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Abstract 
The process of dramatic adaptation of fictional narratives has always been 

considered as one of the most significant problems for playwrights. This 

challenge provided new capabilities for literary studies after the modern 

period, particularly when literary styles developed in more various forms and 

the awareness to adapt literary works in Film and Theater gradually 

increased. In this essay, we attempted to propose a new conceptual model for 

adapting Iranian Composite Novels by posing the question of what the main 

challenges of this type of creative adaptation might be, and how to present a 

dramatic interpretation of this unconventional literary genre. Our initial 

assumption is that the use of new theories related to dramatic form and 

structure can provide a new explanation to the theoretical problem of this 

research. The research is done by a descriptive-analytical method and the 

data was collected by referring to library sources. Our theoretical approach 

to the problem is inspired by Maggie Dunn and Ann Morris's views on the 

nature of the Composite Novel (1995) and Sam Smiley's interpretations on 

new dramatic structures (2005). The results of this study confirm that in the 

challenge of adapting modern fictional narratives, where language is the 

common device for exchanging signs between literary source text and 

dramatic target text, formulating new forms of dramaturgical adaptation will 

be a suitable explanation. 
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 چکیده
است. این  روی نویسندگان بوده  برانگیز پیش ترین مباحث چالش اقتباس نمایشی از ادبیات روایی، همواره یکی از مهم

تری  های متنوع های ادبی در شکل سبکمفهوم روایت به چالش کشیده شده و چالش در دورۀ مدرن و پسامدرن که 
ضرورت شکل و فرم را رار دادن آثار ادبی در سینما و تئاتر ق تمایل برای دستمایه  بیشتر شد. در این دورانپدید آمد 

با توجه به د. در این جستار، مپردازی فراهم آ های ادبی و نظریه ای مهم برای پژوهش زمینهدر نتیجه  پیش کشید و
ین پرسش های مرّکب پرداخته شود، با ا برای اقتباس از داستان ییهاکوشش شده به مطالعۀ راهکاراهمیِت متون ادبی، 

توان قرائتی نمایشی از این ژانر ادبی داشت.  های مرّکب چیست و چگونه می های اصلی اقتباس از داستان که چالش
در قالب کردار و کنش د، شو  بیان می ای را که به مدِد کلمه اندیشهتواند  اِل فرعی این است که درام چگونه میؤس

تواند  و فرم نمایشی می  های نوین در زمینۀ ساخت گیری از نظریه بهرهگمان بر این است  ؟بازنمایی نمایددراماتیک 
است.  ای گردآوری شده ها با مراجعه به منابع کتابخانه تحلیلی است و داده -توصیفی ،راهگشا باشد. روش پژوهش

موریس در زمینۀ شناخت ُرمان مرّکب و نظریات سام اسمایلی در باب ساختارهای  دان و آن  الگوهای نظری مگی 
های ادبی مدرن  یتدهد در چالش اقتباس از روا است. نتایج این مطالعه نشان می نوین نمایشی مورد توجه قرار گرفته

مناسباِت ُفرمی که بتواند در قالب نظامی که زبان عنصر اصلی و مشترک میان متن ادبی و متن نمایشی است، کشف 
 راهکاری مناسب خواهد بود. ها متن ادبی را به درام پیوند دهد، از نشانه
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 . مقدمه1
نتیجۀ اندیشه و عمل است و اندیشه در واقع تمام کند، طبیعت درام  بر مبنای آنچه ارسطو بیان می

انمایی و این موضوع و(. 122: 1396کوب،  زرین)دهد  مناسباتی است به داستان جهت می
و  نمودهدر قالب نمایش امری دشوار  را های درونی یک اثر ادبی کنشها و  بخشی به انگاره صورت

رود. در این میان، نقطۀ پیوند ادبیات با  همواره چالشی در اقتباس نمایشی از ادبیات به شمار می
گرایانه و بافتاری متن ادبی و متن نمایشی است که جز از طریق نزدیک  های داللت نمایش، زمینه

ویژه  برخی آثار ادبی، به لحاظ کالم و بیان  به، زبان دراماتیک ممکن نخواهد شد کردن زبان ادبی به
ها برای نمایش یا تصویر، بسیار  سازی آن ای دارند که امکان اقتباس و آماده چنان ساخِت پیچیده

هایی برای بازنمایی در  نماید. اما برخی آثار هم هستند که به رغم پیچیدگی، قابلیت دشوار می
ها از پیش فراهم  ای دیگر را دارند و این قابلیت را ُفرم یا ساختار بیرونی آن یا رسانه محیط
رسد توجه به فرم و تمهیدات آن، راهکاری مساعد برای  است. بر این اساس، به نظر می نموده

باشد، کاربست تمهیدات فرمی، چیزی  اقتباس باشد و از آنجا که کالم مادۀ اصلی هر متن ادبی می
 های بالقوۀ آن نخواهد بود. گیری از ظرفیت کاربرد زبان و بهره جز

های مدرن ادبی است که به سبب فرم اپیزودیک و  رمان مرّکب، یکی از انواع روایت
ای که در سبک روایی دارد، شباهت بسیاری به نوعی از درام دارد که ما آن را با برشت  قطعه قطعه

ای  کوشد فاصله گیرد، اما همواره می گویی قرار می مبنای قصه شناسیم. این نوع رمان، اگرچه بر می
ای را دنبال  گذرد، حفظ کند و این فاصله همان ایده را میان مخاطب و آنچه در جریان متن می

سید ابراهیم تقوِی شیرازی، معروف به ابراهیم گلستان کند که تئاتر مدرن به دنبال آن است.  می
نویسی در  گزاراِن این سبک از داستان نویسی است که از جمله بدعت ساز و داستان فیلم( 1922)

سازی است که در آثار خود متمایل به این  نویسنده و فیلم (1941). همچنین ناصر تقوایی ایران است
ین ثیر این سبک روایی در آثار تصویری هر دو نویسنده مشهود است و اأباشد. ت سبک ادبی می

بررسی و مطالعۀ امکانات اقتباس نمایشی از  بر یک سبک ادبی مدرن، به ا تمرکزکوشد ب مقاله می
داستان کوتاه  چیستی رمان مرّکب و چرخۀ  دربارۀبر این اساس، ابتدا شرح مختصری  آن بپردازد.

گاه با تمرکز بر ساختارهای نوین در نظریات سام اسمایلی به چگونگی اقتباس  آوریم و آن می
 زیم.پردا نمایشی از آن می

 

 . رمان مرّکب، زنجیرۀ روایت2
ای واحد  شود که پیکره ای گفته می تنیده هاِی داستانی درهم ، به قاب(Composite Novel)رمان مرّکب 

. به لحاظ تاریخچه، این فرم روایی را از دوران (Dunn & Morris, 1995: 1)اند  و منسجم را شکل داده
 Francesco)و پترارک  (Dante Alighieri)کهن، قرون وسطی و رنسانس با آثار نویسندگانی چون دانته 

Petrarca) ویژه  های آن به شرق و ادبیات کهن شرقی، به توان ردیابی کرد و ریشه در اروپا می
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ص، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا به رسد، اما به طور مشخ شب می  هزارویک
 عنوان یک سبک نوین روایی رواج بیشتری یافت. تا آنجا که نویسندگانی نظیر ویلیام فاکنر

(William Faulkner)ِارنست همینگوی ، (Ernest Hemingway)جیمز جویس ، (James Joyce) جان ،
اند. در ایران  هایی را در این قالب به نگارش درآورده و دیگران، داستان (John Steinbeck) بک اشتاین

نویسانی مانند  نویسی، این سبک رواج چشمگیری یافت و داستان نیز با شروع جریان نوین داستان
 ، ابراهیم گلستان(Sadeq Chubak) ، صادق چوبک(Gholam-Hossein Sa'edi) غالمحسین ساعدی

(Ebrahim Golestan) اند. دیگران پیرو آن بوده و 
 

 . انسجام روایی1ـ2
های این سبک ادبی و بررسی  ، به شرح ویژگی(Ann Morris)و آن موریس  (Maggie Dunn)مگی دان 

اند و با تمرکز بر  پرداخته (Story Cycle)انواع آن با عنوان رمان مرّکب یا چرخۀ داستان کوتاه 
اند که در این مجال، با  گونۀ ادبی ارائه داده  هایی از آثار ادبی، تحلیلی از ساختارهای نوین این نمونه

 کنیم. هایی از آن بسنده می های مطالعاتی و هدف پژوهش، به ذکر بخش توجه به نمونه
یکدیگر بر اساِس قاعده یا  رمان مرّکب در واقع، چیدمان قطعات کوچک داستانی در کنار

کند. این انسجام برآمده از داللت یا  قانونی است که انسجام یا وحدت کّلی اثر حکم می
ارتباطی »های دیگر  هر بخش یا قطعۀ داستانی با بخش»ای که  های کلی متن است، به گونه داللت

، ضمن اینکه استقالل و کمال (Ibid: 10)داشته باشد و نظمی یکپارچه را بیافریند « دینامیک و پویا
 در ذات خود نیز داشته باشد.

 
 : رابطۀ جزء با ُکل در رمان مرّکب 1مدل 

گیرد که  های کوتاه شکل می از نظر دان و موریس، چنین ساختاری از طریق چرخۀ داستان
 «ر. ام. فورست ای»دهند. نظریۀ  ضمن وحدت و نظم درونی و زیباشناختی، مفاهیمی را بازتاب می

(E. M. Forster, 1879-1970) شده با ریتِم مرّکب در  های پیکربندی دربارۀ مقایسۀ ارتباط درونی متن
تواند در فهم این یکپارچگی به ما کمک کند. فورستر دو نوع ریتم درونی در رمان  سمفونی می

کند. یکی، ریتم ساده و دیگری، ریتم ترکیبی. ریتم ساده، همان ضرباهنگ و هارمونی  تعریف می
بینیم و ریتم ترکیبی، نظمی است که از طریق  با ساختار علت و معلولی میهایی  است که در رمان

آورد. ویژگی رمان  ها، الگویی یکپارچه پدید می ها، تصاویر و شخصیت کنار هم گذاشتن سازه
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هم پیوسته را شکل  ای به هایی است که چرخه های کوتاه و کامل داستان تنیدن قطعه مرّکب، درهم
ها را در پنج  اختصار آن بر اساس یک یا چند قاعده است که دان و موریس بهدهند. این پیوند  می

 دهند: دستۀ زیر جای می
ترین عناصر پیونددهنده میان اجزا و قطعات در  یکی از پرکاربردترین و مهم . موقعیت یا زمینه1

 های پیشرو است. رمان مرّکب و رمان
شخصیت اصلی که ممکن است راوی باشد یا  تمام قطعات با تمرکز بر . شخصیت اصلی یا راوی2

 شوند. نباشد، روایت می
شود و این ترکیب گاه بافتاری  به شخصیت اصلی متصل می کننده های فرعی یا کمک . شخصیت3

 آورد. فرهنگی و چندوجهی در متن پدید می
 د.شو الگو در رمان مرّکب، جایگزین پالت است و نظمی درونی را موجب می . الگوی روایت4
کند. مرکز  ی متمرکز و منسجم در کّل روایت ایجاد میفرآیندراوی با گفتن قصه،  سرایی . داستان5

 گری است. ثقل در این نوع پیوند، به جای شخصیت، داستان و روایت
کند، بلکه به  تنهایی عمل نمی اند، به ها اشاره کرده هیچ یک از این قواعد که دان و موریس به آن

آورند. دان و موریس  ها، تعریف مشخصی از رمان مرّکب را پدید می از ویژگی ای شکل مجموعه
ای  کنند که در هر حال، آنچه مهم است، هارمونی و انسجام درونی متن است که پیکره تاکید می

پیوسته،  هم های کوتاِه به . رمان مرّکب یا چرخۀ داستان(Ibid:15)آفریند  واحد و یکپارچه را می
محکم )ساختمانی( نهاده دارد که مسیری  هایی برهم سنگ رفتی، شبیه پاره ی و غیرپیگسترش غیرخط

. به این ترتیب، دان و مگی، رمان مرّکب را (Ibid:19)سازند  و مطمئن برای پیشرفت روایت می
نامند که قطعات آن در تعامل و در نسبت با هم، دارای تحرک و انعطاف  موجودی پویا و زنده می

 هستند.

 
 هستند  ها در عین استقالل، به یکدیگر مرتبط : داستان2مدل 

 

 . درام: موجود زنده و پویا2-2
، درام را یک ارگانیسم زایا نویسی نمایشنامه نیز در کتاب خود با عنوان (Sum Smiley)سام اسمایلی 

نامد که قابلیت تحرک و جنبش دارد و در این مسیر، به مدد عناصری همچون زبان، کنش،  می
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سازد که درام را صاحب تشخص و پیکره  های معنایی را می ای از داللت صحنه و اندیشه، شبکه
ها الگو و  ی را که در آنرفت های نوین غیرخطی و غیرپی نماید. اسمایلی راه مواجهه با روایت می

داند.  اند، جستجو برای یافتن ساختارهای تازه می های ذهنی، جایگزین پالت و داستان شده تداعی
دهد.  ها، نظامی نوین را بتوان بنا نهاد، پیشنهاد می در واقع او یافتِن مناسباتی را که به مدد آن

دانند، درام را واجد  ب حیاتی دینامیک میاسمایلی نیز مانند مگی دان و آن موریس که رمان را صاح
دهد  به حیات خود ادامه می مند( )نظامداند که از طریِق یک نظم درونی  تحرک سازمانی می

(Smaily,2005: 95)روایی و برقراری   . نظریات دان، موریس و اسمایلی رهیافتی برای رخنه در متن
شود، با پیشنهادهای  حلیل دان و موریس آغاز میپیوند میان روایت و درام است. آنچه با تفسیر و ت

گیرد و ما را به سوی  تری به خود می نویسی، شکل کامل های نو در نمایشنامه اسمایلی دربارۀ فرم
 شود. پاسخ پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می

مند درام، سام اسمایلی دو نوع حرکت را مورد توجه قرار  در بحث حرکت سازمانی و نظام
و معلولی دارند؛   رفتی سریالی و علت که پی (Horizontal)هایی با حرکِت افقی  هد. یکی، درامد می

هایی که از نظمی  است. دیگری، درام کار رفته نویسی به های سّنتی نمایشنامه مانند آنچه در شیوه
ب بدون ها، اغل روند. این نوع از درام تبعیت کرده، بر اساس علیت پیش نمی (Vertical)عمودی 

و تصویری است و ریتم،  (Imaginative)ها به یکدیگر، پنداشتی  داستان رخداد هستند و اتصال قطعه
در نتیجه،  .(Ibid: 95-96)گیرد  وقایِع دراماتیک را می هارمونی و نظم درونی، جای پالت و سلسله

به نحوی که  .استِی وضعیتی ضِد روایی آید که تجلّ  ریختگی و انسجام پدید می مرزی میان درهم
توان نامش را روایت نهاد  که می اند تا جایی ها در ُکل به یکدیگر پیوسته قطعهپذیرد  مخاطب می

 (.72: 1397، ابوت )پورتر
 

یس و اسمایلی1جدول  یاِت دان، مور  : مقایسۀ ساختار رمان مرّکب با ساختار عمودی نمایشنامه بر اساس نظر
 رمان مرکب

 )The Composite Novel  (  
 تحرک عمودی

)Vertical Movement in Drama( 
یا متن روایی به مثابۀ ارگانیسم زنده و پو مثابۀ ارگانیسم زنده و پویا متن دراماتیک به   
ای از قطعات روایی مجموعه ای از قطعات نمایشی مجموعه   

ـ بدون رخداد تداعی خاطرات ـ بدون رخداد پنداشتی   
 نظم درونی زیباشناختی نظم درونی زیباشناختی

ای های زمینه پیوند بر اساس داللت ای های زمینه پیوند بر اساس داللت   
 ریتم و الگو به جای پالت ریتم و الگو به جای پالت

های نمایشی استقالل کامل پاره استقالل کامل قطعات  
 

 ها ای از داستان . خالصه3
کند، به شیوۀ تداعی  ای در آن زندگی می ای که همراه عده ، راوی پس از توصیف خانهمد و مهدر 

ها به طور مشخص با تمرکز بر  پردازد. داستان هایی از گذشته می خاطره به روایت داستان
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کند که  نام را مرور می «عباس»شوند. در داستان اول، راوی خاطرۀ مردی  هایی روایت می شخصیت
اش با  ای است تا راوی از شخصیت خاص او و رابطه میرد. مرگ عباس، بهانه می به شکلی غریب

، زنی که با او در قطار شیراز مالقات «حمیده»های دیگر خانه بگوید. بعد از عباس، راوی به یاد  آدم
کند. حمیده در نظر راوی، یعنی شیراز، و  افتد و با همان شیوه، خاطراتی را بازگو می است، می کرده

آورد برای فروش، و پیرمرد لنگ، پیرمرد  شیراز، خاطرۀ پیرمرد لنگی است که سوار بر االغ، دوغ می
های راوی،  بازی کند که پشتۀ خارهایش بر اثر شیطنتی کودکانه از سوی هم خارکن را تداعی می

را به یاد دهد. مرگ غریب خارکن، راوی  تن به مرگ می بار طنزآلود و غمگیرد و در موقعیتی  آتش می
اندازد و داستان قزی به سرانجام نرسیده، راوی به  رفته بر او می عقل و ظلم ، دخترِک شیرین«قزی»

افتد. آنگاه با همان سبک و با جزئیاتی دقیق ماجرای  اش می ، آشپز کچل خانۀ پدری«باشی»یاد 
کند و  زنی میها و تهمت دزدی، خود سبب ترس از هجوم همسایه کند که به باشی را روایت می

کشند. سرانجام، راوی به سراغ پاسبان  های انبار خانه بیرون می ها از زیر هیزم نعش او را پاسبان
های کوچک خود را دارد که  ها حضور دارد. اما او داستان رود که به نوعی در تمام داستان می

ناور افتاده بود، اما در راه ای است که به فکر اختراع چرخ ش ساله ها، مربوط به جوان سی ترین آن مهم
که پاسبان به عنوان ناظر ماجرا و تنها کسی که فرصت نجات دادن  آزمایش آن تلف شد، در حالی

رسد که  ای به پایان می گونه ، بهمد و مهاست.  توجه از کنار آن گذشته جوان را از مرگ داشته، بی
 است. انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده

های کوتاه است که در عین مستقل  ای از داستان تری چرخه به طور مشخص، سال تابستان همان
، در «سیفو»و « ناخداخورشید»اند. در داستان اول،  بودن، به واسطۀ عنصر مکان به یکدیگر پیوسته

کنند. سرانجام، ناخدا کارش را از دست  بارانداز به دلیل زورگویی سرکارگر با او دعوای مفصلی می
گیرد روی لنج برای خودش کار کند. بخشی از این داستان در خانۀ زنی به نام  م میدهد و تصمی می

پردازد و بخش دیگر، در بارانداز و در نهایت،  می« لیدا»گذرد و به نمایش رابطۀ ناخدا و  می« ژنی»
 هاست که کند، اما مدت رسد. در داستان دوم، ناخدا روی لنج کار می با کافه گاراگین به پایان می

بودن هوا، به دریا بزند و  جا کند. بنابراین، تصمیم دارد با وجود بارانی  نتوانسته مسافری جابه
زند. در  رغم طوفان و باران به دریا می ها درون داستان و به های شخصیت سرانجام، با تمام کشمکش

روند، تا  ن میها کار در بارانداز، به کافه گاراگی ، بعد از ساعت«اسی»و « مندی»داستان سوم، 
ریخته است. گاراگین ماجرای دعوای شب گذشته را برای مندی و اسی بازگو  هم تر کنند. کافه به لبی 
داند زن به او وفادار  اش است. حاال مندی می کند. دعوا به خاطر زنی بود که مندی خاطرخواه می

که بر اثر مصرف زیاد الکل، خواهد واقعیت را بپذیرد. در داستان چهارم، اسی  نیست، اما دلش نمی
که هیچ کس منتظرش نیست. او و مندی دربارۀ  در آسایشگاه بستری بوده، تازه رها شده، در حالی 

زمان رخ  زنند. مرگ حمید و رفتن اسی به آسایشگاه، هم مرِگ دوستی به نام حمید حرف می
ظی، به جای اینکه بگوید ها، بر اثر یک اشتباه لف کاِر آن ، صاحب«مستر برودریک»است و  داده
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زنند، ولی  است. در ظاهر، اسی و مندی دربارۀ اشتباه مستر حرف می حمید مرده، گفته اسی مرده
است. داستان پنجم، در  اختیار بر زبان آورده گوید که حقیقت را در واقع، مستر بی داستان دارد می
برای یکی از زنان خانۀ ژنی های سیفو  قراری گذرد و به ماجرای عاشقی و بی بیمارستان می

پردازد. تناقض غریب داستان در این است که عامل بیماری کشنده و مرگبار سیفو، همان زن  می
است. داستان ششم، از دید سیفو به ماجرای مهاجرت یکی از مهندسان کشتی از انگلستان به ایران 

راوی را معطوف به سیفو سالۀ مهندس است و  پردازد. شخصیت اصلی این داستان، کودک شش می
های دیگر مجموعه از  خصوص شخصیتی متفاوت با آنچه در داستان بینیم که در این داستان، به می

است و  پوش است که تازه به خانۀ ژنی آمده ایم. داستان هفتم، ماجرای زنی مرموز و سیاه او دیده
پس از یک شورش جمعی در کند. داستان هشتم،  واکنش مردان جزیره را به حضور او روایت می

ویژه که از افعال جمع  شود. مشخص نیست راوی کدام یک از جاشوهاست، به جزیره روایت می
بیند برخالف انتظارش،  است و می است. راوی از زندان رها شده، به جزیره بازگشته استفاده شده

 است. ها پر شده است، جز قبرستان که حاال از آدم هیچ چیز تغییر نکرده
 

 . تحلیل4
کند که  به این نکته اشاره می، (Anatomy of Critisism)آناتونی نقد نورتروپ فرای در کتاب 

دهد که هنر چگونه قادر به بیاِن  گرایی چگونه ما را همواره در برابر این پرسش قرار می واقعی
دهد که این کار غالبا از طریِق پیوند یک معنای خارجی به یک کلمه  رخدادها است. فرای شرح می

 Story)ها  روایت ، اجزای متن، یا خردهمد و مهدر  (Fray, 2000: 73 & 136)پذیرد.  صورت می

Pieces) د آمده و ها از دل یکدیگر پدی ، تداعیبه این ترتیبشوند و  کلماتی به هم وصل می با تک
مضمون اصلی یا »تکه است، بر اساس  تا سرانجام، متنی که تکه کنند الیه الیه همدیگر را کامل می

، نظمی (Dunn & Morris, 1995: 2)« دهند ها را به یکدیگر پیوند می روایت هایی که خرده داللت
بافت فرهنگی و  از درون آشکارکنندۀ ظام نهایین به شکلی که. سازد می یداردرونی و یکپارچه را پد

از هفت جزء روایی  مد و مه هاست. از منظر ساختاری، روایت های اقلیمی مشترک میان خرده زمینه
کنند. بهانۀ روایت،  ا روایت میاست که هر کدام، داستان کاملی دربارۀ یک شخصیت ر تشکیل شده

سپرد و تداعی خاطرات به  شرح و تفصیل مرگ عباس است، اما راوی عنان به دست ذهن می
، به طوری که (Ibid: 6)رود  ای سیال، یا به تعبیر دان و موریس، منعطف و لغزنده پیش می شیوه

الیۀ عمیق و مفهومی اثر را کنندۀ اصلی که  رو هستیم که یکی، متن داللت عماًل با دو متن روبه
دهد. پیوند میان دو متن از  سازد و دیگری، ساختمان متن که رخدادهای عینی را گزارش می می

 ساخت است. طریق ژرف
های این  رو هستیم. هریک از داستان ، با نوع دیگری از رمان مرّکب روبهسال تابستان هماندر 

های  ها، کانون ه این شکل که با تغییر راویکند؛ ب ها روایت می مجموعه را یکی از شخصیت
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پذیرند؛ به عنوان نمونه،  های مختلفی می ها نقش آید. برخی از این شخصیت متعددی پدید می
که کانون اصلی داستان،  سیفو در داستان بین دو در، یک راوی نمایشی و ناظر است، در حالی 

ناظر است و این سیفوست که کانون  است. در داستان هار، مندی راوی نمایشی و« خورشیدو»
اصلی روایت قرار دارد. در داستان تنهایی، اسی راوی نمایشی و ناظر داستان، و مندی کانون اصلی 

کنند. در داستان آخر،  ها کیفیتی منعطف و لعزنده در روایت ایجاد می روایت است. این چرخش
رسد این داستان، تالشی  ه نظر میراوی سوم شخص جمع و نمایشی است و هویت روشنی ندارد. ب

اند به صدای مستقلی  است برای بازتاب صداهایی که در هفت داستان قبلی چندان موفق نشده
و راوی  (مد و مه)از این حیث، در راوی آشکار  مد و مهبا  سال تابستان همان تبدیل شوند. تفاوت

هایی را حول مفاهیم  روایت خرده است که همزمان با تداعی خاطرات، (سال تابستان همان)مستتر 
مثابۀ عمل مضمون اصلی است. گلستان،  نمایند. در هر دو اثر، شخصیت به مشترکی بازگو می

های آن، تاریخی است.  پردازد که ریشه نمایی به نقد جهلی می همچون دیگر آثارش، با تکنیک واقع
است. پیوند میان  تر رسیده مایشیتقوایی با همین مضمون، اما از نگاهی اومانیستی، به بیانی ن

هایی  ای ندارد. تقوایی، هشت داستان را با زمینه ، تکنیک ویژهسال تابستان هماناجزای روایت در 
ها در ساختاری  دهد تا داستان ها در دل هم قرار می ها و موقعیت ها، شخصیت مشترک، مانند مکان

و از این حیث، تفاوتی میان دو اثر وجود دارد.  روایت، بستاری یکپارچه را شکل دهند فراتر از خرده
ها، عناصر روایی مانند مکان، شخصیت و موقعیت  ، عامل پیوند میان قطعهسال تابستان هماندر 

سرایی  ها، مضامین روایی و داستان ، عامل پیونددهندۀ میان قطعهمد و مههستند. اما در 
(Storytelling) است. در هر دو اثر، الگو (Patern) جایگزین پالت (Plot)  شده، نظمی درونی را پدید

 است. آورده
 

اثر دو در روایی های قطعه پیونددهنده عناصر مقایسۀ: 2 جدول  
سال تابستان همان مد و مه  

های مشترک شخصیت تداعی خاطرات راوی  
مثابۀ یک فرآیند پردازی به داستان های مشترک مکان   

های داستانی موقعیت های داستانی موقعیت   
 الگوی روایی الگوی روایی

سال تابستان همان مد و مه  
های مشترک شخصیت تداعی خاطرات راوی  

 
 

 . از روایت تا اجرا4-1
ادبیات دراماتیک، مرزی گسترده میان ادبیات روایی و تئاتر روایی است. این مرز در محدودۀ میاِن 

داشتِن مخاطب  که هنِر درام به عنوان هنِر نگاه  نحوی  به گیرد. میقرار )تئاتر( و حواس )ادبیات( ذهن 
، ماهیِت جمعی دریافت متن یجهدر نت ؛کید داردأمحور ت شناختِی دریافت در تئاتر، بر نگرش زیبایی
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مخاطب درام قادر نیست ضرباهنگ یا ریتم را شناختی است.  ای تاریخی و جامعه دراماتیک، مقوله
)فیستر، به دست گیرد  ،تواند سرعت خوانش را تعیین کرده اما خوانندۀ رمان می ؛دهدبه دلخواه تغییر 

چیدمان قطعات روایی به منظور  فرآینداقتباس نمایشی از ادبیات در این معنا،  .(54: 1395
ها به  است و ساختار دراماتیک شیوۀ مربوط شدن موقعیت ساختاربخشی به یک کلیت معنادار 

باشد؛ به بیانی، این فن و شیوۀ به صحنه آوردن  ها می تمرکز یافتن بر موقعیتیکدیگر، و شیوۀ 
که جهان دراماتیک نمایشنامه را »مندی از امکانات زبان و کاربرد عملی آن است  جهان، نتیجۀ بهره

 .(17: 1382)داوسن، « کند آفریند و مناسبات میان این جهان و واقعیت استعاری را برقرار می می
 

 مثابۀ الگو فرم به. 4-2
های فرمی یا الگوهای اقتباس نمایشی، از دل متون و از دل رابطۀ  باید توجه داشت که ضرورت

چرا که فرم یا شکل حاصل مناسباتی هستند که نظامی نهایی از آیند.  ها پدید می سبک و محتوای آن
های  تی هستند که میان نشانهسازند. در واقع فرم یا الگوی دراماتیک، تمامی مناسبا ها را می نشانه

نویسی  در نمایشنامه .(189 :1397 )احمدی، دارد وجود زمان، و مکان صدا، حرکت، بدن، مثل تئاتری
سّنتی، وحدت و یکپارچگی اثر غالبًا در گرو پیشرفت عّلی روایت است. اما در تعاریف مدرن، این 

های گوناگون، از جمله زبان است. بنابراین، پالت و شخصیت،  امر مستلزم شناخت دقیق جنبه
رند. واقعیت این است گی اگرچه دو عنصر جداگانه از عناصر نمایش هستند، اما در دل هم قرار می

های مدرن، تنها یکی از ابزارهای ساختار نیست، بلکه موجودی زنده و  که شخصیت در نمایشنامه
های زبانی برای انتقال تجربیات ذهنی خود بهره  ارگانیسمی متحرک است که از رموز و نشانه

دیگر، تفاوت ادبیات  ای را برهم بزند. از سوی و قادر است هر قاعده( 126: 1395)مکی، گیرد  می
هاست. در ادبیات، مخاطب از طریق تخیل  روایی و نمایش، از چگونگی درگیر شدن مخاطب با آن

کند که توقف کند یا بازگردد به  کند. او انتخاب می های شخصی خود با متن رابطه برقرار می و تجربه
ی است. خواندن به ارادۀ او ای و از نو بخواند. این درگیری تا حد زیادی شخص ای یا صفحه جمله

سرعت از  گردد. اما در نمایش، مخاطب مستقیم و به شود، یا متوقف می رود، یا تکرار می پیش می
شود و انتخاب او نقش چندانی در این درگیری  عرصۀ تخیل به سوی ادراک و دریافت آنی پرتاب می

تواند در تداعی معانی در  ن میهای کالمی، بصری، موسیقی و میزانس جنبه»ندارد. از این حیث، 
. بنابراین، در ادبیات، لفظ و معنی ایجاد تداعی (45: 1397)هاچن، « ذهن مخاطب دخالت کند

کنند؛  ای از عناصر نمایشی هستند که چنین نقشی را ایفا می کنند، اما در نمایش، مجموعه می
 رنگ و تمرکز بیشتر بر حواس مخاطب است. چراکه عنصر تخیل، کم

شده با مرکزیت یک یا چند ایده  بندی ان مرّکب به عنوان متنی روایی، نظامی پویا و سازمانرم
لغزند. وجه  تنیده و در دل هم می است. قطعات کوچک روایی از طریق یک رابطۀ درونی، درهم

شود و  پنداشتی و تصویری قطعات روایت، ضمن درآمیختن با تخیل مخاطب، تقویت می
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ریتم و »دهد. بنابراین، در اقتباس، از دل این گونۀ ادبی، توجه به  ا بازتاب میانسجامی یکپارچه ر
مؤثر خواهد « شناسیم، در یافتن الگوی مناسب دراماتورژی هارمونی، شبیه آنچه در موسیقی می

. تحرک سازمانی در رمان مرکب، بر اساس نظم عّلی نیست. (Dunn & Morris, 1995: 5-6)بود 
شوند. در چنین  ها بر اساس یک یا چند ایده و اندیشۀ مرکزی به یکدیگر متصل میبنابراین، رخداد

رو باشیم؛ به  نظمی، ممکن است با گسست، شکست، َدَوران، وقفه یا غیاب در سلسلۀ وقایع روبه
 ,Smiley)شناسیم، کارکرد ندارند  های سنتی می گونه که در فرم  بیان دیگر، آغاز، میانه و پایان، آن

2005: 96). 
 

 سال تابستان همان. 4-2-1
همیشه سعی دارد خود را از رمان »های کوتاه است. داستاِن کوتاه  ای از داستان رماِن مرکب، چرخه

آید،  متمایز کرده و از گرفتارشدن در تسلسِل ُکنِد زمانی حوادث که نقطۀ قوِت رمان به حساب می
طور  است که از آنجا، گذشته و آینده، بهای خارج از زمان  طهبپرهیزد. گویی در جستجوی نق

، سال تابستان همانها در مجموعۀ  چرخۀ داستان .(179: 1381اوکانر، )« زمان قابل دیدن باشد هم
کنند، اما هر کدام به شکل جداگانه استقالل  اگرچه یکدیگر را به واسطۀ عناصر مشترک کامل می

کنندۀ روشنی وجود  بعدی، هیچ نقطه یا زمینۀ متصلروایی دارند. در فاصلۀ یک داستان تا داستان 
اند و در زیرمتن، جهانی یکپارچه را  ارتباط به یکدیگر کنار هم قرار گرفته ندارد. عناصر ظاهرًا بی

توان روایتی  ها را تغییر داد. می راحتی ترتیب چیدمان داستان توان به همه، می  دهند. با این شکل می
ها افزود. هر داستان با تمرکز بر یک شخصیت و از دیدگاه  یگر بر آنای د را حذف کرد و قطعه

های متعددی در مجموع  شوند. تغییر زاویۀ دید منجر به ایجاد کانون ای بیان می های جداگانه راوی
قطعه و چندپاره  ها، قطعه گردد. گویی مِن اصلی یا همان راوی مستتر در مجموعۀ روایت نمی
ها، یک صدا، صدای مستتر در پِس چرخش زوایای  ها و شخصیت یر راویشود و با وجود تغی می

کند. راوی  شود. در داستان آخر، این نکته به شکل تهمیدی دراماتیک تجلی پیدا می دید، شنیده می
هایی است. این داستان از  این داستان که هویت مشخصی ندارد، گویی نگاهی چرخان از پِس قاب

گویی، تصاویر را به  شیوۀ تک  هاست. او به گِر آن ت که راوی گزارشاس چند تصویر تشکیل شده
هیچ چیز تغییر نکرده، جز قبرستان که ُپر شده از »گوید:  کند. اوست که می ذهن مخاطب القا می

 کند. حاصل آن اشاره می و به زمان و گذِر بی (61: 1348تقوایی، ) «هایی که دیگر نیستند آدم
محور به سوی روایتی ایماژیستی و تصویری،  رئالیستی و دیالوگچرخِش روایت از بیان 

 Imagist)های تصویری  تکنیکی است که سام اسمایلی از آن به عنوان تمهیدی نمایشی در درام

Sample) آورند که در  های درونی را پدید می ای از عناصر عاطفی، کنش کند که مجموعه یاد می
 ست.نهایت، موجب کشف احساسات پنهان ا
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 ها دهندۀ داستان : مکان، شخصیت، موقعیت، عناصر پیونده3مدل 

 

 مد و مه. 2ـ2ـ4
در  (.Smiley, 2005)که اشاره شد، هدف تئاتر روایی، گسترش یک ایده یا تصویر خیالین است  چنان

کند. این  ، راوی در پی یادآوری مرگ شخصیتی به نام عباس، خاطراتی را در ذهن مرور میمد و مه
مد و گیرد. ساختمان  ای مرکزی شکل می پیوسته، بر اساس اندیشه هم تداعی خاطرات، در شکلی به

هر هشت اتاق، یک دستگاه »است.  سال تابستان هماندر عین تفاوت، بسیار نزدیک به  مه
ها  های تکرارشونده در داستان راوی و پاسبان تنها شخصیت (125: 1348)گلستان،  «ساختمان بود
 «راوی»ها در سطح بیرونی  ها ربط مشخصی با یکدیگر ندارند و پیوند میان آن روایت هستند. خرده

کننده و  است. در هر دو اثر، دو قطعۀ اول و آخر موقعیت شروع «ایده»و در سطِح درونی 
توانند، تا  ای هستند که می گونه ها در بدنۀ متن به بخش به لحاظ ساختاری دارند. اما روایت پایان

نهایت ادامه پیدا کنند. در هر دو اثر، روایت پیرفت عّلی ندارد و این ایدۀ مرکزی است که  بی
ها  ، خود را پشت نام شخصیتسال تابستان همانمستتر )نویسنده( که در  یابد. راوی گسترش می

 راوی شخصیت اصلی است. مد و مهپنهان کرده، در 
 

 : کلمات کلیدی، در فاصلۀ پایان یک داستان تا آغاز داستان بعدی3جدول 
 آغاز قطعۀ اول طفلکی عباس

 پایان قطعۀ اول و آغاز قطعۀ دوم پنجره
قطعۀ دوم و آغاز قطعۀ سومپایان  شیراز  

انبار آب  پایان قطعۀ سوم و آغاز قطعۀ چهارم 
 پایان قطعۀ ششم و آغاز قطعۀ هفتم کشتی نوح
 پایان قطعۀ پنجم و پایان قطعۀ هفتم تمام شد

 

 . نتیجه5
، روایتی رئالیستی، مبتنی بر مد و مهدادن و   ، روایتی نمادپردازانه، مبتنی بر نشانسال تابستان همان

نمایند. هر دو  تری ایفا می دارد. در اثر اول، دیالوگ و در اثر دوم، تداعی نقش پررنگ  گفتن و بیان
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اند که از طریق قواعد و نظمی درونی، ساختاری یکپارچه را  شده اثر از قطعات مستقلی تشکیل 
به شکلی که کشمکش و تعلیق معمول ها ریتمی زیستی و درونی دارند،  دهند. روایت شکل می

کند. زمان روایی در هر دو اثر غایب  ها ایفا نمی های کالسیک و سنتی، نقشی در روند داستان فرم
تابستان وار و بر اساس منطق بیرونی نیست. در  است و اساس وقوع رویدادها، عّلی و زنجیره

رو  هایی روبه ها و جهش ده، با پرشها حذف ش هایی از روایت عمد بخش وضوح و به ، بهسال همان
شود که گره گشوده  هستیم. غالبًا گرهی در چیدمان رخدادها وجود ندارد و روایت از جایی آغاز می

، و یا دیگر ارزش سال تابستان هماناست؛ مثل   بین رفته  ، یا از«داستان هار» است؛ مانند  شده
حقیقت، در ساختار کلی، با قابی بزرگ مواجه در «. داستان تنهایی»ایجاد کشمکش ندارد؛ مانند 

، مد و مهاست. در  هستیم که همان ایدۀ مرکزی مجموعه است و هشت قاب کوچکتر را در بر گرفته
 مد و مهها در  است. بنابراین، اجزاء و قاب رو هستیم که زمان آن را تباه ساخته هایی روبه نیز با زندگی

اند. هر دو اثر به دنبال نظم و تحرکی سازمانی  ند خوردهنیز با ریتمی زیستی به یکدیگر پیو
(Dynamic Organization)رفتی  مند و غیر پی ، نظام(Sequence)نوایی قطعات را  ، وحدتی برآمده از هم

شوند.  اند. به تعبیری، ایده و اندیشه در هر دو اثر، در نهایت، بدل به ساختار اصلی می پدید آورده
کند و دچار پرش، حذف و  و معلولی، از ریتم و الگو پیروی می نظم علت  ساختاری که به جای

های مرّکب  باشد. در اقتباس نمایشی، از رمان رو می هاست و با فقدان سنتز روبه شکست در روایت
های عمودی و افقی،  های باز و ترکیبی از تحرک های کوتاه، بهره جستن از فرم و چرخۀ داستان

 های نو و نیز مفهومی از تئاتر روایی نزدیک کند. های هندسی، ما را به ایده رمتواند با خلق ف می
 

 های دو اثر  : مقایسه ویژگی4جدول 
سال تابستان همان عناصر مه مد و   
 ثابت: خانه در گردش و مشترک میان کافه گاراگین، بارانداز، خانۀ ژنی مکان
زمان غیبت زمان: بی زمان زمان ای: بی غیرزنجیرهرویدادها    

ها مشترک در داستان شخصیت  متغیر، به جز پاسبان و راوی 
 عنصر اصلی: روایت، تداعی عنصر اصلی: دیالوگ زبان
 فقر و جهل فرهنگی فقر و تنهایی ایده

کنند: الگو ها هم را دِل خود کامل می داستان سبک ها مستقل از هم هستند: ریتم داستان   
 

دهد که  های الگو در این پژوهش نشان می نتیجۀ بررسی و تحلیل دو اثر و مقایسۀ آن با نظریه
در نمایش با وضوح انکارناپذیری، متکی به فن و تکنیک است، تا با کمک آن  1ساختار و فرم

شده را به یکدیگر و به کل،  های گزینش ها و قطعه نویس بخش امکانی فراهم شود که نمایشنامه
دهد که در  همه، شواهد نشان می د دهد و ایدۀ مرکزین متن را در کانون توجه قرار دهد. با این پیون

نویس از روایت و ساختار دراماتیک و نیز تسلط بر  اقتباس از ادبیات روایی، تنها شناخت نمایشنامه
اوش کند. نمایشنامه، گسترش نهایی ایده، از طریق ک تکنیک و فنون نگارش درام کفایت نمی
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های میان زبان مفهومی و  خالقانه در مفاهیم ذهنی است. ایده یا همان اندیشه ما را متوجه پیچیدگی
های انکارناپذیر  های زبان از ضرورت رو، شناخت پیچیدگی این گرداند. از تجارب بشری می

ِل ادبیات نویس است، تا به کمک آن و به مدد تکنیک و فنون بازنمایی، مفاهیم ذهنی را، از د درام
 روایی به ساختاری نمایشی درآورد.

 

  نوشت پی
ین نمایشنامهPlaywriting. سام اسمایلی در کتاِب خود با عنواِن 1 نویسی، تفاوت میان  ، در فصل ساختارهای نو

آید،  میدهد: ساختار، نظم درونی متن است که از پیوند میان عناصر روایی پدید  گونه شرح می ساختار و فرم را این 
 حال آنکه فرم یا شکل، چیدمان یا شکل ظاهری ساختمان متن است.
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