی اوج و مرودهای قصه  همچنین بزرگسامن درگیر موضوع را به اضامه
« چکماه »هاای    ی مایل  گانه محمدعلی طالبی و مارادی کرماانی یعنا     (. این ملاله که راجع به همکاری سه152  1376

هاای    های نوجوان موجاود در اقتبااس    ( است، در مورد شخصیت1375« )کیسه برنج»( و 1371« )تاو  تیک»(، 1371)
سرپرسات و یاا گرمتاار      ای برای کودکان ملیر و بی  کدام از سه اثر طالبی مرثیه  هیچ"امزاید    سینمایی مرادی کرمانی می

های مرادی کرمانی، گاه قدری بایش    های نوجوان قصه  شود...شخصیت  جمعیت تللی نمیای تنگدست و پر  در خانواده
ی سالیمانی    (. بنابراین با نگاهی به ملالاه 153)همان،  "گیرند.  ها و مفاهی  بهره می  از ظرمیت واقعی ذهن خود از واژه

هاایی کاه از     بلکه در ساایر داساتان   مجید های  قصهتوان دریامت که نه تنها در موضوع مورد بحث این ملاله یعنی   می
های اقتباسی در آثار وی محساوب    اند نیز شخصیت نوجوان یکی از ویژگی  مرادی کرمانی در قالب سینما اقتباس شده

 گردد.   می
ار های تکار   که زاون قوکاسیان با وی انجام داد از ویژگی مارابیی   ای در مجله  پ( هوشنگ مرادی کرمانی در مصاحبه

ی ملر   اش مسئله  شود. یکی  چیزهایی در کارهای من هست که مرتبا تکرار می"گوید    هایش در سینما می  ی متن  شونده
هاایی    ی طنز و شوخی کردن. بچاه   ها برگرمته است از زندگی خودم. یا مسئله  است. ملر، تنهایی، یتیمی و غیره که این

کادام    اند. هایچ   هایی معمولی  های متعادلی هستند، نه بدند نه خوبند. آدم  دارم، آدمهایی که   که من دارم، قهرمانان و آدم
(. در این مصاحبه وی تأکید دارد که بعضای اوقاات در مایل ،    174  1388)مرادی کرمانی،  "چنانی نیستند.  قهرمان آن

هاای    قصاه بی   ه است. مثال در مورد بیچیزی نیست که وی نوشت   کند و الزاما تمام آن  هایش تغییر می  متن و شخصیت
بی مجید پیرزنای    بی توی کتاب نیست. بی  اصال آن بی های مجید  قصهبی   گفتند بی  ها به من می  خیلی"گوید    میمجید 

جاور    بست و دور دارو و دوا و مشاک و جاار و ایان     ای است که دستمالی دور سرش می  سوخته  روستایی خیلی سیاه
ی مارادی    (. براسااس گفتاه  172)همان،  "بی میل  ه  خوب جا امتاد.  طور بود، اما بی  چرخید. در کتاب این  چیزها می

اند و کارگردان به مراخور میل  این داستان و   عین به عین ملتبس نشده های مجید  قصههای   کرمانی داستان و شخصیت
 ی به آن پرداخته خواهد شد.های بعد  ها را تغییر داده است که در خالل بحث  شخصیت
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 "اقتباس در لغت به معنی مایده گرمتن و مراگارمتن داناش از شاخص دیگار اسات.     "روش   بنا به تعریف مژگان نیک
 طاومنی  ای لهسااب  سینما در اقتباس"گوید    (. یاکوب لوته در مورد تاریخ اقتباس در سینما می132  1393روش،   )نیک
 در منحصارا  اقتباس. شوند می اقتباس تولید حال در سینمایی آثار از سوم یک حدود حاضر حال در که طوری به دارد،
 شاامل  را غیاره  و سازی مجسمه و تئاتر و ادبیات تا گرمته موسیلی و نلاشی از سینما در اقتباس. نیست ادبیات اختیار
 ل موضوع این ملاله به اقتباس از ادبیات و داستان کوتاه پرداخته خواهد شد. (. به دلی114  1388)لوته،  "شود. می

هاایی نیااز دارد. باه      ها و مهاارت   نویس به جارچوب  نامه  میل  -های مختلف ادبی  اع  از گونه -برای اقتباس از ادبیات
ناماه بار اسااس      یعنی نوشتن میل  اقتباس یا بازنگری در سینما و تلویزیون"گوید    همین دلیل است که نیک روش می

ها و تاا حادی، خصوصایت زباانی و       داستان کوتاه یا رمانی که قبال نوشته شده به طوری که عمل داستانی، شخصیت
تر این موضوع بایساتی ایان پرساش      (. برای تبیین بیش132  1393روش،   )نیک "لحن اثر اصلی در آن محفوظ بماند.

هایی با داساتان ادبای دارد  لوتاه از ساه عنصار        شود، چه تفاوت  س سینمایی صحبت میمطرح شود که وقتی از اقتبا
ی   شاکل اراهاه  "هستند   پردازی  و شخصیت ها  ها به ترتیب رخدادها، شخصیت  کند و آن  اساسی در اقتباس صحبت می

ی، رخدادها با ترکیبی از تمهیادات  ای دارد. در داستان ادب  ها در میل  با داستان ادبی تفاوت ریشه  رخدادها و شخصیت
گیرد که خواننده در حین پیش رمتن در متن به نشاان    روایی، اجزای طرح و شخصیت و الگوهایی استعاری شکل می

شاود کاه     شود. اما شاکل ظااهری مایل  و نیاروی حرکتای ناامعمول آن باعاث مای          ها ترغیب می  دادن واکنش به آن
طور که به شکل بصری به ما    متفاوت بر بیننده اثر بگذارند؛ رخدادهای میل  همانرخدادهای سینمایی به شکلی کامال

کشاد. در مایل  نیاز همچاون داساتان منثاور، مفهاوم          شود، خود را با قطعیت تمام به رخ مای   اراهه و سپس ناپدید می
ایان دو رساانه باا یکادیگر      هاا در   های اراهه و نمایش شخصیت  پردازی در ارتباط است، اما راه  شخصیت با شخصیت

هاا    های شخصایت   تواند امکار، احساسات و نلشه  کامال تفاوت دارد...از سوی دیگر میل  برخالف ادبیات داستانی نمی
)لوتاه،   "را منتلل کند، شاید به این دلیل که کارکردهای راوی میل  به کارکردهای راوی ادبی شباهت چنادانی نادارد.  

گر برای اقتباس این اسات کاه حاوادثی را      ی اقتباس  ایستی به این نکته اشاره کرد که وظیفه(. حال ب112-111  1388
کننده چهار   ی اقتباس  وظیفه"گوید    می 1گونه که لیندا سیگر  انتخاب کند که خط داستانی دراماتیک و قوی دارند. همان

 (.  105  1380)سیگر،  "ستانی.چیز است  تشخیص، ارزیابی و در صورت لزوم امزودن یا خلق خطوط دا
نویساد     روش مای   هاای ادبای دیگار دارد. نیاک      های متمایزی نسبت به اقتباس از گونه  اقتباس از داستان کوتاه ویژگی

تار    های داستان کوتاه از رماان کا     اقتباس از داستان کوتاه، به جای حذف کردن نیاز به امزودن دارد. تعداد شخصیت"
روش،   )نیاک  "ای قرار دارند. گاهی داستان کوتاه شاروع، میاان و پایاان نادارد.      در موقعیت ساده ها  است و شخصیت

هاای اقتبااس از داساتان کوتااه را       های سینمایی سعی در تبیین ویژگای   (. یا در جای دیگری سیگر با مثال134  1393
هاا و خطاوط داساتانی      ها و گسترش صاحنه   تهای مرعی، شخصی  اقتباس از داستان کوتاه نیازمند امزودن طرح"دارد  

« 3ماجرای نیماروز »(، 1939« )2دلیجان»اند. میل    های معروف بر اساس داستان کوتاه ساخته شده  است. بسیاری از میل 
(. 12  1380)سایگر،   "اناد.   ( و غیره از آن جملاه 1934« )5شبی اتفاق امتاد»(، 1950« )4همه چیز درباره ایو»(، 1952)

هاای اقتبااس از داساتان      ها و تمایزهای متن ادبی و اقتباس سینمایی، همچنین ویژگی  که مفهوم اقتباس و تفاوت حال
 کوتاه تببین گشت، بایستی انواع اقتباس بررسی گردد.

دادلای   "اقتبااس "ی   باه نلال از ملالاه    ای بر روایت در ادبیات و سینما  ملدمهیاکوب لوته در کتاب خود تحت عنوان 
ساز ایده یا قالاب یاک     یعنی میل  6وام گرمتن -1"کند    ی پیشنهادی وی برای انواع اقتباس را بازگو می  ندرو سه گونها

                                                           
1 Linda Seger 

2 Stagecoach 
3 High Noon 

4 All about Eve 
5 It Happened One Night 

6 Borrowing 



 5/     های مجید  داستان قصه  از مجموعه« صبح روز بعد»میزان تأثیرپذیری و اقتباس فیلم  

هاای    تاوان باه اقتبااس     های این شکل اقتباس می  گیرد. از نمونه  متن کال مومق را کمابیش به شکلی گسترده به کار می
ها، اقتباس از ادبیات در موسیلی، اپرا و نلاشی اشاره کارد. نکتاه اساسای در    و در دیگر هنر 1شمار از آثار شکسپیر  بی
تاوان در    (. یکی از نکاتی کاه مای  114  1388)لوته،  "جا ثمربخشی هنری است، نه وماداری اقتباس به متن اصلی.  این

هاا،    ر زماان، مکاان، شخصایت   تواناد د   کننده می  این نوع اقتباس به آن اشاره کرد این است که با تعریف موق، اقتباس
، حاکی از دیادگاهی متفااوت نسابت باه اقتبااس اسات. در ایان        2تالقی -2"دیالوگ و غیره تغییراتی را انجام دهد. 

ماناد. از    تغییر باقی مای   نخورده و بی  شود که متن در اقتباس عمدا دست  قدر حفظ می  خصوص، یگانگی متن اصلی آن
بیناد. از    ی اصل را مای   کند، چرا که بیننده ملط شکل منکسر شده  ی تالقی صدق نمی  هیک جهت، مفهوم اقتباس دربار

هاای     قصاه »( و 1964« )3انجیال باه روایات متای    »تاوان باه     اناد مای        ی تالقی ساخته شده  هایی که با شیوه  نمونه میل 
ی اقتباسی، نه تنها زمان،   (. بنابراین در این گونه114)همان،  "اشاره کرد. 5( اثر پیر پاهولو پازولینی1972« )4کانتربوری

ی اثار اصالی در     مایاه   شود که تنها درون  کند بلکه تغییرات زیاد باعث می  ها، دیالوگ و غیره تغییر می  مکان، شخصیت
ی     در این حالت مرض بر ایان اسات کاه وظیفاه    6شکل سوم عبارت است از وماداری و تبدیل -3"میل  باقی بماند. 

طاور کاه از     (. در ایان گوناه، آن  114)هماان،   "ی سینماست.  اقتباس بازتولید عنصری اساسی از متن اصلی در رسانه
رود. باا    ماند و تلریبا عین به عین ماتن اصالی پایش مای      های متنی در میل  باقی می  آید تمام نشانه  تعریف اندرو برمی

 گیرند   ی اقتباسی جای می  عد و اپیزودهای این میل  در کدام گونهتعریف اندرو، بایستی دید که میل  صبح روز ب
 

 .سینمای اقتباسی در ایران:3.2
ای طومنی برخوردار اسات. در ساینمای ایاران نیاز از اوایال آغااز         طور که گفته شد امتباس در سینما از پیشینه  همان
هاای ادبای در ساینما روی آوردناد. در ایان        انی، به اقتباسسازان با تکیه بر ادبیات کهن و معاصر ایر  سازی، میل   میل 

روش اولاین مایل  اقتباسای در      شود. بنا به نظار نیاک    ی اقتباس در سینمای ایران می  مورد، نگاهی اجمالی به تاریخچه
ه.ش در جشان هازارمین ساال تولاد      1313اولاین مایل  اقتباسای در ساال     "ایران را عبدالحسین سپنتا ساخته است  

(. 136  1393روش،   )نیاک  "و توسط عبدالحسین سپنتا محلق و ادیب ایرانی ساخته شاد. شاهنامه مردوسی بر اساس 
را بر اساس « شیرین و مرهاد»پس از آن، سپنتا "البته این تنها میل  اقتباسی سپنتا نبود. نظر سعید مستغاثی چنین است  

 "، میلمی به همین نام را جلوی دوربین برد.لیلی و مجنونداستان  ی معروف نظامی ساخت و نیز با استفاده از  منظومه
هاای    سازان ایرانی جذب سینمای اقتباسای شاوند و مایل      ها باعث شد میل   (. موملیت این میل 128  1379)مستغاثی، 

ه.ش باا   1334ال اقتباس از آثار کهن ادبیات مارسای در سا  "نویسد    اقتباسی نیز پرمروش گردند. مزدا مراد عباسی می
تارین مایل  ساینمای ایاران باه شامار         ی شاپور یاسمی ادامه یامت. اثری که پرمروش  ساخته« امیرارسالن نامدار»میل  
( به کارگردانی علی حاتمی بر اساس ادبیاات مولکلوریاک   1349« )حسن کچل(. »18  1389)مراد عباسی،  "رمت.  می

ی نظاام وماا،     نوشاته میاروزه و مرزاناه   انی علی دریابیگی بر اسااس داساتان   ( به کارگرد1327« )تومان زندگی»ایران، 
( باه  1336« )جناوب شاهر  »( به کارگردانی شاهال ریااحی بار اسااس داساتانی از محماد عاصامی،        1335« )مرجان»

ماد  به کارگردانی داود مالپور بر اساس رمانی به هماین ناام از علای مح   « شوهر آهو خان »کارگردانی مرخ غفاری و 
 (.137  1393روش،   های اقتباسی مه  تا قبل از موج نوی سینمای ایران هستند. )نک، نیک  امغانی از جمله میل 

سازان ایرانی با توجه به ادبیات معاصار ایان جنابش را باه       ه.ش و با آغاز موج نوی سینمای ایران، میل 1348در سال 
ه.ش موج نوی سینمای ایران به وجاود آماد.    1348در سال "سد  نوی  روش راجع به این تحول می  وجود آوردند. نیک

                                                           
1 William Shakespeare 

2 Intersecting 
3 The Gospel According to St. Matthew 

4 The Canterbury Tales 
5 Pier Paolo Pasolini 

6 Loyalty and Conversion 
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ی چهاارم    گذار این تحول داریوش مهرجویی، ناصر تلوایی و مسعود کیمیایی بودند. مهرجاویی بار اسااس قصاه      پایه
ر ساال  را اقتباس و کارگردانی کرد. د« گاو»ی غالمحسین ساعدی اثری ماندگار به نام   نوشته عزاداران بیلی   مجموعه
ی ناصر تلوایی بر اساس داساتانی باه هماین ناام از غالمحساین        ساخته« آرامش در حضور دیگران»ه.ش میل   1349

داش »ه.ش مسعود کیمیاایی مایل  اقتباسای     1350دار بود. در سال   ساعدی جلوی دوربین رمت. این میل  اقتباسی وام
(. موج ناوی ساینمای ایاران    138  1393روش،   )نیک ".اثر صادق هدایت ساخت داش آکلرا بر اساس داستان « آکل

سازان به اقتباس را بیش از گذشته نشان داد. اقتباس در سینمای ایران در بعد از انلاالب اساالمی نیاز اداماه       اقبال میل 
خای از  اند، هوشنگ مرادی کرماانی اسات. بر    های متعددی از آثار وی اقتباس شده  یامت. یکی از نویسندگانی که میل 

یازده مایل  تلویزیاونی و ساه مایل  ساینمایی از      "هایی که از این نویسنده اقتباس شده است بدین شرح هستند    رمان
( باه کاارگردانی اباراهی  ماروزش،     1370« )خمره»( به کارگردانی کیومر  پوراحمد ، 1371« )صبح روز بعد»جمله 

مهماان  »( باه کاارگردانی مرضایه برومناد،     1380« )شایرین مربای »( به کارگردانی محمدعلی طالبی، 1371« )چکمه»
 (.  55)همان،  "( به کارگردانی داریوش مهرجویی و غیره.1382« )مامان

سازان بعد از انلالب سینمای ایران است. وی در آثارش از عنصار اقتبااس بهاره بارده       کیومر  پوراحمد یکی از میل 
-1370« )هاای مجیاد    قصاه »، یاازده مایل  تلویزیاونی )ساریال     است. حاصل همکاری وی با هوشنگ مرادی کرمانی

( است. حال بایساتی بار   1372« )نان و شعر»( و 1371« )صبح روز بعد»(، 1370« )شرم»(( و سه میل  سینمایی 1369
 رمت.« صبح روز بعد»روش سراغ میل    اساس نظریه لوته، اندرو و مدلی پیشنهادی نیک

 
 های مرادی کرمانی:  با داستان« صبح روز بعد».تحلیل فیلم 3.3

 «:  صبح روز بعد»ی فیلم   .خالصه3.3.1
. معلا   شود مند است. او همواره توسط معل  ریاضی تنبیه می مجید به ادبیات بیش از ریاضیات عالقه «:تسبیح»اپیزود 
کند و او برای غلباه   پرت میهای تسبیح حواس مجید را  دانه. انداختن شمارد های تسبیح می های مجید را با دانه اشتباه

آورد او را از  که مجیاد ادایاش را در مای    گیرد، اما معل  به تصور این بی تسبیحی به امانت می بر این وضع به کمک بی
 .کند کالس اخراج می

 کند تا او را به کالس تلویتی بفرستد. معلمی بازنشسته به مجیاد آماوزش   بی را ترغیب می مجید، بی «:تشویق»اپیزود 
آموزان ممتاز به نماره خاویش اعتاراض      یکی از دانش ی چهارده بگیرد. شود در ریاضیات نمره دهد و او مومق می می
رود کاه نااظ  از مجیاد      پذیرد که مجید چهارده و وی پنج گرمته باشد. این اعتراض تا جایی پایش مای    کند و نمی  می
د تا سر صف موضوعی را عنوان کناد. مجیاد باه خیاال تشاویق      اش به مدرسه بیای  خواهد روز بعد با دمتر ریاضی  می

هاای گذشاته مجیاد را      کناد. روز بعاد سار صاف نااظ  نماره        بی و آقای ماندگاری را به مدرسه دعوت می  شدن، بی
کند که شاعری سار     شوند. مجید اصرار می  بی و آقای ماندگاری شرمنده می  کنند. بی  خواند و همه او را مسخره می  می

آماوزان باه کاالس      زنند. با پایان شعر مجیاد، داناش    رسد، همه برای او دست می  صف بخواند. وقتی شعر به اتمام می
شاود و مجیاد را از کاالس      کند. در این میان ناظ  وارد کاالس مای    ها شعرخوانی می  ی بچه  روند. مجید ه  با بلیه  می

 اندازد.  بیرون می
ی دیگاری منتلال شاده اسات. مجیاد باا         گوید که به مدرساه   دبیر ادبیات در کالس میآقای حیدری  «:ناظم»اپیزود 
شود. علت انتلال آقای حیدری نیز داشتن مشکل باا نااظ      های ترکه زده شده توسط آقای ناظ  وارد کالس می  دست

ی شادن آقاای   خواند و باعث عصبان  گوید. مجید سر صف شعری در وصف آقای حیدری می  است ولی به کسی نمی
ی   آیاد و راجاع شاغل آیناده      شود. مدرسه معل  ادبیات ندارد و آقای ناظ  به جای دبیر ادبیات سر کالس می  ناظ  می

خواناد و نااظ  عصابانی      شاورها مای    خواهد. ساعت انشا، مجید انشای خود را راجع به مارده   ها انشا می  ها از آن  بچه
کند. دمتر انشای مجیاد در دمتار دبیاران دسات باه        زند که مجید از مدرسه مرار میخواهد مجید را ترکه ب  شود. می  می
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رود. آقاای حیادری ها       ی آقاای حیادری مای     دهد. مجید برای وساطت به خانه  شود و هر کسی نظری می  دست می
مده اسات. نااظ  باه    رود. مدیر نیا  گوید که با مدرسه برای وساطت در تماس خواهد بود. مجید به دمتر مدرسه می  می

زند تا صف تشاکیل شاود. سار صاف مجیاد را        گوید که در مدرسه را ببندد. سریع زنگ را می  خدمتگزار مدرسه می
شاود و    زند. در همین حاین مادیر وارد مدرساه مای      کند روی زمین دراز بکشد. با ترکه به پاهای مجید می  مجبور می

کناد. آقاای     شود. مدیر در دمتر با ناظ  جار و بحاث مای     از جایش بلند میکند و مجید ه    ها را راهی کالس می  بچه
بی دساتی باه     دهد. بی  آید. مجید نیز تعهد کتبی می  بی به مدرسه می  کند. بی  زند و با مدیر صحبت می  حیدری زنگ می

 رود.   کشد و می  سر مجید می
پردازی در این قسمت، به تحلیل این عناصر در مایل     تها و شخصی  بنا به تعریف لوته در اهمیت رخدادها، شخصیت

هاای پیرناگ     روش باه زیرمجموعاه    خواهد شد. همچناین باا توجاه باه نگااه مژگاان نیاک         پرداخته « صبح روز بعد»
  1393روش،   گشایی میل  )نک. نیک  ی اوج و گره  امکنی، کشمکش، تعلیق، بحران، نلطه  )رخدادها( که عبارتند از  گره

 ( از این نلطه نظر بررسی خواهد شد.  29-26
 

 ها:  تحلیل داده .4
 های آن با داستان مرادی کرمانی:  ها و شباهت  و تفاوت« صبح روز بعد».بررسی عناصر فیلم 4.1

طور مثاال    پوشانی دارند. به  های پیرنگ میل  در درون ه  قرار دارند و ه   به دلیل ساختار اپیزودیک میل ، زیرمجموعه
در انتهاای  « نااظ  »امکنی اپیازود    اتفاق امتاده است و گره« تشویق»در اپیزود « تسبیح»گشایی اپیزود   ی اوج و گره  هنلط

 است.  « ناظ »و « تسبیح»ی اتصال اپیزود   نلطه« تشویق»آغاز شده است. بنابراین اپیزود « تشویق»اپیزود 
 

 پردازی:  ها و شخصیت  .شخصیت4.1.1
ی ایان    روش دربااره   بای، آقاای نااظ . نیاک      بارتند از  مجید، آقای صفدری، آقای حیادری، بای  های میل  ع  شخصیت
قهرمان یا شخصیت اصلی است و در هار ساه داساتان    « صبح روز بعد»نوشت   مجید در میل "نویسد    ها می  شخصیت

شخصایتی پویاا دارد و خصوصایات    نوشت   کند. مجید در این میل   نلش اصلی را ایفا می« ناظ »و « تشویق»، «تسبیح»
، دبیر ریاضی مجید است. آقای صفدری باه  «تسبیح»نوشت   کند. ضد قهرمان در میل   مردی او در جهت مثبت تغییر می

دبیار  -کناد. آقاای حیادری      سبب ضعف مجید در درس ریاضی با مجید کشمکش ذهنی، عاطفی و جسمی پیدا مای 
آموزان نیست و به همین دلیال    دری اهل خشونت و پرخاشگری با دانششخصیت قراردادی است...آقای حی -ادبیات
بای از    شخصیت مرعی و تأثیرگاذار اسات. بای   « صبح روز بعد»نوشت   بی در میل   آموزان او را دوست دارند. بی  دانش

اسات و  ضدقهرمان « ناظ »و « تشویق»نوشت   نظر نوع شخصیت، دارای شخصیت قراردادی است. آقای ناظ  در میل 
 "های نماادین اسات.    با مجید کشمکش اخالقی، ذهنی، عاطفی و جسمی دارد. شخصیت آقای ناظ  از نوع شخصیت

 ها آمده است   (. در ادامه جدول شخصیت174-175)همان، 
 

 ها  : جدول شخصیت1جدول 

 ها  نوع شخصیت ها  شخصیت
ی   توضیییییح دربییییاره 

 ها  شخصیت

 قهرمان مجید
 شخصاایت اصاالی، پویااا و 
 خصوصیات مردی مثبت

 ------------------ ضد قهرمان آقای صفدری
 شخصیت قراردادی شخصیت مثبت آقای حیدری
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 شخصیت مرعی، قراردادی شخصیت مرعی بی  بی
 شخصیت نمادین ضد قهرمان آقای ناظ 

 
 «:تسبیح».حوادث و وقایع اپیزود 4.1.2

 
 «تسبیح»: حوادث و وقایع اپیزود 2جدول

 موارد درون اپیزود نگوقایع پیر

 امکنی  گره

 -دبیاار ریاضاای-آقااای صاافدری
ی امتحان ریاضای مجیاد را     نمره

کناد و وی را باه پاای      اعالم می
شاود    آورد. او متوجه می  تخته می

که مجید جدول ضرب را حفاظ  
 نیست.

 کشمکش

وقتی که آقای صافدری متوجاه   
شود مجید جادول ضارب را     می

 حفظ نیست. سپس در روزهاای 
تواند به ساؤامت    بعد، مجید نمی

آقای صفدری جواب دهاد و باا   
 شود.  کش تنبیه می  خط

 تعلیق

مجید، جادول ضارب را حفاظ    
شده ولی با دیادن تسابیح آقاای    

ترسااد و اشااتباه    صاافدری ماای 
دهاد. در نتیجاه تنبیاه      جواب می

شاود. مجیاد بارای غلباه بار        می
ترس، تسبیحی شبیه تسبیح آقای 

 کند.  می   صفدری تهیه

 بحران
مجیااد، تساابیحش را بااه کااالس 

آورد و آقاای صافدری آن را     می
 داند.  ی توهین به خود می  نشانه

 ی اوج  نلطه

آماده  « تشاویق »در ابتدای اپیزود 
است  مجید برای قبول شادن در  
درس ریاضاای معلاا  خصوصاای 

 گیرد.  می

 گشایی  گره
آماده  « تشاویق »در ابتدای اپیزود 
درس ریاضی باا  است  مجید در 

 شود.  ی چهارده قبول می  نمره
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 ، وقایع این اپیزود در وقایع اپیزودهای دیگر آمده است.«تشویق»ی اتصال بودن اپیزود   دلیل نلطه   به
 

 «:ناظم».حوادث و وقایع اپیزود 4.1.3
 «ناظم»: حوادث و وقایع اپیزود 3جدول 

 
 موارد درون اپیزود وقایع پیرنگ

 امکنی  گره

ز انتهااای اپیاازود تشااویق آغاااز ا
شده است  آقای ناظ  سر صاف  

هاای مجیاد     و پشت بلندگو نمره
خوانااد و او را مسااخره    را ماای

 کند.  می

 کشمکش
خواهد شاعرش را سار     مجید می

صف بخواند که آقای ناظ  ماانع  
 شود.  او می

 تعلیق

منتلل شادن آقاای حیادری باه     
ی دیگاار باعااث قاارار     مدرسااه

ر وضعیتی سخت گرمتن مجید د
شاود کاه حاامی خاود را در       می

مدرسه از دست داده است و این 
 موقعیت تعلیق ایجاد کرده است.

 بحران

با کشمکش سار انشاای مجیاد،    
بااین وی و آقااای ناااظ  آغاااز   

شود و با تنبیه بدنی مجید باه    می
 رسد.    اوج می

 ی اوج  نلطه

وقتاای کااه مجیااد روز بعااد بااه  
ماده و  مدرسه برگشاته، مادیر نیا  

بیناد. مجیاد را     ناظ  مجید را می
 زند.  سر صف ترکه می

 گشایی  گره

بگو مگوی مادیر و آقاای نااظ     
سر موضوع تنبیاه کاردن مجیاد    

شود که مدیر از مجیاد    باعث می
تعهد کتبی بگیرد و مااجرا خات    

 به خیر گردد.
 

 مانی:های مرادی کر  و داستان« صبح روز بعد».بررسی تطبیقی وقایع فیلم 4.2
 

 ها:  .شخصیت4.2.1
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بی تسبیح را باه امانات     اند و تنها آقای سماواتی که بی  ها تغییر نکرده  در میل ، نسبت به داستان کوتاه تسبیح، شخصیت
ی بابایی رسایدی  کاه اسامش آقاای       گشتی  و گشتی  بامخره پرسان پرسان به خانه"گیرد حذف شده است    از او می

کرد و از این بابات    جور عتیله و معمولی جمع می  وارنگ و جوربه  های رنگ  ر تسبیح بود. تسبیحسماواتی بود و تو کا
کننده زمان داستان را نیز تغییر داده اسات    (. پوراحمد به عنوان اقتباس196  1380)مرادی کرمانی،  "کلی معروف بود.

ا نیز تغییر داده است. شخصایت اصالی مایل  و    و حدود بیست سال جلو آمده است. این تغییر زمانی مضای داستان ر
بی نیز شخصیت تکراری و مرعای رماان و مایل  اسات. در داساتان        رمان مجید است که شخصیتی تکراری است. بی

در مایل  آقاای نااظ     « تشویق»شود در صورتی که در اپیزود   کوتاه تشویق، مدیر مدرسه ضدقهرمان داستان معرمی می
هاای کباری خاان ،      شخصایت "نویساد     های حذف شاده مای    روش در مورد شخصیت  نیک ضدقهرمان داستان است.
حاذف شاده اسات و آساید     « تشاویق »نوشت   ی مجید در میل   بی، خواهر و خواهرزاده  های بی  صغری خان ، همسایه

آقای مانادگاری   نوشت، نامش به  یحیی معل  خصوصی در داستان کوتاه تشویق از اقوام کوکب خان  است اما در میل 
(. ضامنا در رماان   270-271  1393روش،   )نیک "ی آقای حیدری، به مجید معرمی شده است.  تغییر کرده و به واسطه

ای نزدیک با مجید نادارد. در جادول زیار      ی میل  رابطه  مرادی کرمانی، نام دبیر ادبیات آقای حسینی است و به اندازه
 های کوتاه مرادی کرمانی پرداخته شده است   ها با داستانهای اپیزود  ها و شباهت  به تفاوت

 
 «تسبیح»ها در داستان کوتاه تسبیح و اپیزود   ها و شباهت  : تفاوت4جدول 

 ها  تفاوت ها  شباهت وقایع

 امکنی  گره

 در هر دو مشترو است.
 -دبیار ریاضای  -آقای صافدری 

ی امتحان ریاضی مجیاد را    نمره
باه پاای   کند و وی را   اعالم می
شود   آورد. او متوجه می  تخته می

که مجید جدول ضرب را حفظ 
 نیست.

معلاا  "مثاال از داسااتان کوتاااه   
گفت  مجید، تا مردا بهت وقات  

دم. مردا باید جادول ضارب     می
رو ماااوت آب باشااای. واقعاااا 
خجالااات داره. تاااو شااااگرد   
دبیرستانی و هنوز جدول ضرب 

)مااارادی  "رو بلاااد نیساااتی  
 (.190 ،1380کرمانی،  

---------- 

 کشمکش

 در هر دو مشترو است.
وقتی که آقای صفدری متوجاه  

شود مجید جدول ضارب را    می
حفظ نیست. سپس در روزهای 

تواند به سؤامت   بعد، مجید نمی
آقای صفدری جواب دهد و باا  

---------- 
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 شود.  کش تنبیه می  خط

 تعلیق

 در هر دو مشترو است.
 مجید، جادول ضارب را حفاظ   
شده ولی با دیدن تسابیح آقاای   

ترسااد و اشااتباه   صاافدری ماای
دهد. در نتیجاه تنبیاه     جواب می

شود. مجیاد بارای غلباه بار       می
تاارس، تساابیحی شاابیه تساابیح 

 کند.  می   آقای صفدری تهیه

---------- 

 بحران

 در هر دو مشترو است.
مجید، تسابیحش را باه کاالس    

آورد و آقای صافدری آن را    می
 داند.  ی توهین به خود می  نشانه

---------- 

ی   نلطااااه
 اوج

در هاار دو مشاااترو اسااات و  
هاا در    ی اوج هار دوی آن   نلطه

اپیزود و داستان کوتااه تشاویق   
 امتد.  اتفاق می

مجید برای قبول شدن در درس 
ریاضااای معلااا  خصوصااای   

  گیرد.  می
سایزده  "مثال از داستان کوتااه   

نشین   روز تعطیلی نوروز را خانه
شدم. نشست  کنج خانه. از همه 
کس و همه چیز، حتی کتااب و  
سینما و قصه و شعر، دل کنادم  
و زانو زدم و حساابی چسابیدم   

 (.367)همان،  "به ریاضی.

---------- 

 گشایی  گره

در هاار دو مشاااترو اسااات و  
هاا در    گشاایی هار دوی آن    گره

اپیزود و داستان کوتااه تشاویق   
 امتد.  اتفاق می

مجیاااد در درس ریاضااای باااا 
 شود.  ی چهارده قبول می  نمره

---------- 

 
هاا بررسای     ی اتصال بودن بین دو اپیزود و داستان کوتاه دیگر در آن  وقایع اپیزود و داستان کوتاه تشویق به دلیل نلطه

 هاست.  وتاه تشویق در حضور و حذف شخصیتشده است. تفاوت اپیزود و داستان ک
 «ناظم»ها در داستان کوتاه ناظم و اپیزود   ها و شباهت  : تفاوت5جدول 
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 ها  تفاوت ها  شباهت وقایع

 امکنی  گره

در هر دو مشاترو اسات و از   
اپیزود و داستان کوتاه تشاویق  

 شود.  آغاز می
آقای ناظ  سر صاف و پشات   

 هااای مجیااد را  بلناادگو نمااره
خوانااد و او را مسااخره    ماای
 کند.  می

---------- 

 کشمکش

 در هر دو مشترو است.
خواهاد شاعرش را     مجید مای 

سر صاف بخواناد کاه آقاای     
 شود.  ناظ  مانع او می

---------- 

 تعلیق

 در هر دو مشترو است.
منتلل شادن دبیار ادبیاات باه     

ی دیگاار باعااث قاارار   مدرسااه
گاارمتن مجیااد در وضااعیتی   

د که حامی خود شو  سخت می
را در مدرسااه از دساات داده  
است و ایان موقعیات تعلیاق    

 ایجاد کرده است.

---------- 

 بحران

 در هر دو مشترو است.
با کشمکش سر انشای مجیاد،  
بااین وی و آقااای ناااظ  آغاااز 

شود و با تنبیه بدنی مجیاد    می
 رسد.  به اوج می

---------- 

ی   نلطااااه
 اوج

---------- 

وت بااا یکاادیگر تفااا 
 دارند.  

« نااااظ »در اپیااازود 
وقتی کاه مجیاد روز   
بعاااد باااه مدرساااه  
برگشته، مادیر نیاماده   
و ناااااظ  مجیااااد را 

بیند. مجیاد را سار     می
 زند.  صف ترکه می

در داستان کوتاه ناظ ، 
بی که باه کارهاای     بی
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مجید مشاکوو شاده   
اسااااااات باااااااه  

ای   مروشاااای  کتاااااب
رود که مجید از آن   می

هااای صااادق   داسااتان
گیاارد.   را ماایهاادایت 

ماروش    جا با کتاب  آن
کناااد. در   دعااوا ماای  

همین حین مجید سار  
بای وی    رسد و بی  می

کناد کاه     را مجبور می
ها   به مدرسه بروند. آن

بااا هاا  بااه مدرسااه   
بای باا     روند و بای   می

مدیر مدرسه راجع به 
انشای مجید صاحبت  

 کند.  می
مثال از داستان کوتااه   

سااارم را اناااداخت   "
بی   نشست . بی پایین و

درآماااد کاااه  شاااما  
سرمشلی بهش بدین، 

کنه که غیر از   غلط می
اون بنویساااه. اگااار  
نوشاات ماان ضااامن.  
کاااری از دساات مااا  

آد. خاااودت   برنمااای
بشین نصیحتش کان.  
تگاااذار هااار کتااااب 
مزخرماای رو بخونااه. 
هر چرت و پرتای رو  
بنویسااه و بیاااره ساار 

)هماااان،  "کاااالس.
436.) 

 ---------- گشایی  گره
یکاادیگر تفاااوت   بااا

 دارند.
بگو ، «ناظ »در اپیزود 
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مگوی مادیر و آقاای   
ناظ  سر موضوع تنبیه 
کااردن مجیااد باعااث  

شاود کاه مادیر از      می
مجیااد تعهااد کتباای   
بگیرد و مااجرا خات    

  به خیر گردد.
در داستان کوتاه ناظ ، 

بای و    با وسااطت بای  
صحبت مدیر با نااظ   
و تعهااد دادن مجیااد، 
ماجرا خات  باه خیار    

 گردد.  می
مثال از داستان کوتااه   

بی با چش  و ابرو   بی"
ای به  کرد کاه    اشاره

بروم دسات نااظ  را   
ببوسااا . هااا  زورم  

آمااد و هاا  روم    ماای
شد. آقاای مادیر     نمی

رو کرد به ناظ   ایان  
دمعاااه رو ببخشاااین، 
اجازه بادین باره سار    
کااالس. بایااد کتبااا    
بنویسه که سر کاالس  
هاااار مزخرماااای رو 

س و نخونه و نظ  کال
مدرسه را حفظ کناه.  

بی گفت  هر چای    بی
 "نویساه.   بخواین، مای 

 (.438)همان، 
 

ی اقتباس ماورد نظار     های کوتاه مرادی کرمانی و میل  پوراحمد مشخص شد که پوراحمد از سه گونه  با تطبیق داستان
هاای ماوق     طور که در جدول  ف هماندار را برگزیده است. پوراحمد البته در اپیزودهای مختل  دادلی اندرو، اقتباس وام
طاور مثاال وقاایع اپیازود       دار را با شدت و ضعف و در پیشبرد درام میل  استفاده کرده است. باه   دیده شد، اقتباس وام

رسد که این اپیازود اقتبااس وماداراناه داشاته       عینا وقایع داستان کوتاه تشویق هستند؛ در نگاه اول به نظر می« تشویق»
دار اساتفاده کارده اسات.      های مرعی داستان کوتاه باز ها  وی از اقتبااس وام    در نهایت با حذف شخصیت باشد ولی

 دار بهره جسته است.  بنابراین در هر سه اپیزود، پوراحمد از اقتباس وام
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رگاذار در جهات پیشابرد درام    از ادبیات به عنوان یاک عنصار تأثی     سینمای امروز ایران مانند سینمای جهان از اقتباس
های متعاددی انجاام گرمتاه      کند. هوشنگ مرادی کرمانی، یکی از نویسندگانی است که از آثار وی، اقتباس  استفاده می

و سه اثر ساینمایی آن باوده   « های مجید  قصه»ی تلویزیونی   است. حاصل همکاری وی و کیومر  پوراحمد، مجموعه
کنناده در    ی موملیت یک اثر شود. نلش اقتباس  کننده  تواند تضمین  اقتباس به تنهایی نمی طور که اشاره شد،  است. همان

صابح  »ی سه داستان کوتاه مرادی کرمانی، در مایل     کننده  کننده خواهد بود. پوراحمد به عنوان اقتباس  این مورد، تعیین
گونه کاه در ایان ملالاه نظار       کند. آن  ار استفاده مید  ، به مراخور اپیزودها، از خصوصیات مختلف اقتباس وام«روز بعد

کاه وی    دار بهره جساته اسات؛ یعنای ایان      دار بود، پوراحمد به همان صورت از اقتباس وام  اندرو در مورد اقتباس وام
تمامیت اثر را حفظ کرده ولی بر اثر وضعیت موجود درام خاویش، اثار اصالی را باا تغییراتای مواجاه کارده اسات.         

ترین تغییرات نسبت به داستان کوتاه تسبیح، آن را اقتبااس کارده اسات؛ تغییارات       ، با ک «تسبیح»حمد در اپیزود پورا
، «تشاویق »ها در این اپیزود وجود دارد. در اپیزود   جزهی اع  از عوض کردن اسامی و ک  و زیاد کردن نلش شخصیت

، وی تغییراتای را  «نااظ  »کند. ولی در اپیزود   ا حذف میهای مرعی ر  زند ولی شخصیت  وی دست به تغییر وقایع نمی
گشایی موجود در داستان مرادی کرماانی    ی اوج و گره  که نلطه  دهد؛ طوری  تر انجام می  در وقایع برای تأثیرگذاری بیش

« صابح روز بعاد  »  تر مایل   دار برای اثرگذاری بیش  توان گفت پوراحمد، از اقتباس وام  دهد. در مجموع می  را تغییر می
سازایی در پیشابرد درام     که اقتباس و انواع آن تأثیر به  بهره جسته است. در نهایت، این ملاله نشان داد که عالوه بر این

 شود.   کننده نیز مه  تللی می  دارند، نلش اقتباس
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