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چکیده
اثـر ادبـی  بـا  اقتباسـی و مقایسـه آن  در مطالعـات بین رشـته ای سـینما و ادبیـات، نقـد یـک فیلـم 
کـه در پژوهش  هـای ادبـی جدیـد، اتخـاذ یـک  مبـدأ، نوعـی نقـد تطبیقـی به شـمار می آیـد. از آنجـا 
رویکرد و فرضیه مرتبط با آن اسـاس تحقیق اسـت، در مقاله حاضر داسـتان »آشـغالدونی«، نوشـته 
ادبیـات تطبیقـی جدیـد  بـه  نـگاه  بـا  مینـا«  از آن، »دایـره  اقتباسـی  فیلـم  بـا  غالمحسـین سـاعدی 
ادبیـاِت آن  امـا  نیسـتند،  تثبیت شـده  و  ایـن نظریه هـا هنـوز منسـجم  بررسـی شـده اسـت. هرچنـد 
بـا فیلـم مهرجویـی، یافته هـای پژوهـش  درحـال شـکل گیری اسـت. در مقایسـه داسـتان سـاعدی 
نشـان می دهـد: جنبـه تمثیلـی داسـتان مکتـوب در فیلـم اقتباسـی، تحـت تأثیـر پـردازِش سـینمایی 
گاه واقع گرایـی فیلـم بـر نمادگرایـی داسـتان ادبـی غالـب شـده اسـت . مهرجویـی  گرفتـه و  طـرح قـرار 
کـرده اسـت تـا خواننـده را در مدت زمانـی  کالسـیک سـاماندهی  گفتمـان سـینمای  رویدادهـا را در 
کنـد. نحـوه زمان بنـدی فیلم براسـاس سـاختار سـه پرده ای،  مشـخص بـه پی گیـری ماجراهـا ترغیـب 
کـردن ماجراهـا برمی انگیـزد و برخـالف داسـتان آشـغالدونی، »طـرح« بـر »ایـده«  بیننـده را بـه دنبـال 
کـه غلبـه طـرح یـا ایده، هرکـدام درون مایـه ای متفـاوت خلق می کننـد، می توان  غلبـه می کنـد. ازآنجا
گفـت همیـن تغییـر سـاختاری تاحـدی بـه تغییـر معنایـی انجامیده اسـت. همچنیـن تغییر پایـان آزاد 
روایـت سـاعدی بـه پایـان بسـته در روایـت فیلـم، مانـع مشـارکت مخاطـب در بازسـازی سرنوشـت 

داسـتانی شـخصیت اصلـی می شـود. 
كلیـدواژه: نقـد تطبیقـی، اقتبـاس ادبـی، سـاعدی، مهرجویـی، داسـتان »آشـغالدونی«، فیلـم »دایـرهݘ 

مینا«.

Hayati.zahra@gmail.com.1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هشتم، شماره 1، زمستان 1394، ص ص 71-98
DOI: 10.7508/isih.2016.29.004



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

72

مقدمه

1. پیشینه تحقیق و بیان مسأله

ایـن  در  انجام شـده  پژوهش هـای  می دهـد  نشـان  ادبیـات  و  سـینما  بین رشـته ای  مطالعـات  پیشـینه 
ایـن پژوهش هـا در  کـه مجموعـه  تعریـف هسـتند  و  قابـل دسـته بندی  از دیدگاه هـای متفاوتـی  زمینـه 
مـورد  به تفصیـل  ایـران«  سـینمایی  و  ادبـی  پژوهش هـای  در  اقتبـاس  تطبیقـی  مطالعـات  »نقـد  مقالـه 
گرفته انـد )حیاتـی، 1393: 97-69(. در ایـن مقالـه، جامعـه آمـاری، دربرگیرنـده  توصیـف و نقـد قـرار 
کـه از دهـه 1360 تـا سـال 1391 تألیـف شـده اند. به طورکلی  کتاب هـا، پایان نامه هـا و مقاله هایـی اسـت 
گرایـش ادبـی و سـینمایی نشـان می دهـد و یـا  دسـته بندی تحقیقـات، یـا جایـگاه نویسـنده را از نظـر 
جایـگاه پژوهـش را در جریـان تاریخـی مطالعـات ادبیـات و سـینما مشـخص می کنـد. به عنـوان مثـال 
کرده اند  که پژوهشـگران سـینمایی چه تعریفی از اقتباس ارائه  به این پرسـش پاسـخ داده شـده اسـت 
کـه از عالقـه فـردی  و محققـان ادبـی چـه درکـی از رابطـه دو رسـانه دارنـد؛ یـا چـه تفاوتـی میـان اثـری 
کـه از مسـئله یابی یـک نهـاد فرهنگـی و علمـی برآمـده اسـت، وجـود  پژوهشـگر برخاسـته و نوشـته ای 
دارد. فهرسـت پژوهش هـای بررسی شـده در مقالـه یادشـده، پیشـینه ایـن پژوهـش نیـز به شـمار می آیـد؛ 
کوچی )1368(؛ اقتباس بـرای فیلمنامه: محمد  ماننـد اقتبـاس ادبـی در سـینمای ایران: شـهناز مرادی 
سـید حسـن  درشـت:  نمـای  در  مشـت  اقتبـاس )1383(؛  ویـژه  فارابـی،  خیـری )1368(؛ فصلنامـه 
)1378(؛  جهرمـی  ضابطـی  احمـد  شـاهنامه:  شـعری  تصاویـر  سـاختار  و  سـینما  )1378(؛  حسـینی 
مهرویـی و مسـتوری، بازآفرینـی منظومـه خسـرو و شـیرین در سـینما: زهـرا حیاتـی )1387(؛ از چشـم 
کریمی )1387(؛ مجموعه مقاالت اولیه هم اندیشـی ادبیات و سـینما )1387(؛ اقتباس  سـینما: ایرج 
در سـینما: محمدعلـی فرشـته حکمـت )1390(؛ فردوسـی و هنـر سـینما، بررسـی قابلیت هـای شـاهنامه 
مطالعـات  ویـژه   ،7 شـماره  تطبیقـی،  ادبیـات  فصلنامـه  )1390(؛  هاشـمی  محسـن  سـید  فردوسـی: 

بین رشـته ای )1392(؛ تاریـخ بیهقـی، روایتـی سـینمایی: علیرضـا پورشـبانان )1392(؛ و غیـره.
کـه زمـان  بـه  طـور  کلـی، مـرور مطالعـات ادبـی و بازتـاب آن در نوشـته های نیمـه نخسـت دهـه 1390 
کـه نظریه هـای ادبـی و رویکردهـای نقـد، بومـی نبـوده و  انجـام ایـن پژوهـش اسـت، نشـان می دهـد 
پژوهشـگران ادبـی، درحـال آزمـون مبانـی ترجمه شـده نقـد بـر متـون فارسـی هسـتند. در نقـد تطبیقـی 
ادبیـات و سـینما، نظریه هـا و روش هـا نورسـیده تر به نظـر می رسـند و پیشـینه ایـن مطالعـات بین رشـته ای 
در زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی بـا حجـم مطالعـات ادبـی یـا نقدهـای سـینمایی صـرف نیـز برابـری 
نمی کنـد و قابـل مقایسـه نیسـت. بااین حـال در مقایسـه بـا تحقیق های انجام شـده، ایـن پژوهش مقدمه 
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و آزمونـی بـرای انجـام پژوهش هـای بین رشـته ای ادبیـات و سـینما بـا اتـکا بـه تعریف هـای جدیـد در 
ادبیـات تطبیقـی اسـت. به طـور خالصـه، سـیر مطالعـات بین رشـته ای ادبیـات و سـینما نشـان می دهـد 
که به مقایسـه ادبیات و سـینما پرداخته اند، چه در حوزه  دسـت کم تا پایان دهه 1380، بیشـتر تألیفاتی 
نظر و چه در قلمرو تحلیل متن، شاخه مطالعاتی مشخص و رویکرد نقد را تعیین و تعریف نکرده اند.

2. ادبیات تحقیق

در مطالعـات بین رشـته ای سـینما و ادبیـات، می تـوان مقایسـه دو اثـر ادبـی و سـینمایی بـا هـم را نقـد 
کـه  تطبیقـی به شـمار آورد، زیـرا ازیک سـو بـا تحلیـل متـن و از سـوی دیگـر بـا مقایسـه مواجهیـم و ازآنجا
متـن ادبـی و متـن سـینمایی بـه دو رسـانه متفـاوت تعلـق دارنـد، بـا مطالعـات بینارسـانه ای نیـز روبـه رو 
و  ادبیـات تطبیقـی  بایـد ویژگی هـای  ایـن ویژگی هـا نشـان می دهـد در چنیـن تحقیق هایـی  هسـتیم. 
مطالعـه رسـانه را درنظـر بگیریـم؛ امـا تعریـف مطالعـات بین رشـته ای یـا بین رسـانه ای ذیـل ادبیـات 
کـه الگویـی بـرای پژوهـش در زمینـه ادبیـات و سـینما به دسـت دهـد.  تطبیقـی، جدیدتـر از آن اسـت 
تکیـه  مشـخصی  روش  و  رویکـرد  نظریـه،  بـر  و  نـدارد  یگانـه ای  تعریـف  نیـز  تطبیقـی  ادبیـات  خـود 
نمی کنـد. »اصـواًل سـرزندگی و راز بقـای ادبیـات تطبیقـی در میـان انبـوه نظریه هـا و رویکردهـای نقـد و 
روش هـای تحقیـق ادبـی، به ویـژه در دوران معاصر، ناشـی از همین پویندگی و انعطاف پذیری اسـت« 
)انوشـیروانی، 1391: 3(. بـا نـگاه بـه سـیر تحـوالت نظـری ادبیـات تطبیقـی، قدیمی تریـن دیدگاه هـا تا 
کـه »نخسـتین مقایسـه ها، تـالش بـرای تقابل  کـرد  جدیدتریـن آنهـا را می تـوان در ایـن تعریـف خالصـه 
دو نمونـه ادبـی از دو ملیـت و درنهایـت ترجیـح یکـی بر دیگری، و آخرین آنها، تالش برای یافتن یک 
گفتمـان همسـو باشـد، در مطالعـات تطبیقـی  گـر پژوهشـگر بـا ایـن  جامعیـت پنهـان در متـون اسـت«. ا

کلیـت بیـان زیبایی شناسـی را مـورد توجـه قـرار می دهـد. ادبیـات و سـینما نیـز جامعیـت هنـری یـا 
کـه امـروز ذیـل ادبیـات تطبیقـی دسـته بندی می شـود،  یکـی از رایج تریـن مطالعـات بین رسـانه ای 
کـه از ادبیـات مکتـوب اقتبـاس  مطالعـات اقتبـاس اسـت. در مطالعـات تطبیقـی اقتبـاس، فیلم هـای 
می شـوند بـا یکدیگـر مقایسـه می  شـوند؛ امـا در ایـن مقایسـه آنچـه مـورد توجـه منتقـد اسـت، راه یافتـن 
کلی قابل بررسـی هسـتند؛  که دسـت کم از دو جنبه  به شـیوه های خوانش فیلمسـاز از متن ادبی اسـت 
گفتمـان ادبـی  گفتمـان سـینمایی و متفـاوت از  کارگـردان در یـک  کـه  یکـی بیـان زیبایی شناسـانه ای 
گفتمـان ایدئولوژیـک جامعه  کـه فیلـم بنـا بـه زمینه هـای فرهنگـی و  خلـق می کنـد؛ و دیگـری تغییراتـی 
کامـل از  نسـبت بـه متـن اعمـال می کنـد. از فوایـد مطالعـات تطبیقـی اقتبـاس، دسـت یافتـن بـه درک 

یـک پدیـده هنـری در ضمـن مقایسـه آن بـا سـایر هنرهـا اسـت.
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کـه در تاریـخ ایـن علـم ثبـت و ضبـط شـده باشـد، وجـود  در ادبیـات تطبیقـی، تعریـف یگانـه ای 
نـدارد، و تالش هـای افـرادی چـون فرانسـوا یوسـت1 و مترجمـان نوشـته های او از تحـوالت جدیـد ایـن 
شـاخه اسـت. بـرای مثـال در تعریـف یوسـت، هـدف ادبیـات تطبیقـی نـه مقایسـه، بلکـه شـناخت 
کلیت اسـت و پژوهشـگر ادبیات تطبیقی، جایگاه رخدادهای  ادبیات یا پدیده ادبی به عنوان یک 
مهـم ادبـی را در تاریـخ اندیشـه و زیبایی شناسـی مطالعـه می کند )یوسـت، 1388: 38(. در مطالعات 
کـه  کلیـت اسـت  بیـان زیبایی شناسـانه، یـک  نیـز  یـا بینارسـانه ای  گرایـش بینارشـته ای  بـا  تطبیقـی 
می توانـد در حـوزه رمـزگان زیبایی شناسـی یـا زمینه هـای فرهنگـی پیوندهـای میـان آنهـا طـی مطالعـه 
گـر یـک روایـت سـینمایی براسـاس یـک روایـت ادبـی و در یـک بسـتر  تطبیقـی بازشـناخته شـود. ا
مشـترک فرهنگـی خلـق شـده باشـد، می تـوان آن  را در بیـان روایـی و در زمینه های فرهنگـی با یکدیگر 
گفتمان هـای مختلـف هنـری و  کـه بـه بازشناسـی  گسسـت هایی دسـت یافـت  سـنجید و بـه پیوندهـا و 

کمـک می کنـد. تأثیـر آنهـا بـر جامعـه فرهنگـی 
گفتـه می شـود: »ادبیـات تطبیقـی از آن زمـان به وجـود آمـد  در ریشـه یابی ظهـور ادبیـات تطبیقـی 
کـرد. از آن  کـه نویسـنده مشـخصی، همـکار دیگـری در ورای مرزهـای زبانـی و فرهنگـی خـود پیـدا 
که دلمشـغولی های آنان  کردند و متوجه شـدند  کـه ایـن دو از طریـق آثـار خـود ارتبـاط برقرار  لحظـه ای 
کسـب  یکسـان یـا متفـاوت اسـت، یعنـی قابل مقایسـه اسـت، ادبیـات تطبیقی به عنـوان زمینه ای برای 
گفت  گذاشـت.« )یوسـت، 1388: 40( و بـاز به طریق قیـاس، می توان  بصیـرت و دانـش پـا بـه میـدان 
کـه فیلمنامه نویـس  ایـده تطبیقـی در اقتباس هـای سـینما از ادبیـات، نمـود روشـنی دارد؛ همـان زمـان 
یـا فیلم سـازی، یـک داسـتان ادبـی را بـرای بازتولیـد سـینمایی آن مناسـب می دانـد، بحـث مطالعـات 
تطبیقـی آغـاز شـده اسـت. امـا اینکـه چـه روش هـای مشـخصی بـرای ایـن مطالعـه پیشـنهاد شـده و 
گرفتـه شـده اسـت، پاسـخ دیگـری دارد. مبدعـان نظریه هـای  کدام یـک از آنهـا در ایـن پژوهـش بـه کار 
جدیـد در ادبیـات تطبیقـی معتقدنـد در ایـن حـوزه بـه مفاهیـم جدیـد در نقـد ادبـی توجـه می شـود و 
کتابنامـه ای _  متفـاوت اسـت ولـی اصول، یکی  »فقـط مـواد و برخـی از ابـزار _  اعـم از زبان شـناختی یـا 
اسـت.« )یوسـت، 1388: 43(؛ نکتـه دیگـر اینکـه »حقایـق و عوامـل، ابزار و تکنیک ها ممکن اسـت 
متفـاوت باشـند. امـا هیـچ روش تحقیق خـاص ادبیات تطبیقی وجود ندارد« )یوسـت، 1388: 43(. 
درواقـع همـه مکتب هـای ادبیـات تطبیقـی تابع نظریه ادبـی و رویکردهای رایج نقـد در فرهنگ خود 
کـه بـه مطالعـه ادبیـات تطبیقـی بینارسـانه ای در حوزه ادبیات فارسـی  هسـتند؛ درنتیجـه نویسـنده ای 

1. Francois Jost
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که در مطالعات ادبـی جامعه ادبی  و سـینمای ایـران می پـردازد، می توانـد همـان رویکـردی را برگزینـد 
و هنـری رایج اسـت.

کلیـات  از  نخسـت  گرفته انـد،  قـرار  توجـه  مـورد  پژوهـش  ایـن  در  کـه  اصولـی  اسـاس،  ایـن  بـر 
بـا اقتبـاس اسـتخراج شـده اند؛ و سـپس، براسـاس یافته هـای جدیـد در ادبیـات  نظریه هـای مرتبـط 
کاربسـت رویکردهـای نقـد را در مطالعات تطبیقی اقتباس هم پیشـنهاد می کند، بخشـی  کـه  تطبیقـی 
کارکرد رویدادهـا در دو روایت  از روایت پژوهـی تطبیقـی را مبنـای مقایسـه قـرار می دهـد؛ یعنی مقایسـه 

ادبـی و سـینمایی.
نظریه هـای مرتبـط بـا مطالعـات اقتباسـی ازیک سـو سـاختار روایـی رمـان و فیلـم را قابل مقایسـه 
می داننـد؛ و از سـوی دیگـر، دربـاره تبدیـل وفادارانـه رمـان بـه فیلـم بـه دیـده شـک می نگرنـد. اقتبـاس 
کـه قابل انـکار نیسـت؛ امـا در تحلیـل اقتبـاس بایـد بـه تولیـد  یکـی از رخدادهـای عرصـه هنـری اسـت 

کـرد )لوتـه1، 1388: 114 و 115(. کامـاًل متفـاوت توجـه  رمـزگان در دو نظـام نشانه شـناختی 
کتـاب »مقدمـه ای بـر روایـت در ادبیـات و سـینما« )لوتـه، 1388( بـه سـه وجـه بنیـادی روایـت  در 
کـه شـکل ارائـه و فعلیـت  یافتـن آنهـا در ادبیـات و سـینما متفـاوت اسـت؛ زمـان،  اشـاره شـده اسـت 
گفتمان نشـان  مکان و علیت. شـکل بروز این وجوه بنیادین، بخشـی از تفاوت داسـتان را با روایت و 
کنش ها می فهمیم برابر اسـت و رخدادها براسـاس ترتیب  می دهـد. مفهـوم داسـتان بـا آنچـه از خالصه 
گفتمـان، رخدادهـا الزامـًا ترتیـب زمانـی ندارنـد و شـخصیت پردازی  زمانـی چیـده می شـوند؛ امـا در 
می کنـد،  کمـک  گفتمـان  سـاختن  بـه  آنچـه  امـا  دارد؛  تعیین کننـده ای  نقـش  روایـی  نظرگاه هـای  و 
کیـد ایـن مقالـه  کارکـردی اساسـی دارد. تأ کـه راوی در آن  روایت گـری و شـیوه های انتقـال متـن اسـت 
گفتمـان ادبـی و سـینمایی، و به طـور مشـخص، در روایـت سـاعدی  بـر فعلیـت یافتـن رخدادهـا، در 
کارگـردان قصـد  کـه  کـه حتـی در فیلم هـای اقتباسـی  و مهرجویـی اسـت. فرضیـه پژوهـش ایـن اسـت 
کنـد و بـا وفـادار مانـدن بـه طـرح داسـتان و  گفتمـان سـینمایی بازتولیـد  دارد یـک روایـت ادبـی را در 
کنـد،  گفتمـان فرهنگـی متـن مبـدأ را بـه سـینما منتقـل  هماهنـگ بـا راوی اثـر ادبـی، همـان درون مایـه و 

گفتمـان سـینمایی برمی آیـد، روبـه رو هسـتیم. کـه از  مـا بـا تغییـرات روایـی 
کارکردهـای متفـاوت  گفتمـان چگونـه ارائـه شـود، ممکـن اسـت  »رخدادهـا برحسـب اینکـه در 
کارکردها اغلب شـکل پیچیده تری  داشـته باشـد. وقتی چند رخداد با یکدیگر ترکیب می شـوند، این 
که بـه آن، به ویژه  کیفیـات رخداد اسـت  کارکـرد، آن دسـته از  بـه خـود می گیرنـد. در اینجـا مقصـودم از 

1. Lutte 
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کارکردهای  در مناسـبت بـا وجـه محتوایـی متـن، یـک یـا چنـد هـدف خـاص می دهنـد. از ایـن منظـر، 
کـه آنهـا معمـواًل براسـاس اهـداف، آرزوها،  رخدادهـا بـا شـخصیت های متـن پیونـد نزدیـک دارد، چرا

کنـش را بـه حرکـت درمی آورنـد« )یوسـت، 1388: 98(. تمایـالت یـا تجاربـی خـاص، 
از دیـدگاه رسـانه، شـکل و عملکـرد سـینما بـا ادبیـات متفـاوت اسـت و ایـن تفـاوت را حتـی در 
که یک داسـتان ادبی  کـرد. منظـور از اقتبـاس  وفـادار این اسـت  اقتباس هـای وفـادار می تـوان مشـاهده 
نـگاه، فیلـم و  ایـن  بازتولیـد شـود. در  کمتریـن تغییـرات در فیلـم سـینمایی  بـا  بـا همـان رویدادهـا و 
گفتمان هسـتند و ارزش هنری آنها در تولید  ادبیات بیشـتر از آنکه شـیوه های بیان باشـند، عرصه های 

کیـد اسـت: معنـا مـورد تأ
یـا  نمی شـود؛  تلقـی  دیگـر  اثـری  تکرارکننـده  اثـری  به عنـوان  دیگـر  اقتبـاس  ایـن چشـم انداز،  »در 
کنـار مقصـود بیانگرانـه دیگـری قـرار بگیـرد. مـا دیگـر بـا نوعـی بازخوانـی  کـه در  مقصـودی بیانگرانـه 
یـک  مضمـون،  یـک  طـرح،  )یـک  عنصـر  یـک  بازپیدایـی  بـا  بلکـه  نیسـتیم؛  روبـه رو  بازنویسـی  یـا 
کـه پیشـتر در حـوزه ای دیگـر  گفتمانـی جدیـد سـروکار داریـم  شـخصیت و نظایـر آن( در یـک حـوزه 
کـه در زمان و مـکان معینی  گفتمانـی تازه اسـت  ظاهـر شـده بوده انـد. یـک بازپیدایـی، نوعـی رویـداد 
گفتمانـی پیشـین را در خـود دارد.  کـه توأمـان خاطـره رویـداد  در جامعـه جـای می گیـرد؛ رویـدادی 
آنچه در این بازپیدایی بیش از شـباهت یا عدم شـباهت صرف رویدادهای پیشـین و پسـین اهمیت 
دارد، شـکل گیری نوعـی موقعیـت جدیـد ارتباطـی اسـت. به عبـارت دیگـر، آنچـه مهـم اسـت، نقـش 
کسـب می کنـد، چیـزی بیـش از  گفتمانـی  کـه رویـداد پسـین در ایـن حـوزه  و جایـگاه تـازه ای اسـت 

ادعـای وفـاداری انتزاعـی بـه متـن مبـدأ« )کاِسـِتی1 در ِاسـتم و رائنگـو2، 1391: 126-127(.
گاه داسـتانی از متن نوشـتاری  کشـف معنا در فرآیند اقتباس اسـت؛ زیرا  یکی از اهداف پژوهش، 
که هـم از خالقیت  بـه متـن دیـداری وارد می شـود و طـی فرآینـد اقتبـاس، معانـی جدیـدی پیدا می کند 

کارگردان متأثر اسـت، هم از اقتضائات رسـانه.
»ادبیـات تطبیقـی از دو دیـدگاه بـه تحقیـق دربـاره ارتبـاط ادبیـات بـا سـایر هنرهـا می پـردازد. اول 
اینکـه چگونـه داسـتان، مفهـوم یـا نمـادی مشـخص از متـن نوشـتاری بـه حـوزه هنرهـای دیـداری وارد 
کلمـه، یعنـی زبـان  کشـف فرآینـد اقتبـاس اسـت. نویسـنده بـا  کـه در اینجـا پژوهشـگر به دنبـال  می شـود 
نوشـتاری اش، و هنرمنـد بـا اسـتفاده از ابـزار هنـری خـاص خـودش ماننـد خـط و رنـگ، صـوت و آوا، 

1. Casetti

2. Stam and Raengo
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سـنگ و چـوب یـا دوربیـن فیلمبـرداری همـان مفهـوم را بیـان می کنـد. در اینجـا پیرنـگ واحـدی در 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه سـازوکارهای خـاص خـود را بـرای بیـان  قالـب رسـانه متفاوتـی بیـان می شـود 
یـا  نمایشـی  و  سـینمایی  اقتباس هـای  دارد.  پـی  در  را  داسـتان  در  تغییراتـی  گزیـر  نا دارد،  مفاهیـم 
نقاشـی ها و موسـیقی های برگرفتـه از آثـار ادبـی در زمـره چنیـن پژوهش هایـی می گنجنـد. دوم، چگونـه 
مفهـوم انتزاعـی واحـدی چـون مـرگ یـا شـفقت یـا ناامیـدی و یـأس در ادبیـات و سـایر هنرهـا متجلـی 

)انوشـیروانی، 1392: 5(. می شـود« 
کتاب و فیلم 3. مقایسه رویدادهای داستان و روابط آنها در 

کالن داسـتان از هم نشـینی رویدادهـا تشـکیل می شـود. ابـزار شـناخت رویـداد، نام گـذاری  سـاختار 
کـه می تواننـد بـا یـك فعـل بیـان شـوند، سلسـله  رویدادهـا در روایـت اسـت؛ یعنـی همـه رویدادهایـی 
کم یا زیاد باشـد.  کـه زیـر نـام رویـدادی یگانه قرار می گیرند و شـمار آنها می تواند  رویدادهایـی هسـتند 
کارکـرد رویدادهـای فیلـم، تابـع هنجارهایـی  کتـاب و فیلـم، روسـاخت پیرنـگ و  در مطالعـه تطبیقـی 
به نظـر می رسـد حتـی  گرفته انـد.  و داسـتان گو شـکل  کالسـیك  کـه در طـول حیـات سـینمای  اسـت 
کـه وفـادار هسـتند و از تعـداد رویدادهـا و توالـی آنهـا در داسـتان مکتـوب پیـروی  فیلم هـای اقتباسـی 
هنجـار  بـه  پایبنـدی  به سـبب  را  اثـر  زیبایی شـناختی  و  معنایـی  جنبه هـای  از  برخـی  نیـز  می کننـد 
سـاختاری فیلـم تغییـر می دهنـد. در پژوهـش حاضـر ایـن فـرض در مقایسـه داسـتان »آشـغالدونی« و 

فیلـم »دایـره مینـا« آزمـوده شـده اسـت.
1-3. رویدادهای داستانی در آشغالدونی

گهواره«  که در مجموعه »گور و  »آشـغالدونی« نام داسـتانی 106 صفحه ای از غالمحسـین سـاعدی اسـت 
آمـده )2536: 199-193( و پی رفت هـا و رویدادهـای مرتبـط بـا آن را می تـوان در ماجراهـای زیر خالصه 
کیـدی بر رویـداد به عنوان  کـرد؛ البتـه بایـد توجـه داشـت آنچـه در پـی آمده، خالصه داسـتان نیسـت و تأ

گفتمان ادبی و سـینمایی مقایسـه شـود. که می تواند در دو  واحد سـازنده روایت اسـت 
»شـکل ارائه رخدادها و شـخصیت ها در فیلم با داسـتان ادبی تفاوت ریشـه ای دارد. در داسـتان 
ادبی، رخدادها با ترکیبی از تمهیدات روایی، اجزای طرح و شـخصیت و الگوهای اسـتعاری شـکل 
کنش به آنها ترغیب می شـود. اما  کـه خواننـده در حیـن پیـش رفتـن در متـن، به نشـان دادن وا می گیـرد 
کـه رخدادهای سـینمایی به شـکلی  شـکل  ظاهـری فیلـم و نیـروی حرکتـی نامعمـول آن باعـث می شـود 
کـه به شـکل بصـری بـه مـا ارائـه و  کامـاًل متفـاوت بـر بیننـده »اثـر بگـذارد«؛ رخدادهـای فیلـم همان طـور 

سـپس ناپدیـد می شـود، خـود را بـا قطعیـت تمـام به رخ می کشـد« )لوتـه، 1388: 912(.
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گدایی می كنند: فصل 1: پیرمرِد بیمار و پسرش علی، سرگردان هستند و 
که پیرمردی بیمار و ناتوان است در خرابه ها و زباله ها به دنبال غذا می گردد؛ 1. علی همراه پدرش 

کنـار تـل  کوچـه،  2. پیرمـرد هرجـا خسـته شـود می نشـیند، حتـی در بدتریـن جاهـا، زیـر آفتـاب، وسـط 
گنـد، آدم را خفـه می کنـد؛ زباله هـا و جایی کـه جنبنـده ای رد نمی شـود و بـوی 

کمکی نمی کند؛ کسی به فریادش نمی رسد و به او  که چرا  3. پیرمرد مدام ناله می کند 
کـه از درد شـکم و تهـوع در رنـج اسـت، پیوسـته علـی را بـه بـاد فحـش می گیـرد و علـی  4. پـدر علـی 

نمی گویـد؛ چیـزی 
گـر در ایـن مـدت چیـزی یافته  گشـته و ا کـه علـی در زباله هـا پـِی ته مانـده غذایـی  5. یـک  هفتـه  اسـت 

کـرده اسـت؛ گرفتـه، خـورده و بـاال آورده و بـه او فحاشـی  اسـت، پـدر آن را از او 
6. رهگذری سکه پولی به علی می دهد ، ولی پدر آن را از چنگش درمی  آورد؛

کند و آواز سر دهد؛ که در یک لوله شیشه ای فوت  کنش علی به رفتار پدر این است  7. وا
کـه صدایـش را ِبُبـرد، دو زن چـادری از آنجـا رد می شـوند و  8. درحالی کـه پـدر بـا علـی بحـث می کنـد 

کمـک می خواهد؛ پـدر از آنهـا 
گذشتن زن ها آه می کشد و دوباره آواز می خواند؛ 9. علی در برابر بی تفاوت 

کالفـه شـده، به سـمت خیابانـی شـلوغ مـی رود،  کـه از رفتـار پـدر  10. پـدر بـه علـی دشـنام می دهـد و او 
یعنـی جایی کـه پـدر از آن می ترسـد و به ناچـار دنبـال علـی راه می افتـد.

كه قاچاق خون می كند: گیالنی آشنا می شوند  فصل 2: علی و پدرش با آقای 

کمـک بخواهـد.  گیالنـی را می بینـد و بـه پـدر می گویـد از او  11. در همـان خیابـان شـلوغ علـی، آقـای 
کـه از آدم هـا دارد، مـردد اسـت امـا باالخـره دسـت نیـاز دراز می کنـد؛ پـدر به دلیـل تـرس و یأسـی 

کـه نوجـواِن سـالم و درشـت  اندامی اسـت، نـگاه خریـدار می کنـد و بـرای  گیالنـی بـه علـی  12. آقـای 
کار نکردنـش را سـرزنش می کنـد؛ کنـد،  اینکـه او را تحریـک 

گیالنی مشتری می آورد؛ 13. عباس سر می رسد و برای آقای 
گیالنـی بـرای اینکـه علـی و پـدرش را بـه طمـع بینـدازد، بـه آنهـا می گویـد قـرار اسـت فـردا  14. آقـای 
کـه آنهـا را هـم بـا بیسـت  و هفت،  بیسـت و هفت، هشـت نفـر پولـدار شـوند. پـدر بـه او التمـاس می کنـد 

کنـد؛ هشـت نفـر همـراه 
گیالنی با علی و پدرش ساعت شش صبح فردا قرار می گذارد و به او چند سکه باج می دهد؛ 15. آقای 

16.  علی می ترسد و نمی خواهد برود، اما پدر مجابش می کند؛
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کنار جدول می  نشیند؛ 17. پدر در اتاقک تلفن می خوابد و علی به دستور پدر، 
کنـد، آواز سـر می   دهـد و دوبـاره پـدر علـی را بـه بـاد  18. علـی بـرای اینکـه بـر ترسـش از تاریکـی غلبـه 

فحـش می گیـرد تـا صدایـش را ِبُبـرد و علـی سـکوت می کنـد.
گیالنـی، خـون خـود را می فروشـد امـا پـدرش بیمـار اسـت و بـه مریضخانـه  فصـل 3: علـی در آزمایشـگاه 

فرسـتاده می شـود:

کـه حکـم  19. صبـِح اول وقـت، عبـاس، جمعیتـی فقیـر را بـه سـاختمانی تاریـک و قدیمـی می بـرد 
دارد؛ آزمایشـگاه 

گیالنـی بـه زن می گویـد  کـه در آن جمـع قـرار دارد، ونـگ می زنـد. آقـای  20. بچـه شـیرخوار زن جوانـی 
گیالنی، پیرمردی بچـه را می گیرد و برای اینکه  کـه می رسـد، به دسـتور آقای  کنـد؛ نوبـت زن  خفـه  اش 

کنـد، انگشـتش را در دهن بچـه می گذارد؛ صدایـش را خفـه 
که بیمار و ناتوان است، حاضر نیست خون بدهد؛ 21. نوبِت علی و پدرش می رسد. پدر 

کـه از پیرمـرد می گیرنـد، معلوم می شـود حاِل خرابی دارد. برگـه ای برای درمان رایگان  22. بـا آزمایشـی 
بـه او می دهنـد و فقـط از علـی خون می گیرند؛

گرسـنگی و ضعـف از حـال مـی رود، از  کـه حـاال دارد از  23. پـدر، بیسـت تومـان، خون بهـاِی علـی را 
کنشـی نشـان نمی دهـد. او می گیـرد و علـی وا

فصل 4: علی در بیمارستان با پرستاری آشنا می شود:

24. نزدیـک ظهـر، علـی و پـدرش بـه مریضخانـه می رسـند. آنهـا برخـالف بسـته بـودن دِر مریضخانه و 
گیالنـی داخل می شـوند؛ کـه پشـِت در مانده انـد، بـا نامـه آقـای  ازدحـام مردمـی 

25. تا زمانی که پدر در اطاق پزشک معاینه می شود، علی سری به راهروها و اطراف می زند؛
که روی تخت نشسته است؛ 26. پرستاری به نام زهرا را می  بیند 

27. زهرا به علی چند سیب می دهد و تالش می کند به او نزدیک شود؛
28. پرسـتار، پـدرِ علـی را شـوهر خواهـر و علـی را خواهـرزاده خـود معرفـی می کنـد و واسـطه می شـود تـا 

خـارج از نوبـت درمـان شـوند؛
29. علی و پدرش پشت در مریضخانه می مانند تا صبح فردا نوبتشان شود.

فصل 5: علی به واسطه پرستار با انباردار بیمارستان آشنا می شود و در برخی كارهای كوچك وارد می شود:

کـه حالـش بدتـر از قبل شـده اسـت،  30. عصـر همـان   روز، علـی پشـت نرده هـا منتظـر می نشـیند تـا پـدر 
خوابـش ببـرد و او بتوانـد بـه خیابـان شـلوغ روبـه رو سـری بزند؛
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کـه مراقـب علـی اسـت، او را بـه آن سـوی نرده هـا می کشـاند و بـا او دربـاره روابـط پزشـک ها و  31. زهـرا 
کار می کنـد و سـالی چنـد زن می گیرد  پرسـتارها و سـایرین می گویـد؛ ماننـد اینکـه احمدآقـا در آشـپزخانه 

کار  حریـص اسـت؛ و طـالق می دهـد و در ایـن 
کار نکـردن و مرخصی  که از دسـت  32. زهـرا حیـن قـدم زدن بـا علـی، آقـاِی امامـِی انبـاردار را می بیند 

کالفـه اسـت و بد و بیـراه می گوید؛ گرد و پادوهایـش  رفتـن شـا
کـه مـورد بدگمانـِی آقـای امامـی  33. زهـرا، علـی را خواهـرزاده  اش معرفـی می کنـد تـا همـراه اسـماعیل 

اسـت، بـرود و مرغ هـا و تخم مرغ هـا را از مرغـداری تحویـل بگیـرد؛
کـه بـه اسـماعیِل راننـده، بدبیـن اسـت و او را دزد می پنـدارد، علـی را بـا او می فرسـتد  34. آقـای امامـی 

کند. گـزارش  کرد،  گـر دخـل و تصرفـی  تـا مراقبـش باشـد و ا
فصل 6: علی با اسماعیِل راننده به مرغداری كثیفی كه جوجه های بیماری دارد می رود و با او رفیق می شود؛

که تابوت و شمد خون آلودی پشِت آن قرار دارد؛ 35. علی سوار ماشین نعش کِش اسماعیل می شود 
کنـد، در طـول راه بـا او حـرف می زنـد از سـن و  36. اسـماعیل بـرای اینکـه علـی را بـه خـودش نزدیـک 
سـالش می پرسـد، از اینکـه اسـم خیابان هـا را می دانـد یـا نـه؟ شـوخی می کنـد، سربه سـرش می گـذارد و 

از روزگار و آدم هـا بـد می گویـد؛
کـی قـرار دارد و باریکـه آِب آلـوده  کـه در خیابانـی خا 37. علـی و اسـماعیل بـه مرغـداری می رسـند 

وسـط آن، محلـی بـرای شستشـوی ظـرف و لبـاس زن هـای محلـه اسـت؛
که مرض میان جوجه ها افتاده است؛ گرفته  38. مرغداری به قدری آلوده است و استخر آن را لجن 

39. جوجه های بیماری زده را غربیل غربیل توی چاه می اندازند؛
که از غربیل  40. علـی صـدای جیـغ جوجه  هـای سرنگون شـده در چـاه را می شـنود و جوجه مریضـی را 

افتاده اسـت، توی جیبـش می گذارد؛
و  را می بوسـد  بـا جوجه هـا بدرفتـاری می کـرد، حـاال جوجـه علـی  ایـن  از  قبـل  تـا  کـه  اسـماعیل   .41

کنـد؛ تـا مداوایـش  بـه دوسـتی بدهـد  را  آن  می خواهـد 
42. اسماعیل از سر رفاقت، پیاله ای لوبیا به علی می دهد.

كشـیده  كـه در انظـار عمومـی انجـام می شـود بـه تصویـر  فصـل 7: اعمـال غیراخالقـی و خـالف عفـت 

می شـود:

کاِر  کـه علـی از مرغـداری برمی گـردد، پـدر او را بـه بـاد فحش هـای رکیـک می گیـرد و مـزِد  43. شـب 
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کـه اسـماعیل بـه او داده اسـت، از او می خواهـد و  او را مطالبـه می کنـد، او حتـی پیالـه لوبیایـی را هـم 
می کنـد؛ بازخواسـتش 

که سراغ زهرا برود و از او غذایی بگیرد؛ گرسنه است و علی را مجبور می کند  44. پدر، 
کسی داخل شود؛ 45. دِر بیمارستان بسته است و احمدآقا نمی تواند اجازه دهد 

که همان لحظه سـر می رسـد و  کار دارم و احمدآقـا او را بـا ماشـینی  46. علـی می گویـد بـا خالـه ام، زهـرا 
گیالنـی بـا شیشـه های خـوِن قاچاقش در آن اسـت، به داخل می فرسـتد؛ آقـای 

47. علی نزد زهرا می رود؛ زهرا می خواهد همراه فاطی، جنازه ای را به مسجِد مریضخانه ببرد؛
که از مرده می ترسد، مرخص می کند؛ 48. زهرا از دیدن علی خوشحال می شود و فاطی را 

49. زهرا و علی، جنازه را توی مسجد می گذارند؛
50. مسـجد، دارای زیرزمیـِن تاریـک و نمـوری اسـت پـر از وسـایل مسـتهلک و ازکارافتـاده، بـا چنـد 

کـه پاهایـش از زیـر شـمد بیـرون اسـت؛ تابـوت و جنـازه ای 
51. آنها مرده را روی زمین می گذارند و زهرا در را می بندد؛

52. زهرا، قرآن را از روی سینه جنازه اولی برمی دارد و روی سینه مرده دوم می گذارد؛
گـر پرهیز  کـه ا 53. پرسـتار، به اجبـار علـی را بـه اعمـال منافـی عفـت فرامی خوانـد و او را تهدیـد می کنـد 

کنـد، دیگـر چیـزی بـه او نخواهد داد؛
که مـرده دیگری  گیالنـی می ترسـد، با شـنیدن صدای پـاِی زن هایی  کـه از سررسـیدن آقـای  54. علـی 

را می آورنـد، وحشـت زده از جـا می پـرد و درخواسـت زهرا محقق نمی شـود.
كاركنان بیمارستان معامله های نادرست انجام می دهد: فصل 8: علی با 

55. صبِح فردا، پدِر علی را برای مداوا، برق می گذارند؛
کوتاه، علی در مریضخانه، با چند نفری آشنا شده است و داللی می کند؛  56. در همین مدت 

کند و منتظر ماشـین های بعدی  که او نقشـی برای خودش تعریف  57. همین مسـئله، سـبب می شـود 
کاری بکند و پولی درآورد؛ بایسـتد و برای آنها 

به نظـر  و  اسـت  مریضخانـه  در  جوانـی  پزشـک  جسـتجوی  در  کـه  می گیـرد  را  ماشـینی  جلـوی   .58
کار و  کـه چـه می خواهـد، امـا به جـای  می رسـد در قاچـاق خـون همدسـتی دارد؛ از راننـده می  پرسـد 

می خـورد؛ کتـک  پـول، 
کـه بـه خاطـر او بـه  گرفتـه بـرای پـول هـرکاری انجـام دهـد، بـه  زهـرا قـول می دهـد  کـه یـاد  59. علـی 

نشـود. محـروم  او می دهـد،  بـه  کـه  از خرت وپرت هایـی  تـا  بازگـردد  مسـجد 
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فصل 9: علی ته مانده های غذای بیمارستان را در مناطق فقیرنشین می فروشد:

کمـک اسـماعیِل  کار می کنـد، ترتیبـی می دهنـد تـا علـی بـا  کـه در آشـپزخانه  60. زهـرا بـا احمدسـیاه 
راننـده ته مانـده غـذای بیمـاران مریضخانـه را بـه قیمـِت پیالـه ای دو سـه زار، در مناطق بدبخت نشـین 

شـهر بفروشـد و از سـود آن، پولـی هـم بـرای خـودش بـردارد؛
کاسـه  کاسـه  61. علـی دو بشـکه از پلوهـای تـِه بشـقاب مریض هـا را تـوی سـینی مسـِی بزرگـی می ریـزد و 

می فروشـد؛
کـه آن   دوروبرهـا می پلکـد، جلـوی مشـتری ها را می گیـرد تـا نجاسـِت پـر از خلـط و  62. پیرمـرد فقیـری 
کسـی بدهـکار نیسـت و همـه با ولع مشـغول خوردن می شـوند؛ گـوش  خـون مریضخانـه را نخورنـد، امـا 

گدایی می کند؛ که مردم را از خوردن منع می کرد، از علی یک پیاله  63. پیرمرد فقیری 
گردی هم پیدا می کند؛ 64. علی برای خودش شا

65. تمام دو بشکه فروش می رود و علی بشکه های خالی را به اسماعیل تحویل می دهد.
كارهای نادرست، تصمیم های جسورانه و منفردانه اتخاذ می كند: فصل 10: علی در 

کارهـا آلـوده شـده اسـت، از قـرار  گشـته و بـه خیلـی  کـه دو ماهـی اسـت در ایـن مریضخانـه  66. علـی 
گذاشـتن بـا زهـرا سـر بازمی زنـد؛

کـه عینکـی بـرای علـی خریـده اسـت بـه تهدیـد و خواهـش متوسـل می شـود تـا باالخـره علـی  67. زهـرا 
می پذیـرد دوبـاره بـا او باشـد؛

کسانی بدهد. که سه مرد ناشناس در پِی او هستند تا اطالع او را به  68. علی مراقب پزشک جوانی است 
كار داللی در قاچاق خون وارد می شود: فصل 11: علی به 

کنـد، از او  کاسـبی  کـرده اسـت تـا علـی بـه اینجـا برسـد و بـرای خـودش  کمـک  کـه  69. اسـماعیل 
برسـد؛ کارهایـش  بـه همـه  بتوانـد  تـا  یـادش می دهـد،  موتورسـواری  این بـار  و  دارد  رضایـت 

70. او از علی پول می گیرد تا برای پدرش سماور و بساط چایی راه بیندازد؛
کنار نرده های مریضخانه، قهوه خانه پدر راه می افتد؛  .71

کنـار قهوه خانـه بـرای یـک فنجـان چـاِی  کـه  72. علـی بـرای جلـب مشـتری های بی پـول و مفلسـی 
نسـیه  چانه می زنند، پول چایی شـان را حسـاب می کند و آنها را به فروختن خونشـان به بهای بیسـت 

تومـان ترغیـب  می کند؛
گیالنـی قـرار می گـذارد و بـا ماشـین اسـماعیل، آن جماعـت را بـرای خون گیـری بـه  73. علـی بـا آقـای 

گیالنـی می بـرد؛ آزمایشـگاه آقـای 
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کار قاچاق خون می کند. گیالنی با علی قرارداد شفاهی می بندد و رسمًا او را وارد  74. آقای 
كاركنان بیمارستان ادامه می دهد: كارهای داللی خون و باج گیری تا حد تسلط بر  فصل 12: علی به 

کشـیک مرد ناشناسـی را بدهد  که زهرا را به زیر سـلطه خود درآورده اسـت، از او می خواهد  75. علی 
که با پزشـک جوان در ارتباط اسـت؛

کسـی  کـه  76. او وقتـی دوسـت خانـم نجـات را می بینـد، بـه  دروغ او را می فریبـد و بـازی می دهـد 
کـرد؛ کـه برایـش مشـتری خوبـی پیـدا خواهـد  منتظـر و خاطرخـواه اوسـت و در دل می گویـد 

77. زهرا تا علی را می بیند، او را به تمسخر می گیرد؛
که  کـه از دسـت دله دزدی هـا به سـتوه آمـده اسـت، آنقـدر بـه علـی اعتمـاد می کنـد  78. امامـِی انبـاردار 

کلیـد انبـار و جـای خـواب و حقـوق بـه او می دهـد؛
کاری می بندد؛ گپ می زند و  ... و قرار  گیالنی با او   .79

کار داللی خون، پادویی او را می کند. گرد او می شود و در  80. اسماعیل، عماًل شا
فصل13: علی به فعالیت های نامعلوم وارد می شود تا جایی كه حتی واكنش اسماعیِل راننده را برمی انگیزد:

گزارشش را بدهد؛ که قرار بود به محض آمدنش به مریضخانه،  81. علی، مردی را می بیند 
گزارش  کیوسـک تلفنی می رسـاند تا هرچه سـریع تر خبر دهد. او شـماره را می گیرد و  82. خودش را به 

که شـخص مورد نظر در مریضخانه اسـت؛ می دهد 
کـه مانعش شـده اسـت، اما درسـت همـان موقع  گـزارش اسـماعیِل راننـده را هـم می دهـد  83. او حتـی 

اسـماعیل سـر می  رسـد و او را زیـر مشـت و لگـد خـود می گیرد.
2-3. رویدادهای داستانی در »دایره مینا«

کـه در سـال 1353 و  »دایـره مینـا« فیلمـی اقتباسـی براسـاس داسـتان »آشـغالدونی« سـاعدی اسـت 
کار  فیلـم مهرجویـی و دومیـن  فیلـم، پنجمیـن  ایـن  کارگردانـی داریـوش مهرجویـی سـاخته شـد.  بـه 
مشـترک او بـا غالمحسـین سـاعدی اسـت. فیلـم به مـدت سـه سـال توقیـف بـود و سـرانجام در سـال 
گرفـت و در جشـنواره پاریـس در پاییـز 1356 و سـپس برلیـن به نمایـش درآمـد و  1356 پروانـه نمایـش 
کـران عمومـی آن در ایـران در سـال 1357 آغـاز شـد.  کـرد. ا جوایـزی نیـز از ایـن دو جشـنواره دریافـت 
توقیـف چندسـاله فیلـم و موضـوع متفـاوت و جسـورانه اش به همـراه اسـتفاده از سـتاره های سـینمای 
کـرد. تجـاری ماننـد، فـروزان، »دایـره مینـا« را بـه جنجالی تریـن سـاخته مهرجویـی تـا آن زمـان تبدیـل 
فصل هـای داسـتانی »دایـره مینـا« فقـط در آغـاز و پایـان بـا داسـتان سـاعدی تفـاوت دارد؛ یعنـی 

فصـل اول و فصل هـای سـیزدهم و چهاردهـم.
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کنگرانی( پـدر بیمارش )با بازی اسـماعیل  در فصـل اول: پسـر جوانـی به نـام علـی )بـا بازی سـعید 
یعنـی هـدف  تهـران می بـرد؛  به ظاهـر مدرنـی در  و  بـزرگ  بیمارسـتان  بـه  بـرای معالجـه  را  محمـدی( 
داسـتان عـالج بیمـاری پیرمـرد اسـت. در فصـل سـیزدهم، حـال پـدر علـی روز بـه روز وخیم تـر می شـود 
کـه پشـت نرده هـای بیمارسـتان بـرای  کنـار بسـاطی  گوشـه   خیابـان و  تـا اینکـه سـرانجام همان جـا در 
کـرده اسـت، جـان خـود را از دسـت می دهـد. در فصـل چهاردهـم بـا ظاهـری نـو  دست فروشـی به پـا 
کـه بـرای خـود خریـده _ و دیگـر نشـانی از  گران قیمتـی  و تـازه _   لباس هـای نـو و زیبـا و موتورسـیکلت 
کند.  کسـپاری او شـرکت  کراه به سـر مزار پدرش می رود تا در مراسـم خا روزهای بدبختی او ندارد، با ا
گفتـه و سـپس بـه بهانـه   در آنجـا اسـماعیل نیـز حضـور دارد و به محـض دیـدن علـی، ابتـدا بـه او ناسـزا 

کتـک می  گیـرد. کسـپاری رسـیده، او را بـه بـاد  اینکـه چـرا دیـر بـه سـر مـزار و مراسـم خا
ایـن تغییـر، انـدک امـا تغییردهنـده سـاختار و معنـا اسـت؛ زیـرا رابطـه علـی را قوی تـر می کنـد. میـان 
وضعیـت نخسـت و وضعیـت پایـان، انسـجامی قابـل درک و رؤیـت اسـت: علـی پـدر بیمـارش را بـرای 
کـرده و پـدر علـی در پایـان داسـتان و  درمـان بـه بیمارسـتان شـهر آورده و طـی اتفاق هایـی او را رهـا 
بـدون همراهـی او مـرده اسـت. در داسـتان سـاعدی سـرگردانی ابتدایی داسـتان و پایان بـاز و مبهم آن، 
تفسـیرپذیری متـن را بیشـتر از متـن سـینمایی رقـم زده اسـت. درمجمـوع رویدادهـا در عیـن وفاداری به 
که برای  کتـاب، بـا ورود بـه سـاختار سـه پرده ای فیلـم تاحـدی تغییـر سـاختاری _  معنایـی یافتـه اسـت 

درک ایـن مطلـب، در ادامـه سـاختار فیلـم مـرور شـده اسـت.
سـاختار به معنـای شـیوه هم نشـین و ترکیـب شـدن سـازه ها بـا یکدیگـر اسـت. رویدادهـا سـازه های 
کنـار هـم قـرار  داسـتان هسـتند و اینکـه رویدادهـا بـر چـه اساسـی انتخـاب شـده اند و بـه چـه شـیوه ای 

کـم بـر متـن را نشـان می دهـد. گرفته انـد، سـاختار حا
گـر درون مایـه متـن را نتیجـه شـگردهای هنـری بدانیـم و شـکل هنـری به مثابـه درون مایـه قلمـداد  ا
شـود، رویدادهـای داسـتان به عنـوان سـازه های روایـی، ایـده اصلـی روایت را آشـکار می کننـد. روایت 
کالن  کـه بیشـتر آنهـا را می تـوان در قالـب یـک رویـداد  سـاعدی از 13 پی رفـت سـاخته شـده اسـت 
کارهای  کـرد: علـی بـا مجموعـه بهداشـت و درمان آشـنا می شـود و بـا راهنمایی این نهـاد به  نام گـذاری 
بنیادیـن،  ماجـرای  اسـت.  ایـن  اجتماعـی  و  فـردی  سـالمت  تهدیـِد  نتیجـه  کـه  می دهـد  تـن  پسـتی 

کـم بـر نهادهـای متولـی اصـالح برمی انگیـزد. حساسـیت خواننـده را نسـبت بـه فسـاد حا
گفتمـان ادبـی یا سـینمایی نمـود پیدا می کنـد، تغییرات  محتـوای داسـتانی یگانـه، هنگامی کـه در 
که  گزیـری را متحمـل می شـود. بـرای مثـال ویژگـی داسـتان، سـیر توالـی رویدادهـا اسـت و ابـزاِر بیانی  نا
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گـر توالـی رویدادهـای داسـتاِن  داسـتان در آن بیـان می شـود، بـر سـیر توالـی رویدادهـا تأثیرگـذار اسـت. ا
کـرد. همچنیـن نحـوه  کارکـرد و نتیجـه آن را بررسـی  کنـد، می تـوان  مکتـوب در داسـتاِن اقتباسـی تغییـر 
یـک  نشـان می دهـد؛ چنان کـه در  کل داسـتان  را در  رویـداد  اهمیـت  میـزان  رویدادهـا،  زمان بنـدی 
که از چهره شـخصیت های دو طرف عشـق دیده  داسـتان عاشـقانه، طوالنی شـدن زمان در نماهایی 

می شـود، عمـق احسـاس شـخصیت ها را نسـبت بـه یکدیگـر نشـان می دهـد.
گرفتـن  سـابقه قیـاس میـان متن هـای ادبـی و سـینمایی بـه یـک ویژگـی مشـترک بازمی گـردد: دربـر 
که به طـور منطقی یا زمان مند در پی هم آمده اند. با پاسـخ  سلسـله ای از رویدادهـای واقعـی یـا خیالـی 
کـه نویسـنده نسـبت بـه  کـه چگونـه سـاختار داسـتان مکتـوب بـا صفحه هایـی  بـه ایـن پرسـش اصلـی 
تعـداد آن هیـچ تعهـد و محدودیتـی ندارد، در سـاختار صدوبیسـت صفحه ای فیلمنامه )صدوبیسـت 
دقیقـه ای( بازتولیـد شـده اسـت، می تـوان نخسـتین و بارزتریـن تغییـراِت شـیوه بیـان را در دو متـن از دو 
گزیـر بـه تغییـر فـرم و محتـوا می انجامـد و اثـر جدیـدی را نسـبت بـه  رسـانه نشـان داد. ایـن تغییـرات، نا

اثـر پیشـین شـکل می دهد.
کارکردهـای  داسـتان،  پایـان  و  میـان  شـروع،  کالسـیک،  فیلـم  و  فیلمنامـه  هنجارهـای  براسـاس 
اختیـار  در  را  کارکردهـا  ایـن  ادبـی  داسـتان  گـر  ا اولیـه،  اقتباس هـای  بیشـتر  در  دارد.  مشـخصی 
کتـاب وفـادار اسـت و  وابـط منطقـی رویدادهـا بـه  کارگـردان بگـذارد، فیلـم در موضـوع داسـتانی و ر
گسـترش طـرح یـا بیـان تصویـری، بـروز و ظهـور  خالقیت هـای سـینمایی در زمینه هـای دیگـری ماننـد 
کتاب هـای راهنمـای فیلمنامه نویسـی، سـاختار بیرونـی فیلمنامه را براسـاس  می یابـد. به طـور خالصـه 
کننـد، به شـکل  کـه ماجراهـا بایـد در زمـان مشـخص خـود ایفـا  زمان بنـدی رویدادهـا و نقـش ویـژه ای 

کرده انـد:1 زیـر فهرسـت 
در پـرده اول فیلـم، مخاطـب بـا شـخصیت های اصلـی داسـتان آشـنا شـده و دربـاره   آنهـا اطالعاتی 
گاه می شـود. »پـرده  اول یـا همـان موومـان افتتاحیه،  کلیـت داسـتان آ به دسـت مـی آورد؛ و درنهایـت از 
معمـواًل 25 درصـد از قصـه را شـامل می شـود و در یـک فیلـم 120 دقیقـه ای، نقطـه  اوج پـرده  اول بیـن 

کـی، 1385: 146(. دقایـق بیسـت تـا سـی روی می دهـد« )مـک 

کبـری(، 2ج. تهران:  1. بـرای اطـالع بیشـتر نـک: آرمـر. آلـن )1375(. فیلمنامه نویسـی بـرای سـینما و تلویزیـون )ترجمـه عباس ا
کبری، چـاپ دوم(. تهران: انتشـارات  انتشـارات حـوزه هنـری؛ برمـن. رابـرت )1376(. رونـد فیلمنامه نویسـی )ترجمـه عبـاس ا
کبـری. تهـران: انتشـارات نقش و نـگار؛ فیلد. سـید )1378(.  بـرگ؛ سـیگر. لینـدا )1380(. فیلمنامـه اقتباسـی. ترجمـه عبـاس ا
کبـری و مسـعود مدنـی(. تهـران: سـاقی؛ ویـل. یوجیـن )1365(. فـن سناریونویسـی  چگونـه فیلمنامـه بنویسـیم )ترجمـه عبـاس ا

)ترجمـه پرویـز دوایـی(. تهران. نقـش جهان.
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بـر  کـه  گسـترش می یابنـد و عمده تریـن حـوادث داسـتانی رخ می دهنـد  پـرده  دوم، ماجراهـا  در 
کشـمکش مبتنی هسـتند و زمینه را برای رسـیدن به پایان منطقِی داسـتان فراهم می کنند. این قسـمت 
کـه طوالنی تـر از دو بخـش یـا پـرده دیگـر اسـت، جان مایـه  اصلـی داسـتان را در خـود دارد. این بخش، 
کشـمکش ها میـان شـخصیت اصلـی بـا موانع اسـت: پـس از آشـنایی مخاطب با  جوالنـگاه تقابل هـا و 
شـخصیت اصلـی، مسـئله اصلـی و تـا حـدی مسـائل پیرامونـی، شـخصیت ها و طرح هـای فرعـی ظاهـر 
کنـش شـخصیت ها جـدی می شـود؛ پیچیدگی هـای جدیـد پیـش می آیـد؛ تنـش  کنـش و وا می شـوند؛ 

دراماتیـک افزایـش می یابـد و ماجـرا بـه مرحلـه بحرانـی می رسـد.
کـه پـس از نقطـه عطـف دوم فیلـم  کوتاه تریـن و هیجان انگیزتریـن بخـش اسـت  بخـش پایانـی، 
کامـل شـده  کـه اطالعـات مخاطـب  گره گشـایی متمرکـز اسـت. پـس از 90 دقیقـه  آغـاز می شـود و بـر 
اسـت، شـخصیت باید اقدام نهایی را انجام دهد. نقطه اوج داسـتان باید جذاب باشـد و بالفاصله 

گره گشـایی رخ دهـد.
هنگامی که یک اثر ادبی مرزهای مشـخص و متمایزی در شـکل و سـاختار داشـته باشـد، می توان 
کـرد و داسـتان را متناسـب بـا  بـا تکیـه بـر آن، سـه پـرده  مجـزا را در یـک فیلمنامـه  اقتباسـی طراحـی 
غالمحسـین  داسـتان  کـرد.  تبدیـل  اسـتاندارد  فیلمنامـه  یـک  بـه  سـینمایی،  زمان بنـدی  و  سـاختار 
سـاعدی را می تـوان از ایـن منظـر مـورد توجـه قـرار داد. مهرجویـی بـا انتخـاب قصه های این نویسـنده، 
بـه  کمتـر فعالیتـی را صـرف اسـتحکام بخشـیدن  اولیـه اسـتفاده می کنـد و  از قصـه به عنـوان سـرمایه  
یـا ریشـه یابی روابـط منطقـی شـخصیت ها می کنـد. نوشـته های ادبـی قـوی،  کلـی قصـه  چارچـوب 
کـه  کارگردان هـا قـرار داده، بـه آنهـا ایـن امـکان را می دهـد  سـوژه های مناسـب و آمـاده ای در اختیـار 
بیشـتر تـالش خـود را به جـای خلق داسـتان، صرف بیان هنـری و تصویرپردازی های دقیـق و تأثیرگذار 
کـه بـه اقتبـاس وفـادار روی می آورنـد، هوشـیاری و حوصلـه  نویسـنده   کارگردان هایـی  کننـد.  سـینمایی 

قصـه پیـش از خـود را در برقـراری نظـم و منطـق داسـتان می پذیرنـد.
کلـی، ایـن داسـتان و نظایـر آن، در همـان ابتـدا خـود را به عنـوان  در نـگاه نخسـت و در یـک مـرور 
کـه شـاید نتـوان بـرای آنهـا چارچوبـی مرسـوم  داسـتان هایی بـا شـکل و سـاختاری مـدرن ارائـه می کننـد 
گرفـت.  و قابل بررسـی در فرم هـای بیانـی مطلـوب سـینما _  مثـاًل بررسـی سـاختار سـه پرده ای _  درنظـر 
گرفتـه اسـت، در یک بررسـی تطبیقی  امـا درنهایـت می تـوان آنچـه را به عنـوان نسـخه  سـینمایی شـکل 
کـه بـه آنچـه در  کـرد  به نوعـی از ایـن زاویـه مـورد توجـه قـرار داد و سـاختار و شـمایلی در آن مشـاهده 

کالسـیک شـکل می گیـرد، شـبیه اسـت. سـاختار سـه پرده ای سـینما به ویـژه در سـینمای 
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کـرد. در ایـن فیلـم نیـز  بـا ایـن توصیف هـا می تـوان سـاختار سـه پرده ای فیلـم »دایـره مینـا« را بازگـو 
پایـان  درنهایـت  و  تحـول شـخصیت ها  و حـوادث،  اطالعـات  گسـترش  داسـتان،  رونـد شـکل گیری 
کـه می تـوان سـه قسـمت تقریبـًا مجـزا و درعین حـال به هم پیوسـته را به شـرح  داسـتان به صورتـی اسـت 

کـرد: کشـیده شـده اسـت، ترسـیم  کـه به تصویـر  زیـر در پیرنـگ داسـتانِی اثـری 
پرده  نخست

کالسـیک، مخاطب با شـخصیت های اصلی  در بخـش آغازیـن هـر فیلـم بـا فیلمنامـه  هنجار سـینمای 
را می شناسـد؛  داسـتان  کلـی  مـی آورد؛ فضـای  به دسـت  اطالعاتـی  آنهـا  دربـاره   آشـنا شـده،  داسـتان 
کلیـت داسـتان آشـنا می شـود. در »دایـره  مینـا«  گاهـی اوقـات بـا سـرعتی بیشـتر  _ بـا  و به تدریـج _  بـا 
کـه طـی آن پـدر و پسـری فقیـر از  گرفـت  پـرده  نخسـت را می تـوان همـان بیسـت دقیقـه  ابتدایـی درنظـر 
حاشیه نشـینان تهـران بـرای درمـان پـدر به همـراه هـم بـه تهـران می آینـد. اطالعـات اولیـه  ایـن داسـتان 
کلـی و موقعیـت ابتدایـی قهرمان داسـتان به  اعـم از معرفـی برخـی از شـخصیت ها، آشـنایی بـا فضـای 
این شـکل به مخاطب معرفی می شـوند: پسـر در ابتدای جوانی اسـت و به همراه پدر پیر خود از حاشـیه  
کوره هـای آجرپزی عبور  کـی و تـا حـدی غبارآلود معرفی می شـود، از میان  تهـران و جایی کـه بـا فضایـی خا
که او مریض اسـت. پدر حراف  می کنـد. در طـول مسـیر، حـال پـدر به هـم می خـورد و مخاطـب درمی یابد 
کـه آنهـا را طـی مسـیر می بینـد  اسـت و همـواره درحـال دشـنام دادن بـه پسـر خـود و دیگـر بچه هایـی اسـت 
و مشـغول بـازی بـا السـتیک هسـتند. آنهـا پـس از عبـور از منطقـه ای بـا سـاختمان های نیمه سـاز وارد شـهر 
می شـوند و بـه بیمارسـتانی می رونـد. نگهبـان بیمارسـتان بـه آنهـا می گویـد پزشـکی در بیمارسـتان حضـور 
کـه پـدر بـه قصـد  کننـد. هـر دو بـا ناامیـدی درحـال تـرک بیمارسـتان هسـتند  نـدارد و بایـد فـردا مراجعـه 
کـه داخل اتومبیلی جلوی در بیمارسـتان ایسـتاده اسـت. این شـخص پولی  گدایـی نـزد شـخصی مـی رود 
گـر می خواهنـد به راحتـی صاحـب درآمـد شـوند، بایـد همـراه  کـه ا بـه پـدر نمی دهـد، ولـی بـه آنهـا می گویـد 
کـه او می گویـد. پدر و پسـر به سـختی شـب را در خیابان ها می گذراننـد و فردا با  دسـتیار او بـه جایـی برونـد 
کـه تعـداد دیگـری از افراد با چهره هایی درمانده و معتاد در آن دیده می شـوند، وارد سـاختمانی  کامیونـی 
کـه شـبیه یـک آزمایشـگاه اسـت؛ امـا جایـی بـرای خون گیـری و جمـع آوری خـون بـرای  مخروبـه می شـوند 

کـه داسـتان بـه پـرده  دوم رانـده می شـود. فـروش بـه بیمارسـتان ها اسـت. اینجـا اسـت 
نشـان  را  سـینمایی  روایـت  کارکـرد  کـه  اسـت  آمـده  فیلـم  صحنه هـای  از  تصویرهایـی  ادامـه  در 
گفتمـان سـینمایی آنچـه در روایت پـردازی نقـش دارد، فقـط موضوع رویداد نیسـت  می دهـد؛ زیـرا در 

و شـیوه تصویرپـردازی نقشـی اساسـی دارد.
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تصویر2: ورود به شهر / دقیقه: 05،46تصویر 1: در جاده و به سمت شهر / دقیقه: 01،39

تصویر 4: آشنایی با سامری / دقیقه: 07،13تصویر 3: ورود به بیمارستان / دقیقه: 06،02

تصویر 6: ورود به جریان خون گیری و خون فروشی / دقیقه: 20،28تصویر 5: ورود عده ای به آزمایشگاه و خروج از آن / دقیقه: 16،54

قهرمانـان  اولیـه   انگیـزه   و  نظیـر هـدف  اطالعاتـی  دقیقـه، مخاطـب  بیسـت  در حـدود  ایـن  طـی 
کـه یکـی  داسـتان، یعنـی درمـان شـخصیت پـدر، حـال و روز نامناسـب و درمانـده  ایـن شـخصیت ها 
کنجـکاو اسـت،  کم حـرف و  گداصفـت و حـراف و دیگـری جوانـی خوش سـیما،  پیـر، بیمـار، فقیـر و 
ماننـد  فرعـی  شـخصیت های  دیگـر  وجـود  و  فیلـم  تیره وتـار  فضـای  بـه  توجـه  بـا  مـی آورد.  به دسـت 
کـه برای خون گیری  دالل هـای خـون، معتادهـا و افـراد درمانـده و بدبخـت و محوریت مکانِی مخروبه 
کـه قـرار اسـت تـا پایـان فیلـم بـا  و خون فروشـی اسـتفاده می شـود، بـا حال و هـوای مضمونـی داسـتان 
کـه بـا شـخصیت یـا شـخصیت هایی  آن در تعامـل ذهنـی باشـد، آشـنا می شـود و درنهایـت درمی یابـد 
کـه قـرار اسـت تـا پایـان داسـتان در ایـن محیـط مکانـی و موقعیـِت محتوایـی، پی گیـر  روبـه رو اسـت 
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سرنوشتشـان باشـد. درواقـع آنچـه می توانـد به عنـوان اطالعـات اولیـه در پـرده  نخسـت بـه مخاطـب 
انتقـال داده شـود، در ایـن بیسـت دقیقـه  ابتدایـی تـا حـد زیـادی بـرای او به نمایـش درمی آیـد. امـا از 
ایـن پـس داسـتان وارد مرحلـه  بعـدی یـا پـرده  دوم می شـود و پـل عبـور از پـرده  نخسـت بـه پـرده  دوم، 
همان نقطه عطف داسـتانی اسـت. یک داسـتان خوب سـینمایی در شـرایطی جالب و جذاب باقی 
کـه نقـاط عطـف و چرخش هـای هیجان انگیـزی داشـته باشـد. نقطـه عطف، وظایفـی مانند  می مانـد 
تشـدید هیجـان انتقـال داسـتان بـه پـرده  بعـد و ایجـاد حسـی تـازه از تمرکـز بـر داسـتان را به عهـده دارد 

)سـیگر، 1383: 38-39(.
در طول داسـتان می توان چرخش ها و نقاط  عطف مختلفی داشـت، اما در سـاختار سـه پرده ای، 
دو نقطه عطف مهم الزم اسـت تا تداوِم حرکِت ماجرا حفظ شـود: یکی در شـروع پرده  دوم و دیگری 
کمـک می کننـد؛ وقایـع نوینـی مطـرح  در شـروع پـرده  سـوم. ایـن نقـاط عطـف بـه تغییـر جهـت داسـتان 
گرفتـه می شـود؛ و درنتیجـه، داسـتان دارای نیـروی انتقـال  شـده  می کننـد؛ در آن تصمیمـات جدیـدی 
و تمرکـز خـود را حفـظ می کنـد. ورود پسـر جـوان بـه مـکان خون گیـری و آشـنایی بـا شـخصیت سـامری 
_  دالل خـون  _ می توانـد به عنـوان نقطـه عطفـی مناسـب بـرای انتقـال از پـرده  نخسـت بـه پـرده دوم 
گرفتـه شـود. از اینجـا بـه بعـد، تمرکـز داسـتان به تدریـج بـه شـخصیِت پسـر جـوان و تصمیمات و  درنظـر 
کنون به  کنـار او اهمیت داشـت، ا کـه تـا ایـن زمان در  کنش هـای او معطـوف می شـود و شـخصیت پـدر 

مرتبـه  دوم اهمیـت و تمرکـز داسـتانی رانـده می شـود.
پرده  دوم

گسـترش می یابنـد، حـوادث عمـده داسـتانی رخ می دهنـد و موانـع پیـش روی  در پـرده  دوم، ماجراهـا 
قهرمـان یـا قهرمانـان و نیـز تـالش آنهـا بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان نشـان داده می شـود و زمینـه بـرای 
کـه طوالنی تـر از دو بخـش یـا دو پـرده  رسـیدن بـه پایـان منطقـِی داسـتان شـکل می گیـرد. ایـن قسـمت 

دیگـر اسـت، پیکـره و جان مایـه  اصلـی داسـتان را در خـود دارد.
در فیلم »دایره  مینا« پرده  دوم از آشنایی پسر جوان )علی( با دالل خون )سامری( در آزمایشگاهی 
کـه در آن خون فروشـی جریـان دارد. سـامری نامـه ای بـرای رئیـس بیمارسـتان می نویسـد  آغـاز می شـود 
کـرده و زمینـه  پذیـرش و بسـتری شـدن او  کاری  کـه بـا او دارد، بـرای پـدر علـی  تـا به واسـطه  آشـنایی ای 
گرچه داسـتان به سـرعت تغییر مسـیر نمی دهد، با ورود علی به بیمارسـتان  در بیمارسـتان فراهم شـود. ا
کـه محـور اصلـی  و آشـنایی او بـا دیگـر شـخصیت های داسـتان، زمینـه بـرای حرکـت علـی در مسـیری 
گرفتـه  درون مایـه  فیلـم نیـز به شـمار می آیـد، فراهـم می شـود. در ایـن پـرده، ماجراهـای مختلفـی شـکل 
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کـه برخـی از آنهـا در طـول همیـن پـرده بـه اوج و پایـان می رسـند و برخـی دیگـر در پـرده  سـوم،  اسـت 
بخـش نهایـی پایـان داسـتان را شـکل می دهند.

کـه بـرای پسـر جـوان اتفـاق افتـاده و در طـول همـان پـرده  دوم بـه اوج و پایـان  ازجملـه ماجراهایـی 
کـه باعـث به وجـود آمـدن رویدادهـای دیگـری در  می رسـد، آشـنایی او بـا پرسـتاری به نـام زهـرا اسـت 
کـه مأمور خرید  طـول پـرده  دوم می شـود. علـی به واسـطه  زهرا با شـخصیتی به نام اسـماعیل آشـنا می شـود 
کمک می کند و درنهایت در پایان داستان و در پرده   بیمارستان است و در برخی موارد به علی و پدرش 
سـوم، حضـوری پررنـگ دارد. در ایـن بخـش، تصمیم هـای علـی و ارتباطات او با سـایر شـخصیت های 
بی سـرانجام  تالش هـای  بخـش،  ایـن  در  می کنـد.  پیـدا  مختلفـی  فرودهـای  و  فـراز  داسـتان،  فرعـی 
شـخصیتی به نـام دکتـر فرسـی نیـز بـرای سروسـامان دادن بـه اوضـاع بیمارسـتان به ویـژه در سـامان دهی به 
کیـدی دوبـاره بـر  وضعیـت خون گیـری و انتقـال آن بـه بیمـاران بـرای مخاطبـان نمایـش داده می شـود و تأ
که داسـتان سـعی در القای آن دارد. درنهایت، داسـتان  اوضاع آشـفته و فضای تاریک و سـیاهی اسـت 
که نتیجه   آن، تصمیم علی برای ورود به چرخه  داللی خون اسـت،  در بزنگاهی خاص و نقطه عطفی 

وارد پـرده سـوم یـا نهایـی می شـود.
خـود  بـه  هدفمنـدی  شـکل  فیلـم  تأثیرگـذار  ماجراهـای  و  رویدادهـا  بیشـتر  دوم،  پـرده   طـول  در 
کیـد بـر سـقوط و  کنـار روایـت اصلـی داسـتان در راسـتای تعمیـق و تأ گرفتـه و خرده روایت هـا نیـز در 
هبـوط شـخصیت اصلـی بـه تاریکـی، بـرای مخاطـب قابـل درک می شـوند. ایـن حرکـت داسـتانی در 
کـه در زیـر بـه برخـی از آنهـا  گـون در فیلـم نشـان داده می شـود  گونا بخش هـای مختلـف و ماجراهـای 
کند تا جنازه ای  کمک  که به او  اشـاره شـده اسـت. در یکی از ماجراهای فرعی، زهرا از علی می خواهد 
کنند. علی با زهرا همراه می شود و پس از آنکه جنازه را به سرداب منتقل  را به سرداب بیمارستان منتقل 
گریـه می کنـد. علـی او را بـه آغـوش می کشـد تـا بـه او  کـه حـاال مـرده اسـت،  می کننـد، زهـرا بـرای بیمـاری 
کنـار یک جسـد در همین  آرامـش دهـد؛ ایـن ابـراز محبـت در همـان مـکان و فضـا، یعنـی در سـرداب و در 
که به شـکلی بسـیار بی رحمانه و البته  پرده اتفاق می افتد، علی با صاحب یک مرغداری آشـنا می شـود 

نمادیـن، بـرای حفـظ سـود، جوجه هـای بسـیاری را بـه داخـل چـاه ریختـه و آنهـا را از بیـن می بـرد.
کـه یکـی از پزشـکان شـاغل در بیمارسـتان اسـت،  کـه دکتـر داودزاده  در فصلـی دیگـر، شـاهدیم 
کـردن مرکـزی بـرای انتقـال خـون،  کنـد و بـا دایـر  کوتـاه  تـالش می کنـد دسـت سـامری را از داللـی خـون 
کـه به ظاهر  کنـد. ایـن نیـت دکتر  گرفتـه و از آنهـا بـرای بیمـاران اسـتفاده  خون هـای سـالم را از داوطلبـان 
اصـرار زیـادی نیـز بـر آن دارد، ابتـدا بـرای مخاطـب به عنـوان حرکتـی اصالح گرایانـه و انسـانی تصویـر 
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کنایی در اواخر پرده  دوم به شـکلی ذهن مخاطب  گذر زمان و با پیش آمدن ماجرایی  می شـود، اما با 
کـرده و باعث شـک او به نیت هـای واقعی و درونی دکتر داودزاده می شـود.  تیزهـوش را بـه خـود جلـب 
گـدا  کـه وقتـی علـی درحـال فـروش غذاهـای بیمارسـتان بـه عـده ای بیچـاره و  ماجـرا از ایـن قـرار اسـت 
کـه درحـال پخـش غـذا اسـت  گرفتـه، خطـاب بـه علـی  کـه از غذاهـا ایـراد  کسـی پیـدا می شـود  اسـت، 
کـه بـه خـورد مـردم مـی دی... هرچی دسـتت می رسـه مـی دی به  می گویـد: »آهـای شـازده اینـم ُپلوسـت 
گذاشـتن پلو...« و الی آخر. درنهایت پس از آنکه  مردم... معلوم نیسـت چی ریختن توش اسـمش رو 
غرولندهایـش بـه جایـی نمی رسـد، دوبـاره پیـش علـی آمـده و این بـار از او غـذای مجانـی می خواهـد، 
کـه علـی بـه او غـذای مجانـی می دهـد، مـرد  چـون پولـی بـرای پرداخـت بهـای غـذا نـدارد. هنگامی کـه 
بـه او می  گویـد: »خـب اینـو از اول مـی دادی«. در اینجـا معلـوم می شـود، شـکایت او از ابتـدا نـه به دلیـل 
گـر او نیـز ماننـد  داشـتن نیـت خیرخواهانـه، بلکـه به دلیـل بی پولـی و نداشـتن سـهم در غـذا بـوده و ا

دیگـران از ایـن سـفره چیـزی عایـدی داشـت، زبـان بـه نقـد و شـکایت نمی گشـود.
کـه ماشـین قراضـه  کنـار شـخصیت دکتـر داودزاده مـورد توجـه قـرار داد  ایـن ماجـرا را می تـوان در 
و همیشـه خـراب او نشـان می دهـد، نتوانسـته اسـت بـه موقعیـت مناسـبی دسـت یابـد؛ ضمـن آنکـه در 
کـردن او بـا پرسـتارها بیشـتر شـخصیت مـردی هوسـران را نمایـش  ابتـدای پـرده  دوم نیـز تصویـر شـوخی 
کـه بیمـاری را معاینـه می کنـد _  صحنـه انگـور خـوردن دکتـر بـا پرسـتارها بـاالی سـر  می دهـد تـا پزشـکی 

کـه می توانسـت از او ارائـه شـود، از بیـن می بـرد. بیمـار  _ و ایـن معرفـی، تصویـر اصالح گرایانـه ای را 
به شـکل  و  می شـوند  روایـت  بارهـا  داسـتان  طـول  در  و  دوم  پـرده   در  رویدادهایـی  چنیـن 
قانع کننده تـری مضمـون و نقـد اجتماعـی مـورد نظر فیلم سـاز را برای مخاطب، پذیرفتنـی می کنند. این 
کامـاًل تابـع سـاختار داسـتان سـاعدی اسـت؛ زیـرا رویدادهای آشـغالدونی با تکـرار مضمونی  سـاختار، 
بـه تمثیل هـای اقناعـی شـبیه هسـتند. در پایـان این بخش این مطلب با تفصیل بیشـتری همراه اسـت.

در خـالل همیـن ماجراهـا، شـخصیت علـی و رفتـار او نیـز مسـیر اصلـی روایـت را پیـش می بـرد، 
تـا جایی کـه دوبـاره و بـا یـک نقطـه عطـف مناسـب، داسـتان وارد پـرده  سـوم و نهایـی می شـود. علـی 

تصمیـم می  گیـرد وارد چرخـه  داللـی خـون شـود و خـودش بـرای سـامری، افـراد خون فـروش ببـرد.
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تصویر 7: پادرمیانی سامری برای ورود پدر علی به بیمارستان
دقیقه: 25،03

كنجكاوی علی در بیمارستان و دیدار با پرستار زهرا تصویر 8: 
دقیقه: 27، 46

كنجكاوی علی در بیمارستان و دیدار با پرستار زهرا تصویر 9: 
دقیقه: 29، 46

كنجكاوی علی در بیمارستان و دیدار با پرستار زهرا تصویر 10: 
دقیقه: 31، 46

كنار بستر بیمار تصویر 11: تفریح دكتر با پرستارها در 
دقیقه: 31،09

تصویر 12: توسعه ارتباط علی با پرستار
دقیقه: 36،52

تصویر 13: آشنایی و همكاری علی با اسماعیل به واسطه پرستار زهرا
دقیقه: 39،33

تصویر 14: مواجهه علی با قساوت اسماعیل در به چاه انداختن جوجه ها    
دقیقه: 43،04

كمک اسماعیل تصویر 15: فروختن ته مانده غذای بیماران به افراد فقیر با 
دقیقه: 01،21،35
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پرده سوم

کـه پـرده   نهایـی و فصـل پایانـی فیلـم به شـمار می آیـد، علـی درحالی کـه مشـغول فـروش  در ایـن بخـش 
گهـان فکـری بـه ذهنـش می  رسـد؛ او می خواهـد درآمـد بیشـتری داشـته  غـذا بـه بیچـارگان اسـت، نا
کنـد. ایـن  باشـد، پـس بهتـر اسـت خـودش دسـت به کار شـود و بـرای سـامری، خون فـروش دسـت وپا 
کـه نقطـه عطـف  گفتگـوی زیـر دیـده می شـود  از آن در صحنـه و  تصمیـم و نخسـتین عمـل برآمـده 

داسـتان از پـرده  دوم بـه پـرده  سـوم اسـت:
کت شـین ببینم، دلتون می خواد پولدار شـین و یه پول حسـابی دربیارید؟  »ببینم، وایسـید ببینم، سـا
کنیـد، یـه جایـی هسـت دو سـه قطـره خـون ازتـون می گیـره،  گـوش  کنیـد، حـاال فقـط بـه مـن  گـوش  حـاال 
بیسـت تومن بهتون میده. واسـه یه شیشـه خون بیسـت تومن دو تا شیشـه چهل تومن. هیچیم نیسـت من 

خـودم تـا حـاال صـد دفعـه دادم، هیچیم نشـده« )دقیقـه: 01،25،44(.
کـه حـدود سـی دقیقـه  پایانـی فیلـم را شـامل می شـود، ماجراهایی تـازه اتفـاق افتاده،  در ایـن پـرده 
رونـد حرکتـی روایـت را بـا محوریـت شـخصیت علـی تکمیـل می کنـد. از نمونـه ایـن ماجراهـا می تـوان 
کـه در تمام  کرد  گـروه دالل هـای خـون و یافتـن خون فروش برای سـامری اشـاره  بـه ورود سـریع علـی بـه 

گسـترده بـه ایـن رویـداد پرداخته می شـود. پـرده  سـوم به شـکلی 
بـرای  بخت برگشـته  انسـان های  از  دیگـری  تعـداد  بـا  کامیـون  یـک  داخـل  روزی،  کـه  علـی 
کاروانی تبدیل شـده و  کنون خود به سـاربان چنین  خون فروشـی بـا دالل هـای خـون همـراه شـده بـود، ا
کـه خـودش در ابتـدای فیلـم به  گرفتـه اسـت  نقـش راهنمـا و داللـی چیره دسـت را در فضایـی به عهـده 
که در  آن وارد شـده بـود. او حـاال از همـان جایی کـه خـودش وارد شـهر شـده و بـا عبور از همـان مناطقی 
کوره  های آجرپزی و حاشـیه  بیابان مانند و  ابتـدای فیلـم بـرای مخاطـب نمایـش داده شـده بود _   میـان 
کـرده تـا آنهـا را بـرای خون فروشـی نـزد سـامری ببـرد.  کاروان خـود را وارد شـهر  بی سـامان جنـوب شـهر  _ 
علـی بـرای به دسـت آوردن مقـام و مکنـت داللـی بـا دیگـر نوچه هـای سـامری بـه رقابـت می پـردازد و با 
حمایـت خـوِد سـامری بـه زودی می توانـد جایـگاه خوبی میان دالل ها به دسـت آورد. او حتی در یک 
کـه بـا سـامری و در خانـه  او دیـدار می کنـد، به سـامری پیشـنهاد می دهد توطئه ای حساب شـده  جلسـه 
کار سـامری و سـایر دالل ها بـرای فروش خون  کننـد تـا او نتوانـد مانـع  را علیـه دکتـر داودزاده طرح ریـزی 

به بیمارسـتان شـود.
در ایـن پـرده رویدادهـای دیگـری نیـز رخ می دهـد؛ بـرای مثـال، اسـماعیل بـرای پـدر علـی بـا وسـایل 
گوشـه   کوتـاه، جان خود را در  دزدی از بیمارسـتان، دکـه ای برپـا می کنـد؛ یـا اینکـه پـدر علـی پـس از مدتی 
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خیابـان و همان جـا پشـت بیمارسـتان از دسـت می دهـد؛ و اینکـه بـا وجـود پیگیری هـای فـراوان دکتـر 
داودزاده، تالش هـای او بـرای راه انـدازی بخـش خـون در بیمارسـتان بی نتیجـه می مانـد.

کسپاری آن هم  پدر علی در بی توجهی و تنهایی محض می میرد و علی فقط خود را برای مراسم خا
پس از خواندن نماز میت به قبرسـتان می رسـاند. در این بخش از داسـتان علی لباس ها و موتورسـیکلتی 
نـو دارد و دیگـر آن علـی سـاده و سـرخوش ابتـدای فیلـم نیسـت. او از تمـام قیدهـا آزاد اسـت و پـدرش هـم 
کـه تـا حـاال شـاید می توانسـت مانـع او باشـد، از دنیـا رفتـه اسـت. فیلـم در پایـان، نقطـه  اوج مشـخص 
کـه او بـه علـی می زنـد، بـه پایـان  کتکـی  و برجسـته ای نـدارد و تنهـا بـا درگیـری اسـماعیل بـا علـی و 

می رسـد.

گفتگوی علی با سامری و مژده دادن به او برای  تصویر 16: 
یافتن خون فروش دقیقه: 01،27،04

تصویر 17: نقش فعال علی در آزمایشگاه
دقیقه: 01، 30،57

تصویر 18: حضور علی در خانه سامری و این همانی با او
دقیقه: 01،35،45

تصویر19: مرگ پدر علی و بی توجهی و دیر رسیدن او به 
گورستان   دقیقه: 01،53،52:

سـازه های  به عنـوان  رویدادهـا  سـطح  در  مهرجویـی  و  سـاعدی  روایـت  پرسـید  می تـوان  کنـون  ا
اصلـی روایـت، چـه تفاوتـی بـا هـم دارنـد و هرکـدام، چگونـه مفهـوم اخالقـی داسـتان را بـه مخاطـب 

می کننـد؟ القـا 
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4. دریافت نهایی

1-4. غلبه رابطه علت و معلولی رویدادها )طرح( بر رابطه تمثیلی آنها )درون مایه( در اقتباس سینمایی

روسـاخت داسـتان های سـاعدی واقع گرایانـه اسـت و همـه عناصـِر پیرنـگ، شـخصیت، مـکان، زمـان 
و... بـا عالـم واقعـی هماهنگـی دارنـد. به عبارت دقیق تر، خط اصلی قصه دور از تصور نیسـت و ورود 
یک مهاجر روسـتایی به شـهر و درگیر آسـیب های شـهری شـدن در نگاه انتقادی به مسـئله مهاجرت و 
اقتضائـات زندگـی شـهری، جدیـد نیسـت. امـا نمادپـردازی سـاعدی در ژرف سـاخت داسـتان، به آن 
عمـق ادبـی و معنایـی می دهـد. بخشـی از ایـن نمادهـا در نـوع چینـش و ترکیـب رویدادهـا بـروز و ظهور 
کـه ربـط بیـن ماجراهـا بیشـتر از آنکـه  دارد. مهم تریـن وجـه تمثیلـی رویدادهـای داسـتان ایـن اسـت 
کم رنگی از رابطه  گرچه زنجیره  منطق علت و معلولی باشـد، همانندی اسـت. در داسـتان سـاعدی ا
عّلـی و توالـی زمانـی میـان رویدادهـا وجـود دارد، ارتبـاط اصلـی میان ماجراها براسـاس شـباهت اسـت 
کـه رویدادهـا نقـش درون مایـه ای دارنـد. البتـه ژنـت ایـن  و به تعبیـر ژنـت در شـمار روایت هایـی اسـت 
گاه روایت هـای  کـه  تعبیـر را بـرای روایت هـای درونـه ای بـه کار می بـرد و خالصـه تحلیـل او ایـن اسـت 
درونـه ای، آینـه و تمثیـل روایـت نخسـتین هسـتند و خواننـده بـا خوانـدن روایت هـای فـراوان امـا بـا 
مضمونـی یگانـه و فهـم معنـای تمثیلـی تکرارشـونده آن، نسـبت بـه درسـتی معنـای درک شـده متقاعـد 

می شـوند و به این ترتیـب رویدادهـای تمثیلـی، درون مایـه داسـتان را شـکل می دهنـد. 
کـه آسـیب پذیری فـرد را در  به نظـر می رسـد همـه رویدادهـای داسـتان سـاعدی بـا شـباهت پنهانـی 
جامعـه بیمـار نشـان می دهنـد، ُبعـد درون مایـه را تقویـت می کننـد و طـرح داسـتانی، اهمیـت خـود را از 
دسـت می دهـد. خواننـده بیشـتر از آنکـه بـرای حـدس زدن فرجـام داسـتان برانگیختـه شـود، بـا هـر بـار 
کـه جامعـه ناسـالم بـر اخـالق فـرد  ورود علـی بـه فعالیت هـای پسـت و غیرانسـانی، متقاعـد می شـود 
تأثیرگـذار اسـت. خالصـه اینکـه در روایـت سـاعدی، درون مایـه بـر طـرح غالب اسـت و ایـن ویژگی در 

بازآفرینـی سـینمایی متـن، دچار دگردیسـی شـده اسـت. 
گاه جنبـه تمثیلـی داسـتان سـاعدی تحـت تأثیـر پردازش طـرح قرار  اقتضائـات سـینما باعـث شـده 
کاسـته شـود و تأثیرگـذاری داسـتان مکتـوب و فیلـم  گیـرد و درنتیجـه از میـزان غلبـه درون مایـه بـر طـرح 
گفتمـان سـینمای  گزیـر بـوده اسـت رویدادهـا را در  سـینمایی اقتباسـی، همگـون نباشـد. مهرجویـی نا
کنـد و خواننـده را در مدت زمانـی مشـخص به پی گیری ماجراهـا ترغیب نماید.  کالسـیک سـاماندهی 
کـردن ماجراهـا برمی انگیزد؛  نحـوه زمان بنـدی فیلـم براسـاس سـاختار سـه پرده ای، بیننـده را بـه  دنبال 
گسـترده تر می شـود تا اشـتیاق مخاطب  چنان کـه رابطـه علـی بـا پرسـتار زهرا در نماها و صحنه های بعد 
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کـه مهرجویـی در  گویـد. واقع گرایـی داسـتان سـینمایی بـا تغییـر پایانـی  را بـه ایـن خـط داسـتانی پاسـخ 
روایـت خـود می دهـد، بیشـتر می شـود؛ چـون پایـان آزاد روایـت سـاعدی بـا مـرگ قطعـی و آشـکار پـدر 
کـه تداعی کننـده تفـاوت موقعیـت و  علـی و حضـور دیرهنـگام او در قبرسـتان و آن هـم سـوار بـر موتـور 

شـخصیت او اسـت، مانع مشـارکت مخاطب در بازسـازی سرنوشـت داسـتانی علی اسـت.
کاسته شدن از شدت القای درون مایه با تغییر در شخصیت پردازی در اقتباس سینمایی  .4-2

در  کارگـردان  کـه  تغییراتـی  گاهـی  هسـتند،  وابسـته  عنصـر  دو  شـخصیت  و  پیرنـگ  کـه  ازآنجا
کـه خـود، آفریننـده معنـا و درون مایـه داسـتان اسـت،  شـخصیت پردازی ایجـاد می کنـد، پیرنـگ را 
تغییـر می دهـد. بـرای مثـال پرسـتار زهـرا )بـا بـازی فـروزان( بـا تغییـری انـدک، از یـک زن میان سـال بـه 
کوچک باعث شـده اسـت در پرده دوم، خط قصه  یک دختر جوان تبدیل شـده اسـت. همین تغییر 
کالسـیک انطباق  دیگـری به مـوازات خـط قصـه اصلـی شـکل بگیـرد و ایـن تغییـر بـا هنجارهـای فیلـم 
گرفته می شـود: وظیفه_ عشـق.  دارد؛ زیـرا معمـواًل بـرای جلـب و جـذب مخاطـب دو خط قصه در نظر 
کـه در فیلـم مهرجویـی به جـای رابطـه بـا زن مسـن در داسـتان سـاعدی  عشـق بازی بـا پرسـتار جـوان 
گسـترش ارتباط  کرده اسـت؛ به ویژه اینکه  کمتر  آمـده، بـار تلخـی و نکبت بـاری این فصل داسـتانی را 
بـرای  کل فیلـم متفـاوت اسـت.  بـا  کـه  بـا تکنیک هایـی همـراه اسـت  دو شـخصیت در طـول فیلـم 
کل داسـتان سـاعدی برداشـت می شـود، بـا تاریکـی  کـه از  کلـی فیلـم، مطابـق فضایـی  مثـال فضـای 
کـدری همـراه اسـت؛ امـا هنگامی کـه علـی و پرسـتار از در بیمارسـتان تـا ورودی سـاختمان بـا هـم  و 
کـه از میـان  کـه بـا شـادی زیـر نـور آفتـاب مسـیر را طـی می کننـد  قـدم می زننـد، نمـای دور از تصویـر آنهـا 
که  گر فیلم  گرمـای یـک رابطه عاطفی اسـت. ایـن تغییر با ذائقه تماشـا درختـان تابیـده اسـت، یـادآور 
باید در یک نشسـت حدود صدوبیسـت دقیقه ای تا حدی سـرگرم شـود و لذت برد، همخوان اسـت. 
به نظـر می رسـد باوجـود پایبنـدی فیلـم بـه همـه رویدادها و نحـوه چینش آنهـا، همیـن تغییرهای اندک 
کالسـیک نزدیک تـر شـده و از بعـد نمادگرایـی داسـتان سـاعدی  بـه جنبه هـای واقع گرایانـه سـینمای 
که  کاسـته اسـت. در داسـتان سـاعدی، شـخصیت پردازی هـم ماننـد دیگـر عناصـر روایـی القـا می کنـد 

مـا بـا یـک آشـغالدونی روبـه رو هسـتیم.
کشـمکش در سـاختار، در  بـه رویدادهـا و فقـدان  بـا وفـاداری  گـی داسـتان مـدرن بـودن  3-4. حفـظ ویژ

سـینمایی اقتبـاس 

وفـاداری مهرجویـی بـه سـایر رویدادهـا و توالـی آنهـا باعـث حـذف یکـی از مهم تریـن عناصـر درام و 
کشـمکش. پایه هـای درام براسـاس  نزدیکـی بـه سـاختار داسـتان سـاعدی شـده اسـت؛ یعنـی فقـدان 
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مطالعه تطبیقی 

رویدادهای داستان در...

کشـمکش ها در  انـواع  بـا بسـط  نـوع )فیلـم، سـریال و...(  هـر  از  نمایـش  و  کشـمکش شـکل می گیـرد 
کنـش  وا و  کنـش  ایجـاد  باعـث  آنچـه  به معنـای  کشـمکش  مینـا«  داسـتان پیـش مـی رود. در »دایـره  
کـه در راسـتای تقویـت مضمـون فیلـم به عنـوان یـک  می شـود، اصـل نیسـت، بلکـه امـری فرعـی اسـت 
کارکـردی در ظاهـر متضـاد بـا ذات خـود می یابـد؛ یعنـی علـی به عنـوان  اصـل بنیانـی و رکـن اصلـی، 
کـه در آن وارد شـده پیـدا نمی کنـد.  کشـمکش خاصـی بـا محیطـی  شـخصیت اصلـی فیلـم هیـچ نـوع 
گاهی با سـایر نوچه های  گاهـی با پـدرش،  کـه خیلـی هـم پررنگ نیسـت،  کشـمکش او  بخـش عمـده 
نبـودن  و شـاید همیـن  نیسـت  مهـم  کـه درواقـع  اسـماعیل شـکل می گیـرد  بـا  نیـز  و درنهایـت  سـامری 
کشـمکش و وفق پذیـری سـریعش بـا محیـط فاسـد اطـراف، او را سـریع تر در مسـیر موردنظـر فیلم سـاز 
کشـمکش قهرمـان بـا محیـط، سـایر شـخصیت ها، و  گـر در بسـیاری از داسـتان ها  هدایـت می کنـد. ا
انـواع موانـع باعـث شـکل گیری سـیر داسـتان می شـود، در »دایـره  مینـا« همیـن تسـلیم و حرکـت علـی در 

کـه داسـتان را پیـش می بـرد. مسـیر حـوادث _  و نـه خـالف آن و در جهـت مبـارزه بـا آن _ اسـت 
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Abstract
The present article tries to study the story Ašghālduni (Dustbin) by Gholāmhossein 
Sā’edi and the adapted movie Dāyere-ye Minā (The Cycle) by Dāryuš Mehrjuyi 
with a view to new adaptation theories. Of course, these theories have not yet been 
consistent and well-established; but its literature is going to evolve, especially its 
essentials are discussed in the study method of narratology. As an example, this 
proposition is discussed in theoretical subjects of adaptation that even in the loyal 
adapted movies, in which the structure of the literary story and the sequence of 
events in the movie are preserved, some of the semantic functions change because 
of story entry into the cinematic discourse along with the needs of medium of 
cinema. For example, the figurative aspect of Sā’edi's story in its adapted movie 
has been influenced by the scheme and sometimes realism dominates symbolism. 
Mehrjuyi has organized the events in the discourse of classic cinema in order to 
encourage the reader to persist the events during a certain time period. The way 
of timing a movie in terms of a three-screen structure encourages the spectator 
to follow the events and causes the "scheme" to dominate the "idea". Since the 
dominance of either scheme or idea creates different themes, it can be said that the 
very structural change leads somewhat to semantic change. Similarly, the change 
of Sā’edi's open ending narrative to a close one prevents the audience to participate 
in re-making the fictional fate of Ali; the sort that exists in a literary text.
Keywords: Comparative criticism, literary adaptation, Sā’edi, Mehrjuyi, 
Ašghālduni (Dustbin), Dāyere-ye Minā (The Cycle).
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