
وجوه نمایشی داستان خروج تارابی 
از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی

میثم زارع* 

چکیده
امـروزه اقتبـاس از آثـار ادبـی یک اصل مهـم و ضروری به حسـاب می آید. آثار گـران ارج 
ادبیـات پارسـی، چـه ادبیات کالسـیک و چه ادبیـات معاصر، آثاری هسـتند کـه می توانند برای 
اقتبـاس مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد؛ اّما این آثـار بـرای اقتباس کمتر مـورد توجه قـرار گرفته  و 
مغفـول مانده انـد. ایـن اقتباس هـا از یـک سـو  زمینه سـاز معرفـی هر چه بهتـر این آثار هسـتند 
و از سـویی دیگـر، ایـن آثـار باعـث هر چـه غنی تر شـدن فیلم هـا می گردنـد. یکی از ایـن آثار 
کـه می توانـد مـورد توجه قـرار گیرد، کتـاب گران بهای تاریخ جهانگشـای جوینـی اثر عطاملک 
جوینـی اسـت. در ایـن نوشـتار تالش شـده اسـت تا یکـی از وقایـع تاریخی این کتـاب، یعنی 
»خـروج تارابـی« بـرای اقتباس مورد بررسـی قرار گیرد. برای همین بـا روش توصیفی و تحلیلی 
ایـن داسـتان مـورد پژوهـش قرار گرفـت. نتایج این پژوهش نشـان می دهـد که از ایـن واقعه ی 
تاریخـی کـه دارای عناصـر روایـت، کشـمکش، تعلیق، بحـران، شـخصیت ،گفتگو و... اسـت، 

می تـوان بـا یک اقتبـاس آزاد، فیلم بسـیار خوبی سـاخت. 

واژگان کلیدی: اقتباس، ادبیات، سینما، تاریخ جهانگشا، خروج تارابی 
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1- مقدمه 

1-1 بیان مساله
از گذشـته تا به امروز بشـر عالقه ی بسـیار فراوانی به نمایش و به نمایش گذاشـتن داشـته است 
»انسـان نخسـتین بـرای انتقـال تجربه هـای تـازه ی خود به دیگر غارنشـینان سـنگ یا اسـتخوان 
تیـزی برمـی دارد و بـر تـن آرزوی »کاش بـودی و می دیـدی« به شـکل ابتدایی جامـه ی تصویر 
می پوشـاند« )حسـینی، 1381: 16(. این عالقه ی انسـانی باعث شـده اسـت که ادبیات به عنوان 
یـک هنـر، ارتبـاط تنگاتنگی بـا نمایش داشـته باشـد، از نمایش نامه هایی که در یونان باسـتان در 
آمفـی تئاترهـای بـزرگ بـه نمایش درمی آمده انـد تا پیدایش هنـر هفتـم در روزگار معاصر یعنی 

سینما.
 عـده ای معتقدنـد در دنیـای معاصر و مدرن امروز با توجه بـه دل نگرانی ها فردی و اجتماعی 
و کمبـود وقت، بسـیاری حوصلـه ی خواندن کتاب هـا و رمان ها را ندارند؛ بـرای همین دیدن فیلم  
بـرای آنـان آسـان تر می نمایـد؛ زیـرا به نظر می رسـد در دوران معاصـر، ارتبـاط از طریق تصویر به 

مراتب سـاده تر و مردم پسـندتر اسـت تا ارتباطی که از طریق نوشـتار حاصل می شـود.
شـاید دلیـل دیگـر این باشـد که »سـینما هنری اسـت که از حیـث جاذبه و رنگینـی آن در 
مقایسـه بـا سـایر هنرهـا، عالقه منـدان وسـیع تری دارد، عالقه مندانـی از میـان همـه ی طبقات و 
قشـرهای اجتماعـی؛ با سـواد و بی سـواد و با اخالقیـات گوناگـون« )مـرادی،9:1368(؛ البته این 
نکتـه را نیـز نباید فراموش کرد که ادبیات و سـینما دو حوزه ی جدا هسـتند کـه » نیروی محرک 
اصلی در ادبیات، زبان و با واسـطه اسـت، حال آن که انگیزش فیلم ، تصویری و بدون واسـطه 
اسـت« )جکینـز، 14:1364(. همچنیـن یکی از فرق های عمده  کار نویسـنده با فیلم سـاز در این 
اسـت کـه »نویسـنده در همـان آغاز دسـت بـه ابـداع می زند؛ اّما فیلم سـاز باید دسـت بـه ابداع 

زبانـی بزند و پـس ازآن ابداع هنری انجـام دهد« )پازولینـی ،40:1387(.
بـا ایـن حـال ایـن دو با توجه بـه تفاوت هـای فراوانی که دارند، شـباهت های بسـیاری نیز 
بینشـان وجـود دارد. همین شـباهت ها باعث شـده کـه ادبیات و سـینما روی هم تأثیـر گذارند، 
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ادبیـات یکـی از هنرهایـی اسـت کـه در طـول تاریخ مراحـل تکامل خـود را پیمـوده و به یاری 
سـینما آمـده و با توسـعه ی سـینما بیش تر از پیـش مورد توجه قرار گرفته اسـت؛ اّمـا این ارتباط 
یـک سـویه نبود بلکه »سـینما نیز باعـث پدید آمدن نوع خاصی از نوشـتن در میان نویسـندگان 
جدیـد ادبیـات جهان شـد، روشـی که در آن تالش نویسـنده بیشـتر معطوف به نشـان دادن بود 
تـا توصیـف محض پدیده یا شـخص مورد نظر« )پورشـبانان،17:1392( البته بـرای تأثیر هر چه 

بیشـتر ادبیـات به روی سـینما و نمایش می توان دسـت بـه اقتباس زد.
اقتبـاس در لغـت به معنی اخـذ کردن و گرفتن، آموختن  و فایده گرفتن از کسـی همچنین 
گرفتـن مطلـب از کتـاب یا رسـاله ای بـا تصرف و تخلیص اسـت )معیـن،1364: ذیـل اقتباس(. 
در تعریـف اصطالحـی هـم »اقتبـاس یـا آداپتاسـیون در سـینما عبارت اسـت از گرفتن بخشـی 
از فنـون، شـیوه ها و مضامیـن شـناخته شـده و موفـق در هنرهـای دیگـر و هماهنـگ کـردن و 
متناسـب کـردن آن هـا در یـک قالـب بیانی تازه که سـینما آن را طلـب می کند. اقتبـاس می تواند 
در زمینه هـای گوناگـون مربـوط بـه سـینما صورت گیـرد که بخشـی از آن ها به قرار زیر اسـت: 
1-  اقتبـاس در زمینـه ی نـگارش و تألیـف فیلم نامـه )اقتبـاس از ادبیـات( 2- اقتبـاس از 
شـیوه های بازیگـری )اقتبـاس از تئاتـر( 3- اقتبـاس از شـیوه های فیلم بـرداری و نورپـردازی 
)اقتبـاس از عکاسـی( 4- اقتبـاس از شـیوه های رنگ آمیـزی و طراحی صحنه )اقتباس از نقاشـی 
و معمـاری( 5- اقتبـاس از شـیوه ی کارگردانی )اقتباس از سـینما( 6- اقتبـاس در زمینه ی تألیف 

و تنظیـم موسـیقی برای فیلم )اقتبـاس از موسـیقی (« )خیـری، 14:1368(.
در ایـن نوشـتار بـه اقتبـاس از ادبیات پرداخته خواهد شـد کـه اقتبـاس در زمینه ی نگارش 
و تألیـف فیلم نامـه اسـت. اقتبـاس فیلم نامـه کـه از ادبیـات کمـک می گیـرد، عبـارت اسـت از 
»انتخـاب موضـوع یـا موضوعاتی برای فیلم از منابـع گوناگون ادبی و بیان آن هـا از طریق عالیم 

و قراردادهـای  موجـود در سـینما« ) همان:15(.
ازآغـاز پیدایـش سـینما، اقتباس از آثـار ادبی یکـی از راه هایی بوده که بین سـینما و ادبیات 
ارتبـاط برقـرار کـرده و بـه رشـد سـینما کمک شـایانی نموده اسـت. درسـت اسـت که بیشـتر 
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اقتباس هـای ادبـی از رمان هـا و داسـتان ها صـورت گرفتـه اسـت؛ اّما ایـن اقتباس هـا منحصر به 
داسـتان، رمـان و نمایش نامـه نمی شـود و »حتـی یـک شـعر و یـا متـن تاریخـی هـم  می-تواند 
مـورد اقتبـاس قـرار گیـرد یـا یک سـفرنامه، کما اینکـه بخش وسـیعی از مـواد قابـل اقتباس ما 

تاریخ هـای مکتوبی اسـت که نگاشـته شـده اسـت« ) ابراهیمـی، 74:1374(.
در ادبیـات ایـران، تاریـخ و سـفرنامه، جزیـی از ادبیـات بـه حسـاب می آیـد؛ بـرای همین 
نویسـنده ی ایـن نوشـتار، تاریـخ جهانگشـا را اثـری ادبـی تاریخـی می دانـد و معتقد اسـت که 

اقتبـاس از تاریـخ جهانگشـا، اقتباسـی ادبی اسـت. 
پورشـبانان در کتاب تاریخ بیهقی روایتی سـینمایی  از سـه نوع اقتباس نام می برد »رویکرد 
اول اقتبـاس از آثـار ادبـی اسـت، با اعمـال تغییرات مورد نظـر فیلم نامه نویس و فیلم سـاز که هر 
گونـه تغییـر و تلخیـص را مجـاز می دانـد، رویکرد دوم بـه اقتباس متـن ادبی کامـاًل به صورت 
جـز بـه جـز تصویر می شـود و فیلم سـاز کامـاًل بـه کار نویسـنده وفادار اسـت و رویکرد سـوم 
مسـأله ی اقتبـاس، در واقـع برگردانـی یک متن به نسـخه نمایـش، حالتی میانه مـورد توجه قرار 
می گیـرد و بـر اصالـت و اسـتقالل هـر دو گونـه ی هنـری تاکیـد می شـود« )پورشـبانان،1392: 
26-25(. داسـتانی کـه در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه می شـود؛ یعنی »خـروج تارابـی« با تالش 

فیلم نامه نویـس می توانـد در اقتبـاس نـوع اول و نوع سـوم اثـری جاودانه خلـق نماید.

2-1- روش پژوهش 
روش پژوهـش در ایـن تحقیـق روش توصیفـی- تحلیلـی اسـت، بـرای ایـن منظـور پـس از 
مطالعـه ی منابـع و آثار مربوط به ادبیات، نمایش و سـینما، از آنان یادداشـت برداری شـد؛ سـپس 
بـا طبقه بنـدی و تحلیـل ایـن یادداشـت ها چارچـوب نظامندی بـرای ایـن تحقیق ارائـه گردید.

2- پیشینه ی پژوهش 
در حوزه ی پژوهش وجوه نمایشـی و اقتباسـی ادبیات، تحقیقاتی هم به شـکل کتاب، هم مقاله 
و هـم پایان نامـه صـورت گرفته اسـت کـه ازآن جمله می تـوان در بخش کتاب ها بـه کتاب های 
تاریخ بیهقی روایتی سـینمایی از محسـن پورشبانان، جنبه های نمایشـی مثنوی از مریم کهنسال، 
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جنبه هـای نمایشـی کلیلـه و دمنـه از سـیامک شـیرمردی و ... اشـاره کـرد. در بخـش مقـاالت 
نیـز مقاله هایـی چـون »تأملـی دربـاره جنبه های نمایشـی ادبیـات« از محمدرضا امینـی )1384(، 
»قابلیت هایـی روایـی ادبیـات عامیانـه ی ایـران در اقتباس نمایشـی بـرای تلویزیون و سـینما« از 
اصفر فهیمی فر و محمد جعفر یوسـفیان کناری )1392(، »وجوه اقتباسـی سـینمایی از سـیرالعباد 
سـنایی« از مرتضـی محسـنی و علیرضـا پورشـبانان )1388(، »نگاهی به ظرفیت های نمایشـی و 
اقتباسـی خاوران نامه ی ابن حسـام خوسـفی« علیرضاپورشـبانان )1394( و... نوشـته شده است. 
پایان نامه هایـی همچـون »بررسـی جنبه هـای نمایشـی داسـتان های عطـار« از فهمیه سـهیلی راد 
)1387(، »بررسـی جنبه های نمایشـی حکایات گلسـتان« از شـهریار باقری نژاد )1388(و ... در 
ایـن رابطه نوشـته شـده اند؛ اّما تاکنون کسـی درباره ی وجوه نمایشـی و اقتباسـی خـروج تارابی 
از کتـاب تاریـخ جهانگشـا تحقیقـی انجـام نـداده اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن پژوهش 
نخسـتین تحقیـق در ایـن رابطه باشـد؛ گرچه درباره ی داسـتان خـروج تارابـی مقاالتی همچون 
»مطالعـه خـروج تارابـی در بافـت فرهنگی اجتماعـی« از فرانـک جهانگـرد )1394(، »بازخوانی 
ذکر خروج تارابی بر اسـاس رویکرد شـالوده شـکنانه« از جواد دهقانیان و نجمه دری )1390(، 

»قیـام تارابی« از یعقوب آژند )1365( و... نوشـته شـده اسـت.

3- اهداف
هـدف از ایـن پژوهـش ایـن اسـت که نشـان دهـد چگونـه می توان بـا اقتبـاس از منابـع ادبی- 
تاریخـی، آثـار ارزشـمند نمایشـی سـاخت که ایـن آثار نمایشـی نیـز دارای یک قصـه خوب و 

جـذاب بـرای مخاطب نیز باشـند. 

4- بحث و بررسی 

4-1- نمایش های واقعی تاریخی
از روزگاران کهـن، تاریـخ و وقایـع تاریخـی، توانایـی بسـیاری بـرای بـه تصویر کشـیده شـدن 
داشـته اند. بـرای نمونـه در کهن تریـن اسـناد تاریخـی، یعنـی کتیبه هـای »هخامنشـیان« می توان 
نمونـه ای از ایـن نمایشـنامه های واقعـی را دیـد: در کتیبـه بیسـتون از قـول »داریوش« داسـتان 
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»گئومـات مـغ« را می خوانیـم کـه بـه دروغ خـود را »بردیا پسـر کـوروش« می  نامـد و در غیاب 
»کمبوجیـه« مدتـی حکمرانـی می کنـد؛ در حالـی که »کمبوجیـه« برادر خـود را مخفیانـه به قتل 
رسـانده اسـت. »داریـوش« در ایـن کتیبه می گویـد: »همان کمبوجیـه را برادری بود بـردی نام از 
یـک مـادر و پـدر کمبوجیـه، پـس از آن کمبوجیـه آن بردی را کشـت. بـه مردم معلوم نشـد که 
بـردی کشـته شـد. پـس از آن کمبوجیـه رهسـپار مصر شـد...پس از آن مـردی مغ بـود گومات 
نـام...او بـه مـردم چنـان دروغ گفت که من بردی پسـر کوروش بـرادر کمبوجیه هسـتم. پس از 
آن مـردم همـه از کمبوجیـه برگشـته. به سـوی او شـدند هـم پارس هم ماد هم سـایر کشـورها 
شـاهی را او بـرای خـود گرفت...هیـچ کس یـارای گفتن چیزی دربـاره گئومات مغ نداشـت تا 
مـن رسـیدم... آنـگاه مـن با چند مـرد آن گئومات مـغ و آن هایی را کـه برترین مردان دسـتیار او 

بودند، کشـتم. به خواسـت اهورامزدا من شـاه شـدم« )شـارپ، 1343 :28(.

4-2- اقتباس های تاریخی 
 یکـی از اقتباس هـای سـینمایی، اقتبـاس از متـون تاریخی بوده اسـت که باعث بـه وجود آمدن 
فیلم هایـی تاریخـی می شـود؛ زیرا »در ادبیات کالسـیک نیز آثار بسـیاری وجود داشـت که مانند 
رمان هـا، مـورد توجـه فیلم سـازان قـرار گرفت، ایـن آثار که یـا مثل رمان هـا عناصر و داسـتانی 
جذاب داشـتند و یا دارای جنبه های نمایشـی فراوان بودند به وسـیله فیلم سـازان مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه، بـه صـورت نسـخه های سـینمایی و تلویزیونـی به مخاطـب عرضه شـدند. نوعی 
از ایـن آثـار کـه از همـان ابتـدای پیدایش سـینما مـورد اسـتقبال فیلم سـازان برای تبدیل شـدن 
بـه نسـخه های نمایشـی بوده اسـت، آثـار تاریخـی و حماسـی اسـت« )پورشـبانان، 19:1392(. 
فیلم هـای تاریخی آن دسـته از فیلم های سـینمایی هسـتند که دارای موضوعـات تاریخی حقیقی 
هسـتند یـا اینکـه تخیـل در آن هـا نقـش پررنگی دارد کـه با اسـتناد بـه رویدادهـا و رخدادهای 
تاریخـی تهیـه می شـوند؛ بـه عنـوان مثـال )کرامـول( )1970( کـه یک فیلـم با موضـوع حقیقی 
اسـت یا کاپیتان هوراشـیو )1951( که فیلمی اسـت تاریخی با شـخصیت های تخیلی و فرضی 

در یـک ماجرای نیمـه تاریخی« )خیـری، 106:1386(.
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4-3- تاریخ جهانگشا و خروج تارابی 
تاریـخ جهانگشـای جوینـی از مهم تریـن آثـار ادبی- تاریخـی به شـمار می آید و اهمیّـت آن به 
اندازه  ایـی اسـت کـه پژوهشـگران ایرانی و غیر ایرانی بـرای تحقیقات دربـاره ی تاریخ »مغول« و 
حتی »اسـماعیلیان« به آن اسـتناد می جویند. جوینی سـال های سـال شـاهد خونریزی و سـفاکی 
مغـوالن و قتـل عـام هموطنانـش توسـط مغـوالن بـوده اسـت، یکـی از حوادثـی کـه در تاریخ 
جهانگشـا نقـل شـده اسـت، داسـتان »خروج تارابی« اسـت کـه عالوه بـر جهانگشـا در جوامع 
التواریـخ، تاریـخ گزیده، حبیب السـیر و روضه الصفا نیز ذکر شـده اسـت که هر کـدام به نحوی 
بازگوکننـده ی داسـتانی بوده اند که در تاریخ جهانگشـا آمده اسـت. درسـت اسـت کـه در تاریخ 
جهانگشـا، جوینـی »تارابـی« را یـک خروج کننده و گمـراه می داند که باعث قتل مردمان توسـط 
مغـوالن شـده اسـت که بـا پادرمیانی »محمـود یلـواج« از خونریزی و قتـل عام مردمـان »بخارا« 
جلوگیـری می شـود؛ اّمـا نویسـنده ی ایـن مقاله معتقد اسـت کـه در واقـع »تارابـی« می تواند به 
عنوان رهبر یک قیام علیه »مغوالن«  شـناخته شـود که از طبقه ی مردم فرودسـت به پا خواسـته 
و بـا شـعارهای مذهبـی و حمایـت از مردمـان مظلوم آنـان را بـرای مقابله با مغوالن آمـاده کرده 
اسـت؛ بنابرایـن طبـق اقتبـاس نوع اول و سـوم کـه در اقتباس سـینمایی گفتـه شـد، »تارابی« به 

عنـوان قهرمان این اقتباس شـناخته می شـود.

4-4- مؤلفه های تبدیل خروج تارابی به یک  فیلم سینمایی 

4-4-1- روایت
یکـی از مهم تریـن عناصری که فیلم نامه نویسـان تالش می کنند تـا در اقتباس از متـون، آن را مورد 
توجـه قـرار دهنـد، روایـی بـودن آن اسـت »فیلم نامه نویسـان مجـرب در قـدم اول بـرای انتخاب 
متـن ادبـی بـه سـمت روایـی می رونـد« )حسـینی،20:1386(؛ زیرا داشـتن روایت و داسـتان یکی 
از ویژگی هـای مهـم و قابـل توجـه بـرای بـه تصویـر کشـیدن یـک داسـتان اسـت کـه می تواند 
پیرنگـی را بـرای فیلم سـینمایی ایجـاد کند. از داسـتان خروج »تارابـی« با توجه به داشـتن روایت 

وجوه نمایشی داستان خروج تارابی، از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی



   118                                 سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش های نثر و نظم فارسی

می شـود یـک فیلـم روایی بسـیار خوب سـاخت؛ بـرای اینکه »وجه برجسـته یا چیـره ی این نوع 
فیلم، داسـتان یا روایت اسـت که شـخصیت ها، عناصر، اجزا و سـاختاری دارد )روایت را در اینجا 
مفهـوم کلـی و عـام آن معادل داسـتان، قصه و حکایت می گیریـم گرچه این سـه از لحاظ مفهوم، 
سـاختار و عناصـر بـا یکدیگر تفـاوت دارنـد( معموالً به گـزارش یا بیـان رویدادی کـه به نحوی 

تابـع توالی زمانی باشـد، داسـتان یا روایت گفته می شـود« )ضابطی جهرمـی، 11:1387(.
روایـت نقشـی بسـیار تعییـن کننـده در ادبیـات و سـینما دارد. در ایـن داسـتان روایـت با 
پیش گویـی از حضـور یـک مبتـدع )از دید جوینـی( و یک قهرمان )دید نویسـنده بـرای اقتباس 
نـوع اول و سـوم( آغـاز می گـردد و پـس از حوادثـی با غیبت »تارابی« و کشـته شـدن برادرانش 

توسـط مغـوالن و چشم پوشـی »قـآان« از انتقـام توسـط »محمود یلـواج« به پایان می رسـد. 

4-4-2- ابتدا، میانه و انتها 
در اکثـر فیلم نامه هـا بـه ویـژه فیلم نامه هـای کالسـیک، هـر داسـتانی بایـد ابتـدا، میانـه و انتهـا 
داشـته باشـد. داسـتان خـروج »تارابـی« ابتـدا و میانـه و پایـان مشـخصی دارد که بـرای اقتباس 
سـینمایی بسـیار خـوب اسـت؛ زیـرا »اگر یـک متن ادبـی در سـاختار خود مرزهای مشـخصی 
برای برجسته سـازی سـه بخش آغازین، میانه و پایانی داشـته باشـد، می تواند به سـهولت برای 

یـک اقتباس سـینمایی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد« )پورشـبانان، 66:1392(.
ابتـدای داسـتان بـا پیدا شـدن »تارابی« و شـهرت او نـزد مردمـان آغاز می گـردد و کارهای 
خارق العـاده و شـگفت انگیـز او کـه باعـث می شـود طرفـداران بی شـماری به دسـت آورد »هر 
کجـا مزمنـی بـود و مبتالیـی روی بـدو آوردنـد و اتفـاق را نیـز در آن زمره بر یک دو شـخص 
اثـر صحتـی یافتند اکثر ایشـان روی بدو آوردند« )جوینـی، 219:1385(.  میانه ی داسـتان، بخش 
بیشـتر داسـتان را دربـردارد و در واقـع بخـش قهرمانـی داسـتان و بخـش تعلیـق و هـول و وال 
همـه در ایـن بخـش اسـت، جایی که مغـوالن می خواهنـد »تارابی« را بکشـند »چون به سـر پل 
وزیـدان رسـد مغافضـه او را تیـر باران کننـد« )همـان:220( و او پی می برد که قصد کشـتن او را 
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دارنـد و حتـی هنگامـی کـه می خواهنـد او را در قصر بکشـند از آنجا  نیز با چاالکـی می گریزد 
»نـاگاه از دری دزدیـه بیـرون رفـت و از اسـبانی کـه بر در بسـته بودند اسـبی برنشسـت و اقوام 
بیگانـه ندانسـتند که او کیسـت« )همـان:220-1(  و جایی که از مـردم می خواهد که با هم متحد 
شـوند و مغـوالن را از بیـن ببرند »نماز شـامی برخاسـت و روی به مـردم آورد و گفت ای مردان 
حـق توقـف و انتظار چیسـت دنیـا را از بی-دینان پاک می باید کرد. هر کس آنچ را میسرسـت از 
سـالح و سـاز یـا عصا و چوبی معد کـرده و روی بـکار آورد« )همان:221( جنـگ او با مغوالن، 
فـرار مغـوالن و غیـب شـدن »تارابـی« و جانشـینی برادارنـش را نیز در بخـش میانی قـرار دارد. 
کشـته شـدن برادرانـش و پادرمیانی »محمود یلـواج« برای جلوگیری از خونریزی بیشـتر مربوط 

بـه بخش پایانی اسـت. 

4-4-3  شخصیت پردازی
شـخصیت و شـخصیت پردازی نیز از ارکان اصلی سـینما و داسـتان اسـت که روایت را تشـکیل 
می دهـد. شـخصیت پردازی دقیـق می توانـد بـر جنبه هـای نمایـش اثـر تاثیر بگـذارد »چنـان که 
حضـور یـک قهرمان-ضـد قهرمان بـا همه ی ویژگی های شـخصیتی و رفتـاری در یـک اثر، در 
عیـن روابـط با سـایر شـخصیت های داسـتان ظرفیـت دراماتیک یـک اثر را بـاال بـرده، روابط و 
کشـمکش یـا جدال هـای او یـا طرفداران او با سـایر شـخصیتها و گروه هـا زیربنـای ماجراها و 
حـوادث را تشـکیل می دهـد« )پورشـبانان، 1392: 33( در ایـن داسـتان یک شـخصیت  اصلی و 
چندیـن شـخصیت فرعـی حضـور دارد کـه شـخصیت های فرعـی یا در کنـار قهرمـان حضور 

دارنـد یا در مقابل او هسـتند.

شخصیت اصلی 
»محمـود غربال بنـد«، فردی عامی از طبقه ی پایین جامعه در این داسـتان، شـخصیت اصلی اسـت 
کـه بیشـتر ماجراهـا حول شـخصیت او می چرخـد »اگر بخواهیم داسـتان بزرگی خلـق کنیم باید 
شـخصیت بزرگـی داشـته باشـیم« )سـینگر، 9:1374(  کـه در دوره ی حمله مغول ایسـتادگی وی 
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در برابـر آنـان، شکسـت نخـوردن او و تقابـل مردمی با مغوالن با جمع شـدن مـردم دور او از وی 
شـخصیتی بزرگی سـاخته اسـت. »بطن هایی که بیشـترین تأثیر را بر شـخصیت دارند، عبارتند از 
فرهنـگ، زمـان یـا دوره ی تاریخـی، مکان و شـغل« )همـان: 18( در فیلم های تاریخـی می توان بر 
اسـاس وقایع و شـخصیت های تاریخی به قهرمان پردازی دسـت زد. »ارایه شـخصیت ها از طریق 
عمـل آنـان بـا کمی شـرح و تفسـیر یا بـدون آن جـز جدایی ناپذیر روش نمایشـی اسـت؛ زیرا از 

طریـق اعمـال و رفتار شخصیت هاسـت که آن ها را می شناسـیم« )میرصادقـی، 17:1385(.

شخصیت های فرعی همراه با قهرمان 
سـایر شـخصت ها در ایـن داسـتان، شـخصیت های فرعـی هسـتند کـه »وجـود آن هـا هنگامی 
محسـوس می شـود و بـرای نمایـش ضـرورت پیـدا می کنـد کـه در ارتبـاط با اشـخاص اصلی 
بـازی قـرار می گیرنـد« )مکـی، 1368: 70( و ایـن شـخصیت های فرعـی باعث مشـخص کردن 

کارکـرد قهرمان می شـوند.
چنـد شـخصیت مهـم فرعـی در ایـن داسـتان وجـود دارد، خواهـر »محمـود« کـه در ابتدا 
انـگار خواهـرش از او  می خواهـد کـه در مقابل مغوالن بایسـتد و شـخصیت فرعـی مهم بعدی 
»شـمس الدین محبوبـی اسـت« که با تشـخص مذهبـی و مشـروعیت دادن به »محمـود تارابی « 
باعـث پیشـرفت کار »محمـود« می شـود. »در بخـارا دانشـمندی بـود به فضل و نسـب معروف 
و مشـهور و لقـب شـمس الدیـن محبوبـی.... پـدرم روایت کرده اسـت و در کتابی نوشـته که از 
تـاراب بخـارا صاحـب دولتـی کـه جهان را مسـتخلص کنـد ظاهر خواهد شـد و عالمـات این 
سـخن را نشـان داده و آن آثـار در تـو پیداسـت« ) جوینـی،220:1385(  و حتـی هنـگام جنـگ 
در کنـار »تارابـی« بـرای جنـگ حضـور دارد  »تارابـی بـا محبوبی در صف ایسـتاده بی سـالح و 

جوشـن« )همان: 222(.
حتـی بازرگانـی نیـز کـه با بـار خروار شمشـیر از شـیراز در می رسـد نیز شـخصیت فرعی 
همـراه قهرمـان اسـت »دیگـر می گفـت کـه حـق تعالـی مـا را از غیـب سـالح می فرسـتد و در 
اثنـای ایـن از جانب شـیراز بازرگانی رسـید و چهار خروار شمشـیر آورد« )همـان:221( و دیگر 
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شـخصیت های فرعی، مردمانی که بیشـتر از طبقه ی عامه و روسـتاییان بخارا هسـتند که در سپاه 
»محمـود غربال بند« حضـور دارند.  

شخصیت های فرعی ضد قهرمان 
در ایـن داسـتان، برخی شـخصیت های فرعی مانند مغـوالن، نقش ضدقهرمان را بـازی می کنند، 
شـخصیت ضدقهرمـان همچنـان کـه از نامـش پیداسـت، مخالف قهرمان اسـت »در سـاده ترین 
سـطح، داسـتان هایی که حاوی شـخصیت شـرورند معموالً داسـتانی درباره ی خیر و شر هستند، 
معمـوالً  قهرمـان نماینـده ی خیر اسـت و شـخصیت شـر نماینده شـر و ضـد خیر اسـت. اکثر 
شـخصیت های شـرور فعـال هسـتند، می دزدنـد، می کشـند، خیانـت می کننـد و زخـم  می زنند« 

)سینگر، 1374: 103(
 مغـوالن شـخصیت ضـد قهرمـان هسـتند که در سرتاسـر داسـتان قصـد کشـتن »تارابی« 
را دارنـد. عـالوه بـر مغـوالن، عمـال و متصرفـان کـه دستشـان از ملـک نیز کوتاه شـده اسـت، 
نقـش ضـد قهرمـان را دارنـد »امـرا و اکابر و صـدرو در اکـرام و اعـزاز او مبالغـت می نمودند و 

می خواسـتند تـا در فرصتـی او را بکشـند« )جوینـی، 1385: 220(.

شخصیت فرعی دووجهی 
یکـی از شـخصیت هایی دو وجهـی در ایـن داسـتان شـخصیت »محمـود یلـواج« اسـت، فردی 
کـه از طـرف مغـوالن بـر منطقـه ی بخارا حکومـت می کند و پـس از خـروج »تارابـی« خبر این 
خروج را به او می دهند »امرا و باسـقاقان که حاضر بودند در تسـکین نایره توشـیش مشـاورت 
کردنـد و بـا اعـالم این رسـولی بـه خجند بفرسـتادند نزدیـک صاحب یلـواج )همـان: 220( و 
هنگامـی کـه از خونریـزی جلوگیـری می کند، شـخصیت مثبتی می شـود. »مغوالن دنـدان انتقام 
تیـز کـرده و دهـان حـرص گشـاده که بار دیگر دسـتی بزنیم و کامـی برانیم و خالیـق را حطب 
تنـور بـال سـازیم و امـوال و اوالد ایشـان را غنیمـت گیریـم خود فضـل ربانی و لطیـف یزدانی 
عاقبـت فتنـه را بـه دسـت شـفقت محمـود چـون نامـش محمـود گردانیـد و طالع آن شـهر را 
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مسـعود. چون او برسـید ایشـان را از قتل و نهب زجر و منع کرد و گفت سـبب مفسـدی چند 
چندیـن هـزار خلـق را چگونـه تـوان کشـت و شـهری را که چندین مـدت جهد رفته اسـت تا 

روی بـه عمـارت نهاده به واسـطه ی جاهلی چگونه نیسـت تـوان کرد« )همـان: 223(.

4-4-4- گفتگو 
یکـی از عناصـر مهـم در مـورد آثار نمایشـی، گفتگو و دیالوگ اسـت. گفتگو عالوه بـر آنکه در 
شـخصیت پردازی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد به »گسـترده شـدن طـرح و تبـادل تعارضات و 
کشـمکش نیـز کمک می کند« )پورشـبانان، 1392: 58(. چند بار نویسـنده فعل »گفـت« را به کار 
بـرده اسـت کـه نشـان از گفتگو در این داسـتان اسـت؛ به عنـوان نمونه هنگامی که نویسـنده در 
بخـارا خـودش دربـاره ی »محمـود غربال بنـد« و ویژگی های او شـنیده اسـت »در بخـارا از چند 
معتبـر مقبـول قول شـنیدم که ایشـان گفتنـد در حضور ما به فضله ی سـگ یک دو نابینـا را دارو 
در چشـم دمیـد، صحـت یافتند« )جوینـی،219:1385(  و یا جایی که »شـمس الدین محبوبی« به 
طرفـداری از تارابـی سـخن می گویـد و  از پدرش نقل می کند یا هنگامی کـه »محمود تارابی« به 
پل می رسـد »چون نزدیک نزدیک سـر پل رسـیدند روی بتمشـا که بزرگتر شـحنگان بود آورد 
و گفـت از اندیشـه ی بـد بازگـرد و اال بفرمایـم تا چشـم جهان بینت را بی واسـطه دسـت آدمی 
زاد بیرون کشـند. جماعت مغوالن چون این سـخن ازو بشـنیدند گفتند یقین اسـت که از قصد 
مـا کسـی او را اعـالم نـداده اسـت مگر همه سـخن های او بر حق اسـت خائف شـدند« )همان: 
220(. یـا هنگامـی کـه محمـود می خواهـد که سـالح بردارند و به تقابـل با مغـوالن برخیزند یا 
گفتگوهایـی کـه مـردم می کننـد و فریاد بـر می آورند کـه »عوام فریاد کشـیدند کـه خواجه بیک 
پـر زدن بـه تـل باحفص رسـید« )همـان:221( یا هنگامی کـه »محمود« می گوید سـالح از غیب 
می رسـد. در واقـع گفتگـو بـه رفتار شـخصیت داسـتان بر می گردد و هر شـخصیتی بـا توجه به 
درونیـات و انگیزه هـای درونـی خـود گفتگو را بـه کار می برد و این داسـتان پر از گفتگو اسـت 

و همیـن گفتگوهـا کار را برای اقتباس سـاده می کند.
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4-4-5 زمان و مکان 
در فیلم نامه هـای اقتباسـی از تاریـخ معمـوالً زمـان و مـکان بایـد معلـوم و مشـخص باشـد. در 
ایـن داسـتان، زمـان زمـاِن حمله ی مغـوالن و حکومت آن هـا بر ایران اسـت، زمانی کـه در فیلم 
»سـربدارن« هـم مشـاهده می شـود، »سـربدارن« نیـز فیلمی اسـت که نشـان دهنده ی  قیـام علیه 
مغـوالن اسـت و از ایـن داسـتان نیـز می تـوان چنین برداشـتی کـرد و فیلمـی به موفقیـت فیلم 
»سـربداران« سـاخت. مـکان اصلـی در ایـن داسـتان »بخارا« اسـت؛ البتـه مکان هـای دیگری نیز 
چـون »خجنـد«  کـه »محمـود یلـواج« در آن حضور دارد نیز دیده می شـود، همچنیـن »کرمینیه« 
کـه امـرا آنجـا جمـع شـده اند »امـرا و صـدور که آیـت فـرار برخوانـده بودنـد در کرمینیه جمع 

شـدند« )همان: 222(.

4-4-6 کشمکش 
تقریبـاً عنصر اساسـی تمام متون داسـتانی کشـمکش اسـت، که این کشـمکش باعـث به وجود 
آمـدن کنـش می شـود »بـه مقابله ی شـخصیت ها بـا یکدیگـر کشـمکش می گویند، در داسـتان، 
نمایش نامـه و فیلم نامـه معمـوالً شـخصیتی در کانـون تمرکـز قـرار می گیـرد و ایـن قهرمـان یا 
شـخصیت اصلـی بـا نیروهایی که علیه او برخاسـته اند یا بـا او مخالفت دارند، به نـزاع و مجادله 

می پـردازد« )میرصادقـی، 1386: 295(.
کشـمکش را به انواعی تقسـیم کرده اند »1- کشـمکش آدمی بر ضد طبیعت. 2- کشمکش 
آدمـی بـر ضـد سرنوشـت 3- کشـمکش آدمی بر ضـد آدمی 4- کشـمکش آدمی بـر ضد خود 
5- کشـمکش آدمـی بر ضد جامعه 6- کشـمکش جامعه بـر ضد جامعه« )حنیـف، 1389: 49(؛ 
البتـه در همـه ی داسـتان ها همـه ی این کشـمکش ها وجود نـدارد و هر داسـتانی می تواند برخی 

از این کشـمکش ها را داشـته باشـد و برخی را نداشـته باشد.

کشمکش جامعه با بر ضد جامعه 
در این داسـتان و در واقع بخش های نخسـتین کتاب تاریخ جهانگشـا درگیری دو جامعه ی 
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»ایـران« و »مغـول« بـه نمایـش گذاشـته می شـود و »محمـود تارابی« به عنـوان قهرمانـی ملی به 
عنـوان نماینـده »ایـران« مقابـل سـپاه »مغـول« ایسـتادگی می کنـد و از مـردم می خواهـد که این 

بی دینـان را از ایـن خـاک بیـرون کنند. 

کشمکش آدمی بر ضد آدمی
مهم تریـن کشـمکش در ایـن داسـتان کشـمکش آدمـی بـر ضـد آدمی اسـت. چنان کـه »محمود 
غربال بنـد« نخسـت به مبـازره با امرا و صـدور می پردازد و پس از آن کشـمکش »محمـود تارابی« 
اسـت بـا مغوالنـی کـه می خواهند او را روی پل بکشـند یا مقابلـه مردمان که از روسـتاها با بیل و 
تبـر به دنبال سـپاه شکسـت خـورده مغوالن می روند »همه دسـت بازکشـیدند و روی بانهـزام باز 
پـس نهادنـد و لشـکر تارابی روی بر پشـت ایشـان آوردند و اهالی رسـاتیق از دیه هـای خویش با 
بیـل و بـر روی بدیشـان نهادنـد و هر کس را از آن جماعت کـه می یافتند خاصه عمال و متصرفان 
را می-گرفتنـد و بـه تبر سـر نـرم می کردند« )همان: 22( و سـپاه »محمود تارابـی« و مغوالن، حتی 
کشـمکش »محبوبـی« و »برهـان الدین« نیز در این کمکش قـرار می گیرد و تقابـل »تارابی« با اکابر 
و معـارف »سـرور و صـدر بلک دهـر برهان الدین سـالله ی خانـدان برهانی و بقیـه دودمان صدر 
جهانـی او را سـبب آنکـه از عقـل و فضـل هیچ خالف نداشـت خالفت داد و شـمس محبوبی را 

بـه صدری موسـوم کـرد و اکثر اکابر و معـارف را جفا گفت« )همـان: 22(

4-4-6- بحران
یکـی از عواملـی کـه در عناصـر نمایـش از جایگاه ویـژه ای برخوردار اسـت، بحران نـام دارد و 
شـامل سلسـله کنشـهایی اسـت که »بـه وقایـع نمایش نامه شـدت می دهـد و با ایجـاد درگیری 
عاطفـی، میـزان هیجـان تماشـاگر را بـاال می بـرد« )مکـی، 1366: 199( و بایـد گفت کـه بحران 
نتیجـه ی کشمکشـی اسـت کـه در داسـتان رخ می دهـد و »اگـر تضاد میان اشـخاص داسـتان با 
تضاد هـای درونـی درسـت پرورانده شـود، بحـران نیز خـود را به خوبی نشـان می دهد )حنیف، 
1389: 63(. در ایـن داسـتان نیـز هر دو نوع بحران دیده می شـود. بحرانی که نتیجه ی کشـمکش 
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آدم هاسـت؛ یعنـی تقابـل »تارابـی« با مغوالن و امرای دسـت نشـانده ی آنان کـه در جنگ پدیدار 
می شـود و بحران هایـی کـه می خواهنـد غربال بنـد تارابـی را از سـر راه بردارنـد و یـک دفعـه 
بکشـند. یـا هنگامـی کـه جنـگ می شـود و باد گـره جنـگ را بـه نفـع »تارابـی« و یارانش می-
گشـاید. »در تضاعیـف آن بـادی سـخت برخاسـت و خـاک چنان انگیخته شـد کـه یکدیگر را 
نمی دیدند. لشـکر خصمان پنداشـت که کرامات تارابی اسـت، همه دسـت باز کشـیدند و روی 

به انهـزام باز پس نهادنـد« )جوینـی،22:1385(.

4-4-7 پیچیدگی )گره افکنی و گره گشایی( 
در واقـع بـرای آنکـه یک نمایـش )فیلم( مـورد توجه و عالقه قـرار گیرد، بایـد دارای پیچیدگی 
باشـد و ایـن پیچیدگـی باعث می شـود که در رونـد وقوع حـوادث تغییر ناگهانـی رخ دهد. »در 
توضیـح پیچیدگـی باید گفـت که آنچه باعث بـه حرکت درآمـدن و تغییر حال قهرمان داسـتان 
در رسـیدن بـه اهـداف و آرزوهایـش می شـود، اعـم از حـوادث و موانـع و آزمون هـای دشـوار 
پیـش روی او، می توانـد بـه نوعـی پیچیدگـی داسـتانی به شـمار آیـد« )پورشـبانان، 63:1392(. 
دو بخـش گره افکنـی و گره گشـایی را بایـد زیـر مجموعـه ی پیچیدگـی بـه شـمار آورد، به این 
صـورت کـه »اولیـن بخـش از پیچیدگی یعنی گره افکنی در داسـتان رخ داده و پـس از آن با رفع 
عوامـل تشـدید کشـمکش داسـتان وارد دومین مرحله ی پیچیدگـی یعنی گره گشـایی می گردد« 
)حنیـف، 61:1389( در ایـن داسـتان چندیـن گره افکنـی و گره گشـایی دیـد می شـود، از جمله 
جایـی کـه می خواهنـد روی پـل قهرمـان )محمـود( را بکشـند »قـرار نهـاده کـه چون بسـر پل 
وزیـدان رسـد مغافضـه او را تیرباران کنند« )جوینـی، 220:1385( که »محمـود تارابی« با درایت 
درمی یابـد و جایـی نیـز کـه می  خواهنـد در قصـر »ملـک سـنجر« او را بکشـند »امـرا و اکابـر و 
صـدور در اکـرام و اعـزاز او مبالغـت می نمودنـد و می خواسـتند تـا در فرصتـی او را بکشـند« 
)همان: 220( و شـخصی این گره را می گشـاید و به او خبر می دهد »شـخصی.... از اندیشـه آن 

جماعـت خبر داد« )همـان: 220(. 
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4-4-8- تعلیق 
تعلیـق را می تـوان اینگونـه تعریف کرد که ایجـاد یک موقعیت انتظار یا بی تکلیفی در تماشـاگر. 
تعلیـق از عناصـر اصلـی یـک نمایشـنامه و فیلم نامه به شـمار مـی رود. تعلیـق یعنی »پـا در هوا 
نگـه داشـتن نتیجـه ی امـری که تماشـاگر و مخاطب، مشـتاق سـردرآوردن از آن اسـت« )مکی، 

.)58 :1366
این داسـتان، داسـتانی اسـت کـه می توان از آن چند پرده فیلم سـاخت، فیلمـی که هر کدام 
از آن هـا حالـت تعلیـق خـاص خـود را دارد کـه مخاطب را چشـم انتظـار نگه مـی دارد تا ببیند 
سـرانجام چه می شـود. از  نقشـه کشـیدن برای قتل »تارابی« در سـر پل که تماشاگر منتظر است 
ببینـد کشـته می شـود یـا نه یـا هنگامی که قصـد دارند که در سـرای »سـنجر« او را بکشـند، باز 
مخاطب چشـم به راه اسـت ببیند چه می شـود یا هنگامی که اسـلحه ایی برای جنگیدن نیسـت 
و مخاطـب می خواهـد ببینـد چه می شـود. اصاًل می شـود بی سـالح با سـپاه مغـوالن جنگید که 
یک دفعـه خـرواری شمشـیر از »شـیراز« می رسـد یا خواننـده می خواهـد بداند مردمـان عامی و 
بـازاری، می تواننـد بـا سـپاه ورزیـده و جنگـی مغـول بجنگند یـا اینکه آیا خـان مغـول از انتقام 
می گـذرد یـا نـه، همـه و همه صحنه هایی هسـتند کـه می تواننـد تعلیق هـای بسـیار و زیبایی را  

در ایـن اقتباس بیافرینند.

5-  نتیجه گیری 
در دنیـای امـروز، آثـار ادبـی می توانند منابع خوبی برای سـاخت فیلم ها باشـند و اقتبـاس از این 
آثـار می توانـد باعـث سـاخت فیلم هـای با ارزشـی شـود. یکـی از ایـن آثـار ادبی کـه می تواند 
بـرای اقتبـاس مورد توجه قرار گیرد، تاریخ جهانگشـای جوینی اسـت. »خـروج تارابی« یکی از 
داسـتان های کتـاب تاریخ جهانگشـای جوینی اسـت که می توان بـا اقتباس از آن، یک اثر بسـیار 
زیبـای نمایشـی همچون فیلم »سـربداران« سـاخت. خـروج »تارابـی« نشـان دهنده ی مقاومت و 
مقابلـه مـردم »ایـران« با »مغوالن« اسـت. این داسـتان با داشـتن روایت قوی و منسـجم، داشـتن 
شـخصیت قهرمـان و ضـد قهرمـان، داشـتن گفتگو، تعلیـق، گره افکنـی، گره گشـایی و... و تمام 



 127   

ویژگی هایـی کـه بـرای یک فیلم نامه اقتباسـی مـورد نیاز اسـت، می تواند یک منبع خـوب برای 
سـاخت یک فیلم اقتباسـی باشد.
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