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چکیده
اقتباس هنری را می توان با بررسی دقيق عناصر روایتی داستان و مطالعه تکنيکی اثر هنری مورد مطالعه قرار داد. در مباحث جدید 
نقد هنری و ادبی، روایت شناسی مختص به ادبيات نيست و ردیابی عناصر روایی در باقی رشته های هنری، از جمله فيلم سازی 
کارآمد است. داریوش مهرجویی دارای نقش پررنگی در سينمای اقتباسی ایران است و از ميان آثارش، فيلم پری از وجوه ی 
درخشان است. مطالعه چگونگی بومی سازی طی فرایند اقتباس سينمایی از منبع به اثر اقتباسی از جمله اهدافی است که پژوهش 
به دنبال آن صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصيفی-  تحليلی است. به روش کتابخانه ای و با رویکرد گفتمان  رشته ای 
)اقتباسی( انجام گرفته است. این پژوهش با استفاده از الگوی کنشی گریماس، عناصر روایی و با  استفاده از الگوی تحليل ساختاری 
فيلم بوردول، عناصر سينمایی در فيلم پری را مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که منابع و اثر اقتباسی، همگی قابليت 
انطباق بر الگوی روایت شناسی گریماس را دارند و نيزمی توان اپيزودهای به دست آمده از مطالعه الگوی روایت شناسی داستان ها را 
محور مطالعه سينمایی قرار داد. فيلم ساز در عناصر تکنيکی نيز از مواردی استفاده کرده است که به فراخور موقعيت و در مناسبت 

با فرهنگ  ایرانی آن را خلق کرده است. 
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زمانه ما، زمانه پژوهش های ميان رشته ای است. تأثيرپذیری هنرها از 
یکدیگر، به موازات گسترش روحيه چند صدایی و زمينه سازی به منظور 
بروز صداهای گوناگون و در نتيجه تکثير آراء، بسياری از هنرمندان را 
به سمت استفاده از هنری برای خلق هنری دیگر و نيز تعداد کثيری 
را در جهت پژوهش های ميان رشته ای سوق داده است. از پژوهشگران 

همواره  مخاطب،  پر  و  معروف  ادبی  آثار   )9  ،1389 فعال،  )حميدی 
دستمایه ای برای اقتباس سينمایی محسوب می شوند. به واسطه گرایش 
ذاتی فيلم و ادبيات به بازنمایی و روایت پردازی،  این دو از آغازین روزهای 
ظهور سينما به یکدیگر پيوند ناگسستنی خورده اند. در اقتباس سينمایی، 
مطالعه دو محور روایی، ابتدا در منبع و سپس در اثر اقتباسی و بررسی 
تغيير و تحول آن ها و از سویی مطالعه عناصر تکنيکی سينمایی در اثر 

اقتباسی الزم است. 
که  است  افرادی  از جمله  اندیشمندان ساختارگرا، گریماس  بين  از 
روایت شناسي خود را بر پایه ی روش پراپ در ریخت شناسي قصه هاي پریـان 
بنا نهاد. او آراي پراپ را دستمایه ی نظریه هاي جامع تری قرار داد و تالش 
کرد که »دستورزبان داستان« را بيابد. در نظریه روایت شناسی گریماس، 
ژرف ساخت روایت ها مورد تجزیه وتحليل قرار می گيرد. ساختارگرایان به 
پيروی از سوسور معتقد بودند که انبوه پدیده های روساختی در اصل به 
ساده  نسبتاً  و  قاعده مند  زیرساختی  بنيادین  وجود ساختارهای  واسطه 

ممکن و قابل ادراک می شوند )سجودی، 1393، 97(.
مطالعه دقيق تر نحوه تغيير و تبدیل از منبع به اثر اقتباسی، مطالعه 
هم زمان روایت شناسانه و سينمایی آثار منتخب را مهم نموده است. از 
متفاوتی  نظری  چارچوب های  با  آثار  روایت شناسی  مطالعه  که  جا  آن 
امکان پذیر است انتخاب رویکرد مناسب بحث اهميت دارد. در ميان همگی 
چارچوب های نظری، رویکرد ساختارگرایی دارای تاریخ مبسوط و کارآمدی 
است و هر چند دارای نقاط ضعفی نيز هست اما آزمونش را در بسياری از 
موارد پس داده است و از سویی با استفاده از الگوهای ساختارگرایی می توان 

روایت را به عناصری تقسيم و آن را مطالعه کرد. 
انتخاب الگوی ساختارگرایی گریماس جهت مطالعه عناصر     روایتی آثار 
با این منطق صورت می پذیرد که بتوان با پيگيری روش روایت شناسی 
ساختارگرا، کالن روایت داستان را به ریزروایت هایی تقسيم کرد و در مرحله 
بعد این ریزروایت ها را با استفاده از الگوی تحليل ساختاری فيلم که از نظر 
روش، در مشابهت با روش ساختاری گریماس است مورد مطالعه سينمایی 
قرار داد. در واقع نيازمند الگویی همسو با الگوی روایت شناسی ساختارگرا 
هستيم که الگوهای تحليل ساختاری فيلم برای این مطالعه مناسب است. 
در نقد ساختارگرایی، یک فيلم به اجزای سازنده اش تقسيم می شود و هر 
صحنه براساس تکنيک های به کارگرفته شده )شامل حرکات دوربين، نور، 
صدا و غيره( تحليل می شود. از بين الگوهای نظری تحليل فيلم به روش 
ساختارگرایی، روش بوردول بسيار کارآمد است. بوردول تحليل فيلم را 
مربوط به دو بخش پالت یا همان طرح یا چگونگی تعریف یک رویداد 
در فيلم های روایی و غير روایی و دیگری فرم های مرتبط با سبک فيلم 

می داند. 
به عبارت دیگر استفاده از الگوی کنشگر گریماس )دارای شش عنصر( 

می تواند داستان را به اجزایی تقسيم کند و امکان مطالعه با جزیيات بيشتر 
و در جهت مطالعه دقيق تر تغيير و تحول از منبع به اثر اقتباسی را به 
دست دهد. تغيير خط روایی در اقتباس آثار، اولين سطح تغيير است. اما 
مطالعه همزمان تغيير روایی از منبع به اثر اقتباسی از یک سو و مطالعه 
انواع شگردهای سينمایی استفاده شده توسط فيلمساز در فرایند اقتباس 
بسيار جالب است و اطالعات مفيدی را در باره فرهنگ دوم )زیست جهان 

اثر اقتباسی( در اختيار می گذارد. 
ازآنِ خودکردن  به نوعی  اقتباس، بومی سازی و  در رویکرد دیناميک 
با استفاده از تکنيک های سينمایی از جمله مفاهيمی  است که پژوهش 
حاضر بر آن تمرکز دارد. یعنی اقتباس کننده چگونه با روایت خود از منبع 
اقتباسی و با استفاده از المان های سينمایی توانسته است گفتمان های 
اقتباسی منعکس کند و معنای  اثر  فرهنگی- اجتماعی زمانه اش را در 
تازه ای بيافریند. مؤلف در مسير تغيير و تحول از منبع به اثر اقتباسی، 
تغييراتی را به فراخور مسایل فرهنگی اجتماعی زمانه ای که اثر اقتباسی 
در آن توليد می شود، در اثرش به وجود می آورد. در این جا در واقع با نوعی 
ویرایش فرهنگی مواجه هستيم. به دنبال مطالعه عناصر روایی آثار اقتباسی 
و بررسی تطبيقی آن ها با منابع اقتباسی شان، عناصر سينمایی کمک کننده 

به جریان  این ویرایش فرهنگی بررسی می شود.
در سينمای اقتباسی ایران فيلم پری، در پرونده سينمایی مهرجویی از 
بهترین و مهم ترین کارهای او و از نمونه های مهم و جریان ساز در سينمای 
 ایران محسوب می شوند. مهرجویی در این فيلم از منابع اقتباسی متفاوت، 
با فرهنگ و زیست جهان متفاوت استفاده کرده است. فيلم در ارایه نهایی 
از مفاهيم ابتدایی خود در فرهنگ مادر )فرهنگ منبع اقتباسی( فاصله 
گرفته است و در فرهنگ و زیست جهان دوم )فرهنگ اثر اقتباسی( به 
ساخت مفاهيمی مشابه و ليکن دگرگون شده پرداخته است. فرنی و زویی1 
و یک روز خوش برای موز ماهی2 برگرفته از فرهنگ خارجی است و به 
بيان بسيار مختصر به شرح افراط در مسيحيت و دین ورزی می پردازد که 
منجر به عدم تعادل روانی در قهرمان داستان می شود. در فرهنگ دوم، 
مفاهيم دینی مسيحی به مفاهيم عرفان اسالمی در فرهنگ ایرانی تبدیل 
شده است و بخش های زیادی نيز به داستان اصلی اضافه شده است که 
مطالعه هم زمان و جزیی نگرانه آن ها و مقایسه آن با منبع اقتباسی می تواند 
در شناخت این مفاهيم و نيز بازنمود آن در جامعه از دید فيلمساز تأثيرگذار 
باشد. فرآیند اقتباس اگرچه که وابسته به عناصری چون منبع اقتباسی، 
عوامل زمينه ای و شرایط اقتباس کننده است، اما در نهایت باید محصول 
بدیهی  ببریم.  داوری  ترازوی  به  و در ذات خود  را مستقل  به عمل آمده 
است که در جریان  این تغيير و تحول از منبع به اثر اقتباسی، مؤلف نقش 
تعيين کننده ای دارد. او از آن چه هست، چيزی پدید می آورد که هویت 
مستقلی دارد و قطعا از تمهيداتی بهره خواهد برد. در اقتباس سينمایی، 
کارگردان / مؤلف با استفاده از امکاناتی که دنيای سينما در اختيارش قرار 
می دهد، با لحاظ کردن آنچه خود می خواهد در نهایت بيافریند و با توجه 
ویژه به بستر فرهنگی، سياسی، اجتماعی که در آن است، دست به ساختن 
اثرش می زند. از  این رو شناخت و مطالعه دقيق تمهيدات و شگردهای 
سينمایی مورد استفاده توسط سازنده اثر ضروری خواهد بود.  این مطالعه، 
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سازوکار تبدیل یک اثر ادبی با زبان و رمزگانی نوشتاری به اثری هنری با 
زبان و رمزگانی دیداری را نشان می دهد از جمله پرسش هایی که پژوهش 
در جهت رسيدن به پاسخ آن انجام می پذیرد، مواردی از این دست است: 
1. آیا الگوی کنشگر گریماس قابليت انطباق پذیری بر آثار منتخب را دارد؟ 

2. تغيير خط روایی از منبع اقتباسی به اثر اقتباسی چگونه صورت گرفته 
است؟ 3. داریوش مهرجویی در اقتباس سينمایی از منبع به اثر اقتباسی 
از چه تکنيک های سينمایی استفاده کرده است؟ 4. فرایند بومی سازی در 

اقتباس سينمایی فيلم پری چگونه انجام گرفته است؟

1- روش پژوهش
پژوهش درهشت مرحله صورت می گيرد. در مرحله اول که مرحله 
مطالعات کتابخانه  ای است، پژوهشگر ابتدا به انجام مواردی چون تکميل 
اقتباس،  مورد  ادبی  آثار  مطالعه  تحقيق،  پيشينه  بررسی  نظری،  مبانی 
مطالعه فيلمنامه های اقتباسی و دیدن فيلم های منتخب دست می زند. 
سپس در مرحله دوم، الگوهای روایت شناسی مدرن مطالعه و در ادامه 
الگوی روایت شناسی گریماس به تفضيل بررسی می شود. پس از آن و 
در مرحله سوم، انطباق الگوی روایت شناسی گریماس بر آثار ادبی مورد 
اقتباس بررسی می شود. در مرحله بعد، مطالعه تطبيقی برروی مؤلفه های 
روایی به دست آمده با استفاده از الگوی گریماس و الگوی روایی در آثار 
سينمایی منتخب، صورت می گيرد. در مرحله پنجم عناصر سينمایی مورد 
استفاده در جریان تبدیل منابع به آثار اقتباسی مطالعه می شود و سپس 
عناصر روایی و سينمایی اثر با منبع اقتباسی مقایسه می شود و مطالعه 
تطبيقی صورت می گيرد و در نهایت تجزیه وتحليل اطالعات انجام می گيرد 
و با توجه به داده های به دست آمده حاصل از پژوهش، نتيجه گيری انجام 
می پذیرد. پژوهش حاضر از نوع توصيفی تحليلی است و با رویکرد گفتمان 
رشته ای )اقتباسی( انجام گرفته است. از روش استنباطی )کيفی( استفاده 
می کند و در بعضی موارد با توجه به نوع داده، از روش کمی  نيز استفاده  
می شود. ابزار گردآوری اطالعات شامل: 1. منابع مکتوب نوشتاری و منابع 
و اسناد تصویری و فيلم  و منابع شنيداری از جمله مصاحبه ها و 2. کارت 
مشاهده )برای ثبت نظام مند مشاهدات( می باشد. روش گردآوری اطالعات، 
فيش برداری و مطالعه کتابخانه ای و مشاهده اسناد است. جامعه آماری نيز 
شامل فيلم  اقتباس شده پری و آثار ادبی مورد اقتباس )فرنی و زویی و 

داستان کوتاه یک روز خوش برای موزماهی( می شوند.
2- پیشینه پژوهش

در مورد پيشينه پژوهش، می توان موضوع را در سه محور مورد مطالعه 
قرار داد. این پژوهش برای پيشبرد خود نيازمند مطالعه عميق و وسيع 
در هر سه گستره مذکور است و پژوهنده بسته به نياز و در جهت نتيجه 
بهتر از آنها استفاده نموده است که عبارتند از: 1. پژوهش هایی که فرایند 
اقتباس از اثر ادبی به اثر سينمایی را مورد مطالعه قرار می دهند. از آن 
جمله اند: »اقتباس سينمای  ایران از ادبيات داستانی معاصر« نوشته لزگی 
به  فارسی  ادبيات  و  زبان  پژوهش های  مجله  در  که  عباسی)1389(  و 
چاپ رسيده است و سعی دارد با نگاهی آماری به بررسی مسأله اقتباس 
سينمایی از آثار ادبی بپردازند. 2. پژوهش هایی که الگوی روایت شناسی 
گریماس را بررسی می کنند و کاربرد  این روش را در موارد انتخابی به 
صورت مصداقی نشان می دهند و از آن جمله اند: »تحليل ساختار روایتی 
داستان بهرام و گل اندام بر پایه نظریه گریماس«، مشهدی، ثواب  )1393( 
ساختار روایتی داستان بهرام و گل اندام برمبنای نظریه گریماسرا مورد 
مطالعه قرار می دهد. 3. پژوهش هایی که نقد و تحليل فيلم را در دستور 

کار خود قرار می دهند و به خصوص بر آثار داریوش مهرجویی متمرکز 
می شوند. یوسف نيا )1374( در مقاله »نقد و تحليل فيلم پری«، فيلم پری 

را معرفی و مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

3- مبانی نظری پژوهش
پيوند سينما و ادبيات در حوزه سينمای اقتباسی همواره از مباحث 
و  اقتباس  نوع  از  فارغ  اقتباسی  سينمای  آثار  است.  بوده  چالش برانگيز 
منبع اقتباسی خود، در حوزه نقادی به اثری مستقل تبدیل می شوند و 
چشم اندازهای تازه ای را برای معرفی ادبيات ملل گوناگون فراروی ما قرار 

می دهند. متون نه صرفا مکتوب، که تصویری و شنيداری نيز هستند.
همان گونه که از مقاله معروف یاکوبسن به نام )جنبه های زبان شناسيک 
ترجمه  اول  دارد.  نظر  در  را  ترجمه  نوع  سه  او  داریم  یاد  به  ترجمه( 
درون زبانی، دوم بينازبانی و سوم بينانشانه ای. در تعریف نوع سوم می توان 
گفت که  این نوع ترجمه اساساً، تأویل نشانه های زبان شناسی به نشانه های 
نظام های دیگر نشانه شناسی است. مثل ساختن فيلم اقتباسی )به نقل از 
احمدی، 1393، 72( با  این تعریف، ما در نهایت با اثری مواجه ایم که اگر 
چه در خط اصلی با منبع مشترک است اما آن را باید به شيوه مستقلی 
دید و مورد تحليل و تاویل قرار داد. در واقع در فرایند اقتباس ادبی توجه 
به مؤلفه های بومی  و فرهنگی و البته بهره گيری از تکنيک های سينمایی 
هر دو بسيار مهم هستند. اقتباس یکی از شاخه های مطالعات بينارشته ای 
است که در حوزه مطالعات ادبيات تطبيقی قرار دارد. در اقتباس سينمایی، 
کارگردان / مؤلف با استفاده از امکاناتی که دنيای سينما در اختيارش قرار 
می دهد، با لحاظ کردن آنچه خود می خواهد در نهایت بيافریند و با توجه 
ویژه به بستر فرهنگی، سياسی، اجتماعی که در آن است، دست به ساختن 
اثرش می زند. از  این رو شناخت و مطالعه تمهيدات و شگردهای سينمایی 
مورد استفاده توسط سازنده اثر ضروری خواهد بود. جهت بررسی چند 
جانبه موضوع اقتباس سينمایی، مطالعه عناصر روایی منبع و اثر اقتباسی از 
یک سو و در کنار آن تحليل ساختاری فيلم مورد الزام است و تحليل نهایی 

بی گمان نيازمند هر دو محور مذکور است. 

3- 1. محور اول-  الگوی کنشی گریماس

حوزه   زبان شناسي ساختاري است.   از  برگرفته  ساختارگرایي  اصطالح 
دهه 1960 دوره اوج  این رهيافت ادبی است که ریشه در زبان شناسی دارد. 
ساختارگرایی روشی است که در حوزه علوم انسانی به مطالعه ي نظام مند 
پدیده ها می پردازد.  این مکتب هر پدیده را جزئی از یک کل یا ساختار 
می داند. ساختارگرایان در عرصه هاي مختلف ادبي بـه تحقيق پرداخته اند، 
ولي بيشترین کوشش آنها صرف بررسي و پژوهش در داستان و روایت 
شده است. روایت شناسی به عنوان بزرگ ترین ارمغان ساختارگرایی یکی 
الگوهای  می شود.  محسوب  مدرن  ادبی  نظریه  حوزه های  مهم ترین  از 
روایت شناسی، می تواند چارچوب مناسبی جهت مطالعه چگونگی تبدیل 

تحليل فرایند اقتباس در فيلم )پری( داریوش مهرجویی با استفاده از 
الگوی تحليل ساختاری  فيلم  الگوی روایت شناسی   کنشگر گریماس و 

بوردول
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اثر ادبی به فيلم در اختيار ما قرار دهد.
براساس زبان شناسی  را  را  از بين ساختارگرایان، گریماس کار خود 
فردینان دوسوسور و رومن یاکوبسن آغاز کرده است و اعتقاد دارد که داللت 
با تقابل های دوتایی شروع می شود و معنا به واسطه تقابل هایی که ميان دو 
واحد معنایی قائل می شویم ساخته می شود. او از جمله کسانی است که بر 
ساختار روایت ها تکيه کرد وکوشيد عناصر سازنده روایت ها را توصيف کند. 
او اعتقاد دارد که باید از عناصر روساختی گذرکرد و به ساختارهایی که در 
عمق هستند توجه نمود. به باور او عناصری که در عمق هستند سازنده 
معنا هستند. او در الگوی کنشی خود پيشنهادمی کند تا دسته بندي کلّی 
حاکم بر تمام روایت ها فقط متشّکل از شش نقش یا مشارکت در سه 
تقابل دوسویه باشد.  این دسته بندی ها عبارتند از : فاعل/ مفعول، دهنده/ 

گيرنده،یاری دهنده/ مخالف )توالن، 1383، 82(.                          
در توضيح  این عوامل می توان گفت فرستنده یـا تحریک کننده، عامل 
یـا نيرویی است که »کنشگر« را به  دنبال خواسته  یا هدفی  می فرستد. 
گيرنده، کسی است کـه از کنش »کنشگر« سود می برد.کنشگر، معموالً 
مهم ترین شخصيت داستان است کـه عمل را انجام می دهد و به سوي 
»شیء  ارزشی« می رود. شیء  ارزشی، هدفی است کـه کنشگر به سوی آن 
می رود یا عملش را بر روي آن انجام می دهد. کنشگر بازدارنده، کسی است 
که جلو رسيدن »کنشگر« را به »شیء  ارزشی« می گيرد و در نهایت کنشگر 
یاری دهنده کسی است که »کنشگر« را یاری می دهد تا به »شیء  ارزشی« 
برسد. تصویر )1( الگوی کنشی گریماس را نشان می دهد )جهت نمودار ها 
مهم است(. به عنوان مثال فرستنده، کنشگر را به سمت شیء ارزشی 

می  فرستد و جهت نمودارها این حرکت را نشان می دهد.
در مورد روایت باید گفت مشخصه اصلی آن  این است که آغاز و پایان 
دارد. هر داستان از مجموعه چند روایت اصلی و فرعی تشکيل یافته است. 
در واقع هر داستان مجموعه ای از پی رفت هاست. پی  رفت، خود مجموعه ای 
از کنش هاست )کنش زبانی، کنش رفتاری ،کنش اندیشه(.کنش هایی که 
در یک پی رفت می گنجد، یک واحد زمانمند را می سازند. یعنی آغاز و 
پایانی دارند که با پيشرفت در طول زمان همخوان است )احمدی، 1385، 
240 (. با تمرکز بر این نکته، می توان داستان را به اپيزودهایی تقسيم نمود 

و آن را پایه ای برای مطالعات تکنيکی قرار داد.

3-2. محور دوم- الگوی تحلیل ساختاری فیلم از منظر بوردول 

متز  کرد.کریستين  تحليل  می توان  مختلفی  رویکردهای  با  را  فيلم 
تقسيم بندی  فيلم  زبان  کتاب  در  ساختارگرا  منتقدان  برجسته ترین  از 
مفيدی را درباره رویکردهای نقد فيلم ارائه می دهد. رویکرد   انسان مدارانه 
و  الهياتی  رویکرد  اجتماعی،  رویکرد  رویکرد مؤلف گرایانه،  )اومانيستی(، 

رویکرد ساختارگرایانه از رویکردهای مد نظر اوست.
در نقد ساختارگرایی، یک فيلم به اجزای سازنده اش تقسيم  می شود و 
هر صحنه براساس تکنيک های به کارگرفته شده )شامل حرکات دوربين، 
نور، صدا و غيره( تحليل می شود. از بين الگوهای نظری تحليل فيلم به 
روش ساختارگرایی، روش بوردول بسيار کارآمد است. بوردول درک یک 
فيلم را از طریق دو سيستم فرمال امکان پذیر می داند. یکی مربوط به پالت 
یا همان طرح یا چگونگی تعریف یک رویداد در فيلم های روایی و غير روایی 

و دیگری فرم های مرتبط با سبک فيلم.                    
البته ممکن است که فيلمی  از چندین گرایش سبکی برخوردار باشد. 
ولی  این اهميتی ندارد زیرا بوردول تمامی  ابزار، وسایل، شيوه ها و افراد 
سازنده یک فيلم را در چهار ردیف ميزانس3، فيلمبرداری، تدوین4 و صدا 
خالصه کرده است و بقيه موارد مثل لباس، چهره آرایی، نورپردازی و موارد 
دیگر را در همين چهار ردیف منظور کرده است. )شيخ مهدی، 1378، 
19(. فرایند تدوین به جهت گستردگی و تخصصی بودن از مطالعات کنار 

گذاشته شده است.          
از سویی سينمای گویا از کارکرد شش نظام نشانه شناسيک متفاوت 
تشکيل شده است. برای شناخت سخن فيلمی  )فيلميک( در سينما یعنی 
برای بررسی ابزار بيان سينمایی باید  این نظام را بشناسيم که شامل موارد 
زیراست: 1. نظام نشانه های تصویری که از نشانه های شمایلی آغاز می شود 
اما از آن ها می گذرد، 2. نظام نشانه های حرکتی که جدا دانستن آن از 
نظام تصویری یکی از مهم ترین گام های نشانه شناسی سينما بوده است، 
نظام  کاربرد  گونه  هر  یعنی  زبان    شناسيک  گفتاری،  نشانه های  نظام   .3

 

 کنشگر

 گیرنده فرستنده

 بازدارنده

 شیء ارزشی

 یاری دهنده

تصویر 2- الگوی تحلیل ساختاری فیلم از منظر بوردول.تصویر 1- الگوی کنشی گریماس.
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زبان گفتاری و کالم در سينما چون مکالمه، تفسير خارجی، زبان های 
خارجی، 4. نظام نشانه های زبان شناسيک نوشتاری، یعنی هر شکل کاربرد 
زبان نوشتاری در سينما چون عنوان بندی، نوشته هایی که درون عناصر 
تصویری جلوه می کنند، زیرنویس ها و غيره، 5. نظام نشانه های آوایی غيِر 
زبان شناسی یعنی هر شکل از اصوات که به مقصود ارائه معنا از راه عناصر 
زبان شناسی ارائه نشوند، سر و صداها، اصوات طبيعی، و 6. نظام نشانه های 
موسيقایی چون موسيقی متن، موسيقی فيلمنامه ای، زمزمه های موسيقایی 

شخصيت ها و غيره )احمدی، 1371، 93(.
 در بررسی عناصر سينمایی فيلم، ترکيبی از الگوی بوردول و این نظام 
نشانه شناسيک در قالب جداولی طراحی شده است که مبنای تحليل نهایی 
قرار می گيرد. تصویر )2( الگوی تحليل ساختاری فيلم از منظر بوردول را 

نشان می دهد.

۴- یافته های پژوهش )مطالعه عناصر روایی و سینمایی  در  فیلم پری(
داریوش مهرجویی را باید متعلق به جریان موج نو5 در  ایران دانست. 
پری فيلمی به کارگردانی و نویسندگی داریوش مهرجویی است که در 
سال1373 ساخته شده است. داستان درباره پری، دختر جوانی است که 
در رشته ادبيات درس می خواند. با خواندن کتاب سبز رنگی درباره سير 
و سلوک عارفانه، دچار تحوالت روحی و فکری می شود.  این کتاب را از 
اتاق برادر بزرگش، اسد برداشته است که خودش را در یک کلبه جنگلی 
آتش زده است. برادر دیگرش، داداشی که خود تجربيات مشابه ای را در 
گذشته از سر گذرانده است سعی می کند با صحبت کردن، خواهرش را به 
زندگی طبيعی باز گرداند. پری نماینده افرادی است که در عرفان تا مرز 
افراط پيش می روند و به پریشانی و اضطراب شدید می رسند. فيلم در 
واقع می کوشد عمق معنای عرفان را نشان دهد و از سطحی نگری و افراط 
بر حذر دارد. در تقسيم داستان ها به اپيزودهای مورد نظر، داستان فرنی 
به دو اپيزود و داستان زویی به سه اپيزود و داستان یک روز خوش برای 
موزماهی به سه اپيزود تقسيم می شود و متناظر با آن داستان پری نيز به 
هشت اپيزود تقسيم می شود. مبنای این تقسيم بندی که محور مطالعات 

تکنيکی بعدی است، الگوی کنشگر گریماس است. به این ترتيب که ابتدا 
کالن روایت به روایت های جزیی تر تقسيم می شود و شش )و یا کم تر( 

عنصراصلی الگوی کنشی در آن یافته می شود.

۴-1. شخصیت و کارکرد آن در منابع و اثر اقتباسی 

در مجموع داستان های منبع اقتباسی ده شخصيت قابل اعتنا به صورت 
اصلی و فرعی وجود دارد. این شخصيت ها در تبدیل به فيلم پری تغييراتی 
می رسد.  مورد  شانزده  به  تعدادآن ها  می کنند.  پيدا  نقش  و  تعداد  در 
شخصيت »سالک« که از شخصيت های کليدی فيلم پری است مهم ترین 
تغيير به وجود آمده در شخصيت های فيلم است که مورد متناظری برای آن 
در داستان های اقتباسی وجود ندارد. مطالعه و تطبيق شخصيت ها و تغيير 

و تحولشان از منبع به اثر در جدول )1( به اختصار نشان داده می شود.

۴-2. مطالعه تطبیقی عناصر روایی و تکنیک های سینمایی در 
اپیزود اول فیلم پری 

در فيلم پری این بخش از کابوس صبحگاهی )صحنه غرق شدن پری 
به دست همکالسی هایش و با دستور استاد( و رفتن پری به دانشگاه و 
مخالفت با نظرات استاد در کالس درس شروع می شود، در حالی که در 
کتاب فرنی، اپيزود اول با دیدار فرنی و لين در  ایستگاه قطار شروع می شود. 
در فيلم پری  این دیدار به اپيزود دوم منتقل شده است. در واقع اپيزود 
اول فيلم پری )بخش دانشگاه( در منبع اقتباسی )داستان فرنی( وجود 
ندارد و فيلمساز آن را خلق کرده است. بخش کابوس صبحگاهی در اپيزود 
دوم زویی به گونه ای وجود دارد. شخصيت ها در اپيزود اول منبع اقتباسی 
)داستان فرنی( فرنی و لين هستند که به اميدگذراندن تعطيالت خوب با 

هم در ایستگاه قطار یکدیگر را بعد از مدتی مالقات می کنند.
از جمله عوامل سينمایی جهت بومی سازی در اقتباس سينمایی اثر 
به دست  اقتباسی شامل مواردی چون صحنه غرق شدن پری  از منبع 
همکالسی ها با دستور استادش در خواب، پوشش پری )چادر(، استفاده از 
نورهای آبی و سبز کم رنگ بر روی تصویر پری، تصاویری از کوچه و بازار 
و بافت سنتی شهر، موسيقی با حال و هوای سنتی و عرفانی، استفاده از 

 جدول 1- مطالعه تطبیقی شخصیت و کارکرد در منبع و اثر اقتباسی.

 شخصیت و نقش در اثر اقتباسی شخصیت و نقش در منابع اقتباسی
 شخصیت اول داستان ، دچار تحوالت روحی-)اصلی(پری شخصیت اول ، دچار تحوالت روحی -"زویی"و  "فرنی"منبع: -)اصلی( فرنی

 شخصیت اول داستان، تالش برای کمک به خواهر-)اصلی(داداشی شخصیت اول، تالش برای کمک به خواهر -"زویی"و  "فرنی"منبع :–)اصلی(زویی
 نامزد پری و در تعارض فکری با او -)اصلی(منصور  دوست پسر فرنی ، در تضاد فکری با او -"فرنی": منبع -)اصلی( لین

 برادر بزرگ خانواده، دارای ناخوشی روانی، خودکشی با آتش-)فرعی اما تاثیر گذار( صفا برادر بزرگ، خودکشی با تفنگ-."روزخوش.. یک": منبع-)اصلی(سیمور 
 شخصیت نگران، به دنبال راه حل برای پریشانی دختر-)اصلی( مادر شخصیت نگران-"زویی"و  "فرنی": منبع -)اصلی(مادر
 در چند اپیزود در حال دیدن فیلمی از گذشته خانواده-)غرعی(  پدر حضور در قاب عکسی قدیمی -"زویی": منبع -)فرعی(پدر

 برادر بزرگ خانواده،زندگی در روستایی دور افتاده-)اصلی(اسد برادر بزرگ خانواده ، زندگی در کلبه جنگل-"زویی" منبع: -)فرعی(  بادی
 شخصیتی خیالی، در نقش مراد و مرشد عرفانی پری  -) اصلی( سالک عدم تناظر در اثر اقتباسی  -_____

 به همراه همسر در ماه عسل و شاهد خودکشی اسد  -)فرعی( -هلنا به همراه همسر در مسافرت و شاهد خودکشی سیمور  -یک روز..."منبع: -) فرعی(موریل،
 نگران از رفتار اسد-)فرعی( مادر هلنا نگران از رفتار سیمور -یک روز ...": منبع -)فرعی( مادر موریل

 نظرات استاد در تعارض با نظر پری –)فرعی(استاد و همکالسیها عدم تناظر در اثر اقتباسی -_____
 در حال تعمیر خانه -)فرعی(کارگران تعمیرات خانه عدم تناظر در اثر اقتباسی -_____
 در حال مولودی خوانی خانه عمه -)فرعی(ها خوان مولودی عدم تناظر در اثر اقتباسی -_____
 در خانه عمه -)فرعی(آتنه –دختر بچه  عدم تناظر در اثر اقتباسی -_____

 صحبت با اسد در مورد ماهی های )عشق نور(-)فرعی(دختر بچه زلیخا  صحبت با سیمور در مورد )موز ماهی( -یک روز ...": منبع -)فرعی(،سیبلدختر بچه 
 در حال نمایش -)فرعی(بازیگران صحنه نمایش  عدم تناظر در اثر اقتباسی -_____

تحليل فرایند اقتباس در فيلم )پری( داریوش مهرجویی با استفاده از 
الگوی تحليل ساختاری  فيلم  الگوی روایت شناسی   کنشگر گریماس و 

بوردول
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تکنيک های نورپردازی )به عنوان مثال نور بر روی صندلی نزدیک پنجره(، 
استفاده از نوعی موسيقی درونی مثل صدای مداوم قدم های پری در خانه و 
خيابان و دانشگاه و یا صدای زمزمه های پری که جمالت عرفانی نوشته شده 
روی تخته سياه را تند می خواند، صدای کشيده شدن گچ روی تخته سياه، 
مخالفت پری با اندیشه استاد در مورد تقابل اندیشه دو شاعر بزرگ ایران 
خيام و مولوی )که به نظر می رسد تضاد  این دو اندیشه یکی از محورهای 
مضمونی کليت فيلم باشد(، خواندن کتاب سلوک )با مضامين عرفان ایرانی 
و نه مسيحی( و استفاده از رنگ ها در طيف خاکستری و در مواردی آبی و 
سبز با حال و هوای عرفانی است. جدول )2( عناصر روایی و تکنيک های 

سينمایی به کار رفته در اپيزود اول فيلم پری را نشان می دهد.

۴-3. اپیزود دوم

در فيلم پری  این اپيزود با مسافرت پری به اصفهان به قصد دیدار 
منصور انجام می گيرد. به علت اضافه شدن اپيزود اول که صحنه کابوس 
صبحگاهی و رفتن پری به دانشگاه است، مسافرت پری به اصفهان، به 
اپيزود دوم منتقل شده است و در داستان فرنی  این بخش مربوط به اپيزود 
اول است. زمان صبح و بعد ازظهر و مکان تهران و اصفهان و شخصيت ها 
پری و منصور هستند.                                                                                                         

مسافرت در فيلم پری برخالف داستان فرنی که با قطار است، با اتوبوس 
انجام می شود و فضای جاده، جغرافيای  ایران را نشان می دهد.                                                  
از جمله موارد بومی سازی در این اپيزود، شعرخواندن با مضمون عرفانی 
با صدای خسرو شکيبایی )به صورت صدای خارج متن(، محيط شلوغ خانه 
دارای معنای نمادین و مکمل ذهن پریشان پری، تصویر پری در  آینه با 
صورت کثيف، تلفن قطع شده )نمادی از قطع ارتباط(، صداهای بيرونی 
مثل صدای قدم های پری و یا صدای اتوبوس در حال حرکت است. در 
مسافرخانه بين راهی، فضای بيغوله در بيابان با تکه پاره های ماشين قراضه  
به همراه تایرها و کثافات شهری )نمادی از تقابل بين زندگی شهری و 
فضای پاک بيابانی، است که در تصویر )3( نمایی از آن دیده می شود. 
صدای مداوم عقربه ساعت می تواند نشان دهنده تداوم وضعيت بد روحی 
پری و حالت تعليق در او باشد. موسيقی در بدو ورود به شهر اصفهان با 
حال و هوای عرفانی است. جدول )3( عناصر روایی و تکنيکی به کاررفته در 

اپيزود دوم را نشان می دهد.

۴-۴. اپیزود سوم

در فيلم پری این بخش مربوط به بحث و جدل پری و منصور در 
رابطه با تجارب شخصی عرفانی جدید پریاست و در داستان فرنی  این 
اپيزود دوم )صحبت در مورد کتاب سبز رنگ( است.  به  بخش مربوط 
زمان، ظهر و بعداز ظهر و مکان در اصفهان و شخصيت ها پری و منصور 
هستند. با وجودی که این دو نفر معرف نسل دانشگاهی تحصيل کرده روز 
ایران هستند، منصور متعلق به طبقه فکری متفاوتی نسبت به پری است 
و  این مسآله در صحبت هایشان نمود پيدا می کند. در نمایی از  این اپيزود 
تصویری از پری دیده می شودکه در اتومبيل منصور نشسته است و رو 
به سمت دوربين شعری با مضمون عرفانی می خواند. می توان  این نما را 
همان تکنيک فاصله گذاری برشت6 به حساب آورد. در بخش هایی از  این 
نما باز هم شاهد صدای خارج از کادر تصویر هستيم. مثاًل صدای مکالمه 
پری و منصور بر روی تصاویری از شهر. به نظر می رسد مهرجویی به دنبال 
نوعی ساختارشکنی از متدهای متداول بوده است. از جمله عناصر تکنيکی 
در خلق صحنه هایی با حال وهوای بومی در این اپيزود، مواردی چون 
مکالمه پری و منصور راجع به شعر و شاعری و نظام دانشگاهی و خواندن 
شعری با مضمون عرفانی با تکنيک فاصله گذاری، مسجد امام با نورهای 
رنگی و صدای قدم های تند پری، صدای اذان و حرکت پری به صورت 
اسلوموشن )حرکت آهسته( و تکان خوردن چادر پری با باد در پله های 
پشت بام مسجد، موسيقی باد، فضای سنتی و پرنور و رنگارنگ رستوران، 

 

الگوی کنشی گریماس  اپیزودها
 درمنبع اقتباسی

الگوی کنشی گریماس دراثر 
 اقتباسی

 تکنیک های سینمایی

کنشی گریماس  الگوی
 در منبع اقتباسی
 
 و 
 

 اپیزود اول فیلم پری

 
_____ 

 
بخشی از صحنه کابوس در 

 اپیزود دوم زویی

 کنشگر: پری
شیییی ارزشیییی:تمای  بیییه 
شکسییتم مرزهییای سیینتی  

 دانشگاهیاموزشی 
فرستنده: احسیاس تنریر از   

 های دانشگاهی آموزه
 گیرنده: پری

یاری دهنیده: حیال روحیی    
خوانییدک کتییا  -بیید پییری

 سالک
 ---بازدارنده: 

:نیور کیم/ فهیاها تارییک / گسیتره رنگیی       نورپردازی( 2 -( دوربیم: متحرک/حرکت بیا سیو ه  1:}میزانسم
پردازییو   ( چهیره 3 -ر محدوده طیف رنگی سبز و آبیی خاکستری/ در بعهی موارد استراده از نورهای رنگی د

خانه به هم ریختیه در  صحنه:(4  -:چهره پریشاک و رنگ پریده پری/ لباس:چادر یکدست مشکیانتخا  لباس
 حال تعمیر پری/ خیاباک شلوغ و پر سر و صدا/دانشگاه با راهروهای تاریک.{

 ای مواردی مدیوم النگ شات. النگ شات و در پاره: در بیشتر نماها دوربیم متحرک با نمای فیلم برداری
ای بیا ریرباهنگ    های موسیقیایی: تقریبا بدوک موسیقی/ موسیقی عنواک بندی به صورت کوبه ( نشانه1}صدا:

 تند و حال و هوای عرفانی 
فیانی  های پری در حال خواندک جمالت عر های پری / زمزمه صدای مداوم قدم هایآواییغیرزبانشناسی: ( نشانه2

 بر تخته سیاه / صدای حرکت گچ بر روی تخته سیاه/صدای خیاباک 
 هایش{ پری با استاد و همکالسی های تهاجمی : دیالوگهای کالمی ( نشانه3

 های روی تخته سیاه با مهامیم عرفانی : عنواک بندی فیلم / نوشتههای نوشتاری نشانه

جدول 2- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود اول.

تصویر 3- اپیزود دوم فیلم پری.
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چهره سالک در آینه در حال ذکرخواندن و تکرارکردن پری با او، تصاویر 
واضحی از غذاها با معانی نمادین از تضاد حال و هوای روحی و دیدگاه های 
پری و منصور، نماهایی از پشت بام مسجد با تصویری از قفلی قدیمی به 
عنوان نمادی از درهای بسته به روی رهایی پری، پشت بام هایی با گنبد های 
کوچک و فضای مخروبه مانند ذهنی روی آن، صدای خارج از کادر پری بر 
روی تصویر مخروبه و مرد سالک، تصویر سالک که به درون چاه می رود و 
 آیاتی را به عربی می خواند )نماد عرفان  اسالمی(، مولودی خوانی خانه عمه، 
النگوی طالی زن در مجلس مولودی خوانی )نمادی از عدم توجه پری به 
تعلقات دنيوی(، ذکر علی    علی جمعيت مولودی خوان، حضور دخترکی به 
نام آتنه )نمادی از پاکی و معصوميت(، مرگ عمه )نمادی از بخشی از 
گذشته پری که در حال مرگ است(، فضای ذهنی زیرزمين مخروبه خانه 

عمه، حرکت اسلوموشن و صدای پا و درهایی که بی صدا کوبيده می شود، 
تصاویر سياه و سفيد، درهایی که باز نمی شود )نمادی از عدم رهایی پری 
تداوم  )نشان دهنده  تيک تاک  و  باد  و  از سردرگمی اش(، صدای سکوت 
سردرگمی پری( است. جدول )4( عناصر روایی و سيستم سبکی به کار 

رفته شده در  این اپيزود را نشان می دهد.

۴-۵. اپیزود چهارم

اپيزود چهارم در فيلم پری،مربوط به نامه نوشتن صفا، به پری و داداشی 
است. در منبع اقتباسی )داستان فرنی( بخش هایی از نامه نوشتن بادی را 
در اپيزود اول داستان می بينيم. زمان، صبح و مکان، خانه دورافتاده صفا 
در روستا و شخصيت ها، صفا و پری و داداشی و بخش هایی از کودکی 

 

الگوی کنشی گریماس دراثر  الگوی کنشی گریماس درمنبع اقتباسی اپیزودها
 اقتباسی

 تکنیک های سینمایی

 
کنشی  الگوی

گریماس در منبع 
 اقتباسی

 و 

اپیزود دوم فیلم 
 پری

 کنشگر:  فرنی

 فرنی لین و بهبود حال روحی  شی ارزشی:دیداربا

  خوب تعطیالت گذراندن فرستنده:دلتنگی،امیدبه

 گیرنده: فرنی/ لین

 -----دهنده:  یاری

 بازدارنده: حال بد روحی فرنی

 کنشگر:پری

ارزشییی: مفییافرت بییه  شییی
 اصفهان و دیدار منصور

 فرسیتنده: امیید بیه تریییر    
  حال روحی

 باترییرودیدارمنصور

 گیرنده:پری/منصور

یاری دهنده: اوضاع بیه هیم   
 ریخته خانه در حال تعمیر

 -------بازدارنده: 

: راهیییرو ( نیییورپردازی2 -باسیییو ه ( دوربیییین: مت یییر  1}:میزانفییین
درروزروشیین/ فیییای مفییافرخانه بییین    روشیین/داده دانشییگاه:تیره/خیابان

راهییی: تیییره بییا نییور کمبیابییان: بفیییار روشیین/ فیییای شییهری اصییفهان و  
 -چهیره پیردازی / انتخیاب لبیاس    ( 3 -ترمینال: فیای روشین در روز روشین  

لبییاس  -بییاس پییری: چییادر یکدسیی  سیییاه   چهییره پییری: پریشییان/ ل  
خانه شیلو// دیاده/ بیابیان/    ( صی نه: 4 -منصور:پیراهن شلوار رنگی معمیولی 

 اصفهان. ترمینال/خیابانهای
: فیلمبرداری از بیشتر نماهیا بیه صیورت  نیت شیات و اکفیتریم       فیلمبرداری

 ای موارد مدیوم  نت شات.  نت شات. در پاره
ای بیا حیال و    : موسیییی از نیوع سینتی کوبیه    یهای موسییییای  (نشانه1} صدا:

هیای وواییی رییر زبیان      نشیانه ( 2 -هوای عرفیانی در بیدو ورود بیه اصیفهان    
هیای پیری/ صیدای حرکی  اتوبیوس/ صیدای خیابیان/         : صیدای قیدم  شناسی

( 3صییدای مییردم در مفییافرخانه بییین راهییی و ترمینییال مفییافربری .       
ارج از میتن توسی    : خوانیدن شیعر بیه صیورت صیدای خی      های کالمیی  نشانه

خفییرو شییکیبایی/دیالوی پییری و منصییور کییه در ون عییدم مشییابه  و     
 {شود. سازگاری دیده می

 : عنوان کتاب سبز رنتهای نوشتاری نشانه

جدول3- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود دوم.

 

الگوی کنشی گریماس درمنبع  اپیزودها
 اقتباسی

الگوووی کنشووی گریموواس  
 دراثر اقتباسی

 تکنیک های سینمایی

 
کنشوووی   الگووووی
 گریماس در

 منبع اقتباسی 
 

 و
 

 اپیزود سوم
 فیلم پری

 

 کنشگر:  فرنی
شی ارزشی : صحبت در موورد  

 کتاب سبزرنگ
تجربو    فرستنده: توضیح دادن

 خاص عرفانی فرنی ب  لین
 گیرنده:فرنی
 _____یاری دهنده: 

 تفاوتبازدارنده:
دیدگاهشوواندعدم توفیوو  در 

 دیالوگ با همد
 رفتن فرنی از حال
 

 کنشگر: پری
شیء ارزشی : بحث و جدل 

 با منصور
فرستنده: میو  بو  بورون    
فکنی احساسوی نرورات و    
 تجارب شخصی روحی پری

 گیرنده: منصور
یوواری دهنووده: وضوو یت   

 پذیر تحریکنابسامان و 
 

 : ____ بازدارنده

ای ازموواردپن وتیلوت ودرانودکی     ( دوربین:دربیشترمواقع متحرک وحرکوت تراولینوگد درپواره   1: }میزانسن
آوردرمسجد و محیط رستوراند نورزیاد درلحرو    ( نورپردازی: نورطبی ی روزد نورهای رنگی نشاط2مواردکرین 

نوردرمحودوده رنگوی خاکسوتری درتجسوم فذوای  هنوی       دیدن سالکد نورطبی ی روز درخان  عم  اقدسد 
لباس پری: چوادر   -پریده وبیحال دچهره منصورطبی ی لباس:چهره پری رنگ پردازی انتخاب (چهره3ها  مخروب 

یکدست سیاهد لباس منصورپیراهن و شلوار م مولی رنگیدلباس مولودی خوانهای خان  عمو  :چوادر سوفید و    
 ن. رنگید لباس دخترک: پیراهن روش

مخروبو د خانو  عمو      رستوراندفذای بام منصوردمسجدامامدرستوراندپشت دراصفهانداتومبی  (صحن :خیابان4
 اقدسد فذای  هنی ازشهری مخروب  وخالی ازسکن د جاده{

النوگ شواتدمدیوم شوات واکسوتریم النوگ شوات و درچنود موورد کلووزآ            نماهوا   :درانووا   برداری فیلم
 کلورآ . واکستریم 

های پورید صودای اتوبووس     های آوایی غیرزبانشناسی: صدای قدم (نشان 2___موسیقیایی: های ( نشان 1}صدا:
ایات عربید صدای محیط بیرون وخیابان د صدای علی علوی گویوان    های سالک درحال خواندن درجاده د زمزم 
واعذای مولودیخوان د  های کالمی: دیالوگ پری ومنصورد جمالت سالکد دیالوگ پری ( نشان 3مولودی خوانان

 دیالوگ پری ودخترک({ 
 --------های نوشتاری: نشان 

جدول۴- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود سوم.

تحليل فرایند اقتباس در فيلم )پری( داریوش مهرجویی با استفاده از 
الگوی تحليل ساختاری  فيلم  الگوی روایت شناسی   کنشگر گریماس و 

بوردول
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پری، هلنا، دخترک روستایی، خبرنگاران و اعضای خانواده که در محل 
حادثه حاضر شده اند، هستند. همچنين در  این اپيزود صحنه خودکشی 
اسد را می بينيم که برخالف داستان با شليک گلوله نيست، بلکه به وسيله 
آتش سوزی کلبه چوبی اش است. لباس هلنا )همسر اسد( حوله حمام است 
در حالی که در داستان  این گونه نيست و لباس سيمور، حوله است. در 
صحنه خودکشی صدای جيغ های مداوم هلنا را می شنویم که در داستان 
اصلی وجود ندارد. برای نشان دادن بخش نامه نوشتن صفا به داداشی و 
پری، فيلم ساز از مونولوگ صفا روبه روی دوربين استفاده کرده است. در 
بعضی از  این موارد از تکنيک فاصله گذاری نيز استفاده شده است. همچنين 
حضور خبرنگاران در صحنه ی خودکشی اسد موردی است که اضافه بر 
داستان اصلی است. در دستان سوخته اسد تکه کاغذی را می بينيم که 
جمله کوتاهی را درباره دخترک نشسته در تاکسی بر روی آن نوشته شده 
است که در انتقال مضمون مورد نظر کارگردان نقش اساسی  ایفا می کند. 
نامه صفا )خسرو شکيبایی( به داداشی )نقش مهم قلم و نوشتن در عرفان  
ایرانی(،گالیه مدام مادر از قطع بودن تلفن )نشان از قطع ارتباط( و آچار، 
پيچ گوشتی و وسایل تعمير خانه در دستان مادر) نشانه ای از تالش مادر 
برای تعمير خانه و در واقع ترميم روابط از هم پاشيده خانواده(، صدای 
خارج از تصویر صفا بر روی تصویر کودکی پری که در اتاق در ميان کتاب ها 
راه می رود، حضورکارگردان با تکنيک فالش بک، تصویری از مراقبه داداشی 
روی پشت بام، صحنه ای از پرت کردن کتاب ها بر سر صفا توسط داداشی 
و پری دیده می شود. جدول )5( الگوهای روایی منبع و اثر اقتباسی و نيز 
تکنيک های سينمایی مورد استفاده در این اپيزود را به صورت تطبيقی 

نشان می دهد.

۴-6. اپیزود پنجم

در فيلم پری، اپيزود پنجم به تالش داداشی برای صحبت با پری به 
اميد بهبود حال روحی او مربوط می شود. در منبع اقتباسی  این بخش، در 
اپيزود دوم داستان زویی اتفاق می افتد. زمان صبح و مکان، خانه پری و 

شخصيت ها، داداشی و پری و مادر هستند. در فيلم پری، زیرزمين بسيار 
کم نور خانه پری را می بينيم که محل صحبت پری و داداشی است که در 
داستان اصلی وجود ندارد و توسط فيلم ساز به وجود آمده است و نيز در 
بخش های دیگری نماهای را از قدرت داداشی در انجام اعمال خارق العاده 
مثل چرخاندن چرخ دوچرخه و یادآوردن صدای زنگ ساعت قدیمی  به 
وسيله چشم و از این دست را می بينيم که در منبع اصلی وجود ندارد و 

توسط فيلمساز اضافه شده است.
گفتگوی مادر با داداشی راجع به پری و وضعيت روحی او، لباس یکدست 
سفيد داداشی )نمادی از عرفان(، گفتگوی داداشی با مادر درحين دوچرخه 
سواری بر روی پشت بام،استفاده از سنتور )نوعی ساز اصيل ایرانی(، دیدن 
چهره مرد سالک از ميان نور بسيار زیاد، دیالوگ کليدی داداشی و پری 
)چرا بيدارم کردی؟ داشتم خواب می دیدم که نشان دهنده وضعيت روحی 
پری در کليت ماجرا به نوعی نقطه  نظرفلسفی کارگردان است(، حرکت 
مداوم دوربين از صورت پری به روی صورت داداشی به همراه صداهای 
خارج از کادر، پيداکردن تلفن از زیر انبوهی از لباس ها )نمادی از ارتباط 
قطع شده(، بيان مفهوم فلسفی مهمی چون مفهوم »دل با یار و سر به کار« 
توسط داداشی و انجام حرکات عجيب توسط او برای نشان  دادن فدرت های 
ذهنی خود به پری، بخش مخروبه  زیرزمين خانه با رنگ ها تيره و فضا مبهم 
)مثل حفره هایی در دیوار که فقط چشم ها و دهان بازمانده پری در آن 
مشخص است و نشان دهنده ترس و سرگشتگی پری است(، اتاق تاریک و 
گردوخاک گرفته صفا و اسد )نشانه پوسيدگی عقاید آن ها از نظر داداشی و 
گذر زمان(، دفترچه یادداشت های اسد با زوم دوربين بر روی اشعار عرفانی 
آن و نيز کالم و شعر از جمله عناصر بومی مورد استفاده در این اپيزود است. 
جدول )6( الگوهای روایی منبع و اثر اقتباسی و نيز تکنيک های سينمایی 

مورد استفاده در این اپيزود را به صورت تطبيقی نشان می دهد.

۴-۷. اپیزود ششم

به خودکشی اسد می شود و در  این بخش در داستان پری مربوط 

جدول ۵- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود چهارم.

الگوو کنشی وویناس  ووا نن اپیزودها
 درمیبعناقتباسی

الگ کنشی یناس  ا ندراثسن
 اقتباسی

 تکییکنهاکنسیی ا ی

ن
نشی یناس  ا نالگ ک

ندرنمیبعناقتباسی
ن
نو
ن

اپیوزودنهاوارفنلوی  نننن
 پسک

ن
هوا یندرناپیوزودناو ننننبخش

 داستاننلسنی

نشی گس:ننصفا
شیءنارزشین:ننامهنن شتننبهن

نپسکنونداداشی
نمیلن بوهنصوتب نننلسستیده:

نداداشویندرنمو ردننن باپسکنو
م ا لنعسلوانینونبوسنرو رنننن
نداشتننآناانازنزندایناشتباه

نایسنده:نپسک/نداداشی

 ارکندهیده:نعالقهنبهنپسکنون
نداداشی

 بازدارنده:ا شهنایسکنصفا

ن عنرسش ندوربیننبی تسنازنن عنرسش نبسنپا هنمتتسکنتساولییگناس .درنم اردکنازنرسشو نندوربین:(1{میزانس:ن
:نو رننن رپسدازک(ن2شو د.نننس ننه ناستفادهنشدهناس .نندرنن اهاکنخانهنرسش نپننونتی  نونم ربنه ند دهنموینش

طبیعینروزندرناتاقنداداشی/نن رنز ادندرناتاقنصفانازنپیجسهنپ  نسسناون/نن رنطبیعینمتیطنروستا ینمتلنزنداین
هاسهنداداشینسسرا نونطبیعین/نهاسهنموادرنن:(نهاسهنپسدازکن/انتخابنلبا 3صفان/نن رنش ندرنشلنبهنس ختهناسد.

نگسان/هاسهنصفانمتفکسانهنونپس  انن/نهاسهندختسکنشادنونمعص فن/نهاسهنصوفانشوامالنسو خته/نهاوسهنه یوانننننن
ها ینبساکنآجوارنو.ن.../نلبوا نصوفانننننلبا نداداشینشامالنسفید/نلبا نمادرنخانگینونداراکنجیب_پس  اننوناس ان

دختسکنپیساهننب یدندختسانهنروشن/نلبا ناسدنشامالنس ختهن/لبوا نه یوانر لوهننننپیساهننش  ارنمع  لین/نلبا ن
:اتاقنونتخ نداداشی/نصتیهنبهنه نر ختهنخانه/ناتاقنصوفاندرنمتییوینخوارزنازنشواس/نل واکننننننصتیه(ن4_ر اف

نروستاکنمتلنزنداینصفا/نخانهندرنش دشینپسک/نش بهندرنرا نس ختنناسد{
:دوربیننبی تسنن اهانرانبهنص رتنالنگنشاتناسلتهناس .نندرنم اردکنمثلنآتشنسو زکنش بوهناسودننننلی  نبسدارک

:نصداکنآبنونباد/نهاکنآوا ینغیسنزباننشیاسینن انه(ن2___:نهاکنم سیقیا ین(نن انه1صدا:ن}اشستس  نالنگنشاتن
ونمادر/نصداکنصفاندرنروا ننن:ند ال گنداداشیهاکنشالمینشانه(ن3ن_هاکنآتش/نصداکنجیغنمداوفنه یانصداکنشع ه

نخبسنگارنبانصفان{نخ اندنننامهنونادامهنم ن ل گناون/ند ال گنصفانوندختسک/ند ال گ
 :نتکهنشاغ ندرندستاننجسدنس ختهناسدهاکنن شتارکنن انه
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منبع اقتباسی مربوط به خودکشی سيمور است که در اپيزود سوم داستان 
یک روز خوش برای موزماهی اتفاق می افتد. زمان، صبح و مکان کلبه 
چوبی کنار رودخانه و شخصيت ها اسد، هلنا، دخترک کنار ساحل هستند. 
دخترک در این اپيزود نقش مهمی  ایفا می کند و نماد پاکی و معصوميت 
اقتباسی که به صورت  است. خودکشی اسد برخالف داستان در منبع 
ناگهانی و با شليک گلوله به سر اتفاق می افتد، در فيلم پری به صورت 
خودسوزی درکلبه چوبی خارج از شهر و واکنش شدید احساسی هلنا، 
همسر اسد اتفاق می افتد.                                                                                                              

 به نظر می رسد فيلمساز سعی می کند نشان دهد اسد به واسطه تکامل 
روحی و یگانگی اش با طبيعت دست به خودکشی و پایان زندگی  این 
دنيایی اش زده است در حالی که در داستان یک روز خوش برای موز 
ماهی، دليل اعمال سيمور ناراحتی روحی او در نتيجه جنگ است. صحبت 
اسد با ابر و رودخانه و خورشيد در منبع اقتباسی وجود ندارد. خودکشی 
اسد با خودسوزی در کلبه چوبی )بر خالف منبع که با شليک گلوله است(، 
تأکيد زیاد فيلم ساز بر طبيعت؛ مثالً صدای رودخانه و حرکت ابر )نشان از 

تکامل روحی و یگانگی اسد با طبيعت بر طبق عرفان ایرانی(، صحبت اسد 
با ابر و رودخانه و خورشيدکه در منبع اقتباسی وجود ندارداز عناصر ساخته 
شده است جدول )7( الگوهای روایی منبع و اثر اقتباسی و نيز تکنيک های 

سينمایی مورد استفاده در این اپيزود را به صورت تطبيقی نشان می دهد

۴- 8. اپیزود هفتم

با تقليد صدای  اپيزود هفتم فيلم پری، داداشی را می بينيم که  در 
جدول6- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود پنجم.

الگوی کنشی گریماا  دمننعا     اپیزودها
 اقتعاسی

الگوی کنشی گریما  دماثار  
 اقتعاسی

 تکنیک های سینمایی

 
کنشی گریماا    الگوی

 دم ننع  اقتعاسی
 
 و
 

 اپیزود پنجم فیلم پری

 کنشگر:  زویی
 شیء امشی : صحعت با فرنی

فرستنده:کمک با  فرنای بارای    
از استیصاا،ببرگرداندن    مهایی

 طعععیب  زندگی 
 گیرنده:فرنی

یامی دهنده:استفاده از تجربیات 
 عرفانی زویی

بازدامنده: بدحالی فرنای و عاد    
 توج  ب  دیالوگ

 

 کنشگر:  داداشی

شیء امزشی: صحعت کردن باا  
 پری

فرستنده: انید ب  بهعود حاا،  
موحی پری و باازگردان او با    

 زندگی طعیعی
 گیرنده: پری

یامی دهنده: داشتن تجربیاات  
 عرفانی نشترک

بازدامنده: عد  تمایل پری با   
 صحعت با داداشی

دم اتاا  داداشای   نوم پردازی:( 2 -: حرکت دومبین بیشتر تراولینگ دم نوامدی پن است(دومبین1نیزانسن:}
چهره پردازی و (3 -نوم طعیعی موز/ پشت با  نوم زیاد/ زیر زنین خان  نوم کم / اتا  صفا و اسد نوم بسیام کم

:چهره داداشی طعیعی و گاهی نگران/ چهره نادم نگاران/ چهاره پاری تشافت  و دم ناوامدی      انتخاب لعا 
هایی پر از تچام  لعا  داداشی یکدست سفید و لعا  مز  تمرین بازیگری / لعا  نادم خانگی با جیب-گریان

 -/ لعا  پری یکدست سیاه
 نین / اتا  صفا و اسد{:اتا  داداشی/ خان  شلوغ/ پشت با  خان /حیاط خان / زیر زصحن ( 4

:بیشتر نماهای فیلم از نوع النگ شات و ندیو  النگ شات است. دم چند نومد نماای اکساتریم   فیلم بردامی
 کلوز تپ گرفت  شده است.

:صدای دوچرخ  / صدای های توایی غیر زبان شناسی نشان ( 2های نوسیقیایی: صدای سنتوم. ( نشان 1صدا: }
دیاالوگ داداشای و ناادم/ دیاالوگ      های کالنای:  نشان ( 3ای دم زیر زنین باد/ صدای شکستن ظرف شیش 

 خواند.{ داداشی و پری/صدای صفایا اسد ک  اشعامی ما نی
 : دفترچ  خاطرات اسد/ اشعام موی دیوامهای نوشتامی نشان 

 
 

تحليل فرایند اقتباس در فيلم )پری( داریوش مهرجویی با استفاده از 
الگوی تحليل ساختاری  فيلم  الگوی روایت شناسی   کنشگر گریماس و 

بوردول

جدول ۷- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود ششم. 

الگوی کنشی گریماس درمنبع  اپیزودها
 اقتباسی

الگوی کنشی گریماس دراثر 
 اقتباسی

 تکنیک های سینمایی

 
کنشی گریماس  الگوی

 در منبع اقتباسی
 

 و
 
 اپیزود ششم
 فیلم پری

 کنشگر:  سیمور
 شی ارشی:خودکشی

فرستنده: میل به تمام کردن 
 زندگی

 گیرنده:سیمور
 تعادل روحی یاری دهنده: عدم

 ------بازدارنده:

 کنشگر:  اسد
 شیء ارزشی : خودکشی

فرستتتنده:  میتتل بتته تمتتام  
کتتردن زنتتدگیت خ تتتگی   

 روحی
 گیرنده: اسد
دهنتتتده: وتتتتعی    یتتتاری

 نامتعادل روحی اسدت
 -------بازدارده:
 

حرکت  دوربتین بیشتتر تراولینتد و در متواردی پتن و تیلت  است  در یتک          (دوربین:1میزان ن:}
 کرین استفاده شده اس  مورد هم از حرک  

چهره هلنتا وتوان و تتر و تتازه هچهتره استد       چهره پتردازی و لبتاس:  ( 3 -: نور طبیعی( نورپردازی2
بتتا متتوی ستتفید و هرامهچهتتره دختتترل: معهتتوم  لبتتاس هلنتتا حولتته حمامهلبتتاس استتد کتت     

کلبه استده ستاحل کنتار    صتننه: ( 4-معمولیهلباس دخترل پیراهن دخترانته روستتایی و روستری   
 خانه {رود

 :نماها در اکثر  مواقع الند شات ه تند فیلم برداری
 ____: های موسیقیایی ( نشانه1صدا:}

: صتدای ختاروی طبیعت ه صتدای ستوخته شتدن کلبته        های هوایتی ییتر زبتان شناستی     ( نشانه2
 چوبیه ویغ مداوم هلناه

نب  استد بتا   : دیالوگ  تلفنی هلنتا و متادر/ ه دیتالوگ استد و دختترل ه صت      های کالمی ( نشانه3
 هب و ابره صدای هلنا {

 ______:های نوشتاری نشانه
 

 

 تصویر ۴- اپیزود ششم فیلم پری.
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جدول 8- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود هفتم.

 

الگوی کنشی گریماس درمنبع  اپیزودها
 اقتباسی

الگوووی کنشووی گریموواس درا وور  
 اقتباسی

 تکنیک های سینمایی

 
کنشیریماس در منبع  الگوی

 اقتباسی
 
 و
 

 اپیزود هفتم 
 فیلم پری

 زویی  کنشگر:
شیء ارشی : تلفن به فرنی بوا  

 تقلید از صدای بادی
امید به بهبود حوا    فرستنده:

فرنی از طریق تقلیود صودای   
 بادی و هم صحبتی با فرنی

 فرنی گیرنده:
دهنده:تقلیوود صوودای   یوواری

بادی،عالقه فرنی به صحبت بوا  
 بادی

شوونانتن صوودای او بازدارنده:
 توسط فرنی

 کنشگر:داداشی
شیء ارزشی : تقلید صودای صوفا و   

 صحبت با پری
فرستنده:تمایل شدید به تغییر حا  

هوای روحی پری و بازگردانود  او   و
 به زندگی طبیعی

 گیرنده: پری
دهنده: توانایی تقلیود صودای    یاری
 اسد

چونه "کاربرد  اصطالح  بازدارنده:به
 آهنی

 : حرکت تراولینگ و در پاره ای موارد پن .( :دوربین1میزانسن }
 :نانه پری کم نور و سایه روشن/تاق اسد و صفا تاریک.( نورپردازی2
:چهره پری بسیارپریشا  و بی حا /چهره مادر نگرانچهره داداشوی  چهره پردازی و لباس( 3

لباس پری چادر رنگی/لباس مادر نوانگی لبواس داداشوی لبواس     _پرتالطم ودر حا  تالش
 {:نانه/ اتاق اسد وصفا( صحنه4تمرین.

 کلوز آپ: نماها بیشتر النگ شات و مدیوم النگ شات و در یک مورد اکستریم فیلم برداری

 ______: های موسیقیایی ( نشانه1صدا: }

 اد: صدای بهای آوایی غیر زبا  شناسی ( نشانه2

دیالوگ مادر با پری/ دیالوگ تلفنی داداشی با پری / دیالوگ موادر بوا    های کالمی: ( نشانه3
 داداشی{
 ________: های نوشتاری نشانه

 

الگوی کنشی گریماس  اپیزودها
 درمنبع اقتباسی

 الگوی کنشی گریماس 
 دراثر اقتباسی

 تکنیک های سینمایی

 
کنشی  الگوی

گریماس در منبع 
 اقتباسی

 
 و
 
 اپیزود هشتم 

 فیلم پری

 
 

____________ 

 
 داداشی کنشگر:
 

ارزشیی : پیی ا کیردر پیری و      شی
 ادامه صحبت با او

 
 نگرانی داداشییی بیییه فرسییتن  : 

 خاطر گم ش ر پری
 
 پری. گیرن  :
 
توانایی خیا  روییی   دهن  : یاری

  روانی داداش
 ____:بازدارن  

 

(نیورپردازی: در را  رسیی ر بیه کلبیه اسی  تیار       2( یرکت دوربین بیشیتر تراولینیا اسیت.    1:}دوربین
پییردازی و انتبییا   (چهییر 3-یییک د در کلبییه اسیی  روشیین د در صییحنه فیلمبییرداری نییور طبی ییی روز

لباس: چهر  پیری ررا  و ختیته و در نهاییت شیادد چهیر  داداشیی ررا  و مبمسندلبیاس پرییک سیت         
(صیحنه: خانیهدرا  کنیار رودخانیهد کلبیه اسی د فریای بیرونیی در         4سیا .لباس داداشی لبیاس تمیرین   

 صحنه فیلمبرداری  داداشی.{
رپ و اکتیتریم النیا شیا      : نماها  بیشتر النا شیا  و در میوارد انی کی اکتیتریم کلیوز     فیلم برداری

 است.

های روایی غیر زبار شناسی: ص ای رّ   (نشانه2های موسیقیایی: موسیقی پایانی فیلم ( نشانه1ص ا: }
ای خن    رودخانهد ص ای شنا کردر داداشی د ص ای جیغ مانن  پرن   در ابک گران  تصویر کلبه اس د ص 

کالمی: دیالوگ تلفنی مادر با منصورد دیالوگ مادر با پ ر های  (شانه3فیلمبرداری:  زنار و دخترار در صحنه
 های سر صحنه فیلم برداری داداشی.{ د دیا لوگ مادر و داداشید دیالوگ پری و داداشید صحبت

 : تیتراژ پایانی فیلمهای نوشتاری نشانه

جدول 9- بررسی تطبیقی عناصر روایی و سینمایی منبع و اثر اقتباسی فیلم پری- اپیزود هشتم

تصویر ۵- اپیزود هشتم.

برادربزرگش صفا سعی در صحبت با پری و تغيير حال و هوای روحی 
او دارد. در منبع اقتباسی  این بخش در اپيزود سوم داستان زویی اتفاق 
می افتد. زمان، صبح یا بعد از ظهر و مکان، خانه پری و اتاق اسد و صفا و 
شخصيت ها شامل داداشی و پری و در بخشی مادر هستند. در این اپيزود 
داداشی، لباس تمرین که لباس رزم است به تن دارد که  این خود به نوعی 

کنایه ای به وضعيت داداشی و نقش او در مواجهه با فضای کلی ماجرا و 
تالش او در بهبود حال روحی نابسامان پری است. تمرین داداشی برای 
تقليد صدای صفا، دیدن ظرف غذا با تکه های گوشت در آن به شکل ماهی 
در حال حرکت توسط پری )نشانه ای از وضعيت روحی بد او و تنفرش 
از تمایالت نفسانی و دنيوی(، عصبانيت پری از داداشی بعد از شنيدن 
اصطالح چونه آهنی از او از عناصر ساخته شده توسط فيلم ساز است. جدول 
)8( الگوهای روایی منبع و اثر اقتباسی و نيز تکنيک های سينمایی مورد 

استفاده در این اپيزود را به صورت تطبيقی نشان می دهد.

۴- 9. اپیزود هشتم

بنا به ضرورت  اقتباسی وجود ندارد و فيلم ساز  این بخش در منبع 
داستان، آن را خلق کرده است و مربوط می شود به تالش داداشی برای 
پيدا کردن پری که از خانه رفته است. فيلمساز تالش می کند با قرار دادن 
پری در کلبه سوخته اسد نشان دهد که پری، هر لحظه ممکن است به 
سرنوشتی مشابه سرنوشت برادر بزرگ ترش است دچار شود. تالش های 
داداشی باالخره به ثمر می نشيند. در بخش پایانی  این اپيزود که بخش 
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پایانی فيلم نيز می باشد، صحنه ای را می بينيم که نقش نمادین و مهمی  در 
انتقال مضمون عرفانی مورد نظر فيلم ساز دارد. آنجا که داداشی با دستان 
خود برای پری لقمه می گيرد و روزه سه روزه اش را باز می کند. در مسير 
داداشی به سمت کلبه اسد، نمایی را می بينيم که داداشی به درون رودخانه 
می رود که ماهی های »عشق نور« مورد نظر اسد در آن شنا می کنند. آب 
می تواند نشانه ای بر تطهير و پاکی باشد. صداهای طبيعت مثل صدای آب 
در رودخانه و صدای جيغ مانند پرنده ای در بک گراند تصویر کلبه و یا صدای 
سوختن آتش می تواند نقش کمک کننده ای برای انتقال مفهوم مورد نظر 
داشته باشد.                                                                                                              

نمایش قدرت عرفانی داداشی در نگاه کردنش به انگشتر و پيداکردن 
جای پری، استفاده از اصطالحاتی چون بازیگر    خدایی و کوزه به سرها، 
بازکردن روزه سه روزه پری با دستان داداشی )نمادی از موفقيت داداشی 
در حل بحران(، صدای آب و آتش و باد و طبيعت به عنوان نوعی موسيقی 
طبيعی  )نمادی از پيوستگی با طبيعت( از عناصر مورد استفاده فيلم ساز در 
خلق اثر بوده است. جدول )9( الگوهای روایی و نيز تکنيک های سينمایی 

مورد استفاده در این اپيزود را به صورت تطبيقی نشان می دهد.
پژوهش حاضر به منظور مطالعه فرایند اقتباس در فيلم پری داریوش 
مهرجویی بر گرفته از داستان های فرنی و زویی و یک روز خوش برای 
الگوی  از  اقتباس،  فرایند  تحليل  جهت  است.  پذیرفته  انجام  موزماهی 
فيلم  تحليل ساختاری  الگوی  و  )الگوی   کنشگر  گریماس(  روایت شناسی 
تحليل  روش های  از  دو  هر  که  است  شده  استفاده  بوردول(  )الگوی 
ساختارگرایی محسوب می شوند. پژوهش در هشت مرحله انجام گرفته 
است و پرسش هایی که پژوهش در جهت رسيدن به پاسخ آن ها صورت 
پذیرفته است شامل موارد زیر است: 1. آیا الگوی کنشگر گریماس قابليت 
انطباق پذیری بر آثار منتخب را دارد؟ 2. تغيير خط روایی از منبع اقتباسی 
به اثر اقتباسی چگونه صورت گرفته است؟ 3. داریوش مهرجویی در اقتباس 
سينمایی از منبع به اثر اقتباسی از چه تکنيک های سينمایی استفاده کرده 
است؟ 4. فرایند بومی سازی در اقتباس سينمایی فيلم پری چگونه انجام 

گرفته است؟

تحليل فرایند اقتباس در فيلم )پری( داریوش مهرجویی با استفاده از 
الگوی تحليل ساختاری  فيلم  الگوی روایت شناسی   کنشگر گریماس و 

بوردول

در پاسخ به سواالت پژوهش در جهت اهداف، اولين یافته ای که به دست 
آمد  این است که منابع اقتباسی )داستان های فرنی و زویی و یک روز 
خوش برای موز ماهی، هر سه نوشته سلينجر( و همچنين اثر اقتباسی 
)فيلمنامه پری( همگی قابليت انطباق بر الگوی روایت شناسی گریماس 
را دارند و عناصر اصلی الگوی کنشگر گریماس در آنها در تقریبا بيشتر 
موارد یافتنی است و الگوی ساختاری کنشگر گریماس نيز الگوی مناسبی 
برای بررسی داستان ها بود. دومين یافته پژوهش این است که خط روایی 
در فيلم نسبت به منابع تغيير زیادی نکرده است. توضيح دقيق تر این که 
در اپيزودهای ميانی درصد شباهت در خط روایی اپيزودها بين منبع و اثر 
اقتباسی نزدیک به هشتاد درصد است. این در حالی است که دو اپيزود 
ابتدایی و انتهایی درصد تطابق صفر رانشان می دهد. این بدان معناست 
که فيلمساز دو اپيزود اضافه کرده است و در باقی موارد با درصدی باال، 
همسو با خط روایی منبع حرکت کرده است. با این حال و با توجه به 
این نکته قابل بحث که اقتباس هنری را باید به عنوان کليتی موجود در 
قلمرو دانش نقد ادبی هنری دید و مورد مطالعه قرار داد، توجه به جزیيات 
تغيير و تبدل از منبع به اثر اقتباسی، از جهت تأکيد بر روند اقتباس است 
و به معنای تأیيد و تأکيد بر روش مطالعه جزء به جزء در پدیده اقتباس 
نيست. یافته بعدی این است که به منظور تکميل مطالعات و از آن جهت 
که جامعه آماری عالوه بر داستان )نظام نوشتاری(، فيلم )نظام بصری( نيز 
هست، می توان اپيزودهای به دست آمده از داستان ها که منطق بر الگوهای 
ساختارگرایی طبقه بندی شده اند را محور مطالعه تکنيکی قرار داد. مطالعه 
تطبيقی بين منابع و آثار اقتباسی با تأکيد بر دو محور الگوی روایی و عناصر 
تکنيکی سينمایی نشان می دهد که می توان فيلم پری را در هشت اپيزود 
مورد مطالعه قرار داد. داریوش مهرجویی در مواردی اپيزودهایی را اضافه 
کرده است. مثل اپيزود اول و آخر فيلم و در مواردی نيز تغييراتی در آن 
به وجود آورده است. مثل صحنه خواب دیدن پری که  نسبت به داستان 
فرنی متفاوت است. در پاسخ به سوال سوم، فيلمساز در فيلم پری، در 
اپيزودهای مختلف از عناصری استفاده کرده است که آن چيزی است که 

به فراخور موقعيت و در مناسبت با فرهنگ  ایرانی آن را خلق کرده است. 
از آن جمله اند: تقابل اندیشه دو شاعر بزرگ  ایران )مولوی و خيام( در 
کالس درس و استفاده از جمالت با مضامين عرفانی بر روی تخته سياه 
با حال وهوای  موسيقی سنتی  ایرانی  پری،  پوشش چادر  کالس درس، 
عرفانی و جایگزینی کتاب سلوک با مضمون مسيحی در فرهنگ منبع 
با کتاب سلوک با مضامين عرفانی در فرهنگ اثر اقتباسی، حال وهوای 
 ایرانی فضای مسافرخانه بين راهی، موسيقی سنتی در بدو ورود به اصفهان، 
نماهای النگ شاتی از شهر با نشان دادن فضای سنتی  ایرانی، نورهای رنگی 
نشاط آور در مسجد و محيط رستوران و نيز نور زیاد در لحظه دیدن سالک، 
مجلس مولودی خوانی و شعرهایی در مدح حضرت علی، فضای مخروبه 
و ذهنی از شهری خالی از سکنه برای نشان دادن حال و هوای عرفانی، 
دفترچه خاطرات اسد با اشعاری با درونمایه عرفانی، تأکيد زیاد بر طبيعت؛ 
مثاًل صدای رودخانه و یا حرکت ابر برای نشان دادن یگانگی روح اسد با 
طبيعت، قدرت روحی خاص داداشی مثل نگاه کردن به انگشترش برای 
پيدا کردن پری، خلق ماهی های عشق نور به جای موز ماهی ها، تأکيد بر 
عنصر تطهيرکنندگی آب، ساختن فضایی مثل زیرزمين بسيار کم نور خانه 
و حياط بزرگ و استخر خالی خانه پری، برجسته کردن دخترک که نمادی 
از پاکی و معصوميت است و مواردی از این دست. فيلم ساز در خلق فيلم 
پری به وضوح دغدغه فلسفی- عرفانی دارد. فيلم پری نگاه ویژه ای نيز به 
شخصيت زن دارد. مواردی که گفته شد به همراه موارد اضافه تر در متن 
به خوبی  این نکته را عيان می کند. اسامی  شخصيت ها نيز به اسامی آنها 
در منبع اقتباسی شان نزدیک است مثل پری به جای فرنی، اسد به جای 
سيمور و مواردی از این دست. الگوی کنشگر گریماس در دورانی از زندگی 
فکری گریماس ساخته شد که او بر منطق ساختارگرایی تأکيد داشت. 
پس از  این دوران فکری، او مطالعات جدیدتری را انجام داد. جا داردکه در 
پژوهش های آتی  این یافته ها نيز بر روی داستان ها مورد مطالعه قرار گيرد. 
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پی نوشت ها

در  که  است  سلينجر  دیوید  جروم  آمریکایی،  نویسنده  از  کتابی  عنوان   .1
سال1961 به چاپ رسيده است.

2. عنوان کتابی از جروم دیوید سلينجر است که نخستين بار در 1948 در مجله 
نيویورکر و سپس در کتاب   نُه داستان منتشر شد.

3. ميزانسن به معنای چيدن عناصرجلوی دوربين فيلمبرداری است. عناصر 
ميزانسِن سينمایی عبارتند از: طراحی صحنه، نور، لباس،  آرایش   بازیگران، دکور، 

ترکيب بندی، قاب تصویر، حرکت و فضا است
4. تدوین )مونتاژ( به معنی چيده شدن نماها براساس خط داستانی  فيلمنامه 
کنار هم است. تدوین مرحله بعد از اتمام فيلمبرداری است که نماها براساس خط 
داستانی فيلمنامه کنار هم چيده می شوند. در این مرحله است که نماها و صداهای 
مختلف خط روشن و روانی پيدا می کنند. درتدوین، فيلم، ضربآهنگ و ریتم مورد 
نظر را پيدا می کند و اندازه زمانی نما و نقطه قطع هر نما مشخص می شود، به 

گونه ای که انتقال از صحنه ای به صحنه ای دیگر نرم و بدون پرش انجام پذیرد.
5. موج نو به جنبشی در سينمای ایران اشاره دارد که اواخر دهه1340 پا 
گرفت. فيلم های گاو از داریوش مهرجویی، قيصر از مسعود کيميایی و آرامش در 
حضور دیگران از ناصر تقوایی از نمایندگان اصلی این موج به شمار می روند؛ اگرچه 
نشانه های آغاز موج نوی سينمای ایران پيش تر، اوایل دهه1340، با فيلم های 
خانه سياه است )فروغ فرخ زاد(، جلد مار )هژیر داریوش(، خشت و آینه )ابراهيم 
گلستان( و شب قوزی )فرخ غفاری( در واکنش به فيلم فارسی ظهور کرده بود 

)ویکی پدیا(.
است  نمایشی  هنرهای  اصطالحات  از  برشت  فاصله گذاری  تکنيک   .6
فاصله گذاری فرایندی در تئاتر روایی برتولت برشت است که در آن با استفاده از 
عناصر متعدد، از جمله نور و موسيقی و نحوه بازی، از غرقه شدن تماشاگر و بازیگر 

در نمایش جلوگيری می شود.
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Artistic adaptation can be studied by careful examination 
of the narrative elements of a story and technical study of 
an artwork. Famous and popular literary works are always 
a basis for creation of cinematic works. Due to the inher-
ent tendency of film and literature to represent and narrate, 
these two have been inextricably linked since the early days 
of cinema. Where we want to talk about unity and simi-
larities between the visual and written systems and if one 
can go further and talk about the unity of all arts, narra-
tion comes to mind. Narrative, as the greatest outcome of 
structuralism, is one of the most important disciplines of 
modern literary theory. Many structuralists have tried to 
provide basic instructions from various narratives in order 
to formulate narratives structurally. Greimas started his 
work on the basis of linguistic-structuralist discoveries of 
Ferdinand de Saussure and Roman Jakobsen, and sought 
to describe the constituent elements of the narratives as a 
refashioning approach to the study of literary works. Nar-
rative theories are a methodological criterion for analyzing 
narrative. In Greimas’s theory of narratology, the depth of 
narrative construction is analyzed. In his opinion elements 
that are deep construct meaning. In new literary and artis-
tic criticism topics, narratives are not limited to the field of 
literature and tracking narrative elements are also efficient 
in other art fields such as filmmaking. The present study 
was conducted to study the process of adaptation in Pari 
based on Greimas’s narratological model. The study of the 
process of localization, as well as the study of cinematic 
techniques used in the process of cinematic adaptation of 
the fairy tale film, were among the issues that the researcher 
sought to investigate in the study of the adaptation process. 
The research is descriptive-analytical. It has been done in 
a library method with a string discourse approach (adapta-
tion) and studies of cinematic elements in the Pari, using 
the Bordwell film structural analysis model. The result in-

dicates that both source and adaptive works can be adapted 
to the Greimas narrative pattern and that the episodes ob-
tained from the study of the narrative model of the story 
can be considered as an axis in cinematic technical stud-
ies. Dariush Mehrjoui as an adaptation filmmaker also uses 
technical elements in accordance with the situation and on 
the relation to Iranian culture.The technical study was based 
on the study of the structure of Pari film, each episode was 
examined from several axes, including mezzanine, which 
itself consists of four areas (scene, face painting and cloth-
ing selection, lighting and camera movement); In addition, 
sound and written signs also were studied and the results 
are shown in tables along with other efficient criteria that 
can be found in regards to technical study of cinematic ele-
ments. The Bordwell model was chosen for its brevity and 
efficiency. However, a more detailed study of all parts of 
the same pattern or other parallel patterns and especially the 
study of the editing process that was left out in the present 
study is recommended.

Keywords
Cinematic adaptation, Pari film, Dariush Mehrjoui, Narra-
tive, Greimas, Bordwell.

* This article is extracted from the first author’s master thesis, entitled: “Analysis of the process of adaptation in the films of Dariush Mehrjoui” 
Case study: “Peri and Sara” under the supervision of second and third authors and the advisory of forth author at Shiraz Art Univesrity in 2018.
** Corresponding Author: Tel: (+98-0921) 1815079, Fax:(+98-071) 36242800, E-mail: aydaraadniya191090@gmail.com

Honar-Ha-Ye-Ziba:Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Moosighi
 Scientific Research                                                          7




