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 5ادبیبازآفرینی  در آیينة یک شب و فيلم هزار

 2اله روزبهروح
 ، ایراندانشگاه ولیعصر رفسنجان ،گلیسیان ادیار گروه زبانتاس

 3علیرضا انوشیروانی
 ، ایرانشیرازدانشگاه  ،خارجی هایزبانی و شناسبخش زبان ،تطبیقی ادبیّاتاستاد 

 چکيده
 شزب هززار و یزک فیلم در آن بازآفرینی شکل در شب هزار و یک کتاب از بارون استیو خاصّ تفسیر بررسیِ حاضر، مقالة ةگستر

 آیزا و گرفتزه فاصزلهآن  از چقدر و نزدیک شب یک و هزار متن به چقدر ،هزار و یک شب فیلم که است این تحقیق ةسئلم. است

 اسزت اخز  بزازآفرینی، کزه اسزت نکته این اثبات ،مقاله این از هدف دارد؟ را هزار و یک شب متن به جدید سیراتف افزودن امکان

 ،مقالزه ایزن در. است خود خاصّ هنری شوکت و نشأ دارای که است تازه فرهنگی فرهمند اثر یک بلکه ،نیست برداریگرته ولی

. اسزت شزده داده انطبزا  شزب هزار و یک عربی و فارسی متن با بارون کارگردانی به ،م 2222 سال ساخت ،شب هزار و یک فیلم

 اسزت کزرده ایجزاد آن در را تغییراتزی و ساخته خویش کِلک مِلک را شب هزار و یک ،بارون که بود این متن با فیلم انطبا  نتیجة

. بازنمزایی شزر  درداختزه اسزت و به گرفته فاصله متن از و کرده سوار شب هزار و یک فیلم بر راخود  بینیجهان ،خویش طبع به و

 .است اقتباس اصالت به قائل که باشدمی هاچن لیندا ادبی اقتباس نظریّة به استناد با ،مقاله این تحقیق روش

 .برتون ةترجم ،شب هزار و یکای، بازآفرینی، مطالعات بینارشته تطبیقی، ادبیّات :واژگان کليدی
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 پيشگفتار .5
 . تعریف موضوع5-5

 فرهنگزی هایزمینزه از برخاسزته کزه آثاری ایمقابله بررسی که به فرانسوی اساساً است علمی ،تطبیقی ادبیّات

 شزدن کیهزانی حزال در روز بزه روز ،ادبیّزات. گیرنزدمی الهام یکدیگر دبیّاتا از هاملّت. دردازدمی اندمتفاوت

 نخسزت. شزد تطبیقزی ادبیّزات گیریشزکل باعز  ادبیّزات، تزاریخ ادبزی و نقزد رشزتة دو در است. دگرگونی

ه اسزت کز علّزتتطبیقی به ایزن  ادبیّاتفرانسوی  ماهیّت. برد کار به تطبیقی را ادبیّات عبارت «1ویلمن فرانسوا»

زمزانی  هایبرهزهدر  ،خزاکی ایزن کزرة در سراسزر .(1: 1321سزاجدی، ر.ک: ) اسزت علم این گامدیش فرانسه

بزا سزینما  ادبیّزاتحزال ارتبزا   .اندکرده زندگی ادبیّات با و انددرداخته قصّه اند،سروده شعر هاانسان گوناگون

 چیست؟

هزای ادبزی فیلم کزه خمیرمایزةادبزی  هایداستانه بسیار د یرفته است و چ تأثیر ادبیّاتاز  تولّدسینما از بدو  

 اقتبزاس، از نزاگزیر خزود ةتوسزع در مسزیر و دویاسزت و زنزده یموجودیّت دارای ،ادبیّاتاند. سینما همانند شده

 گفتزه چیززهمزه و نمانده اسزت باقی حرفی دیگر که ایمخوانده و شنیده بسیار. است بازآفرینی و تأثیر ترکیب،

هزای قبزل بزه چیزز در دورههمزه گویدمی« 3شدهتمام ادبیّات»خویش با عنوان  در مقالة 2جان بارث شده است.

است و دیگر چیزی برای ابراز کردن باقی نمانده است. دس راه چاره چیست؟ راه چزاره ایزن  درآمدهنگارش 

کزه ایزن امتززام، مزیزد  تدرآمیخزاست که به دیگر کشورهای دنیا نگاه کرد و از آنان الهام گرفت و با آنان 

 اسزت ابززاری تطبیقزی ادبیّزاتتطبیقی است.  ادبیّات ةاین امتزام در حیط است. مطالعة ادبیّاتو گسترش  تنوّع

 و نزااد و رنز  هزر از هزاآدم هایحرف شنیدن و افکار دیدن برای است ایدنجره ،جهان ادبیّات بازبینی برای

آنزان  دیگزر الهزام گرفزت و بزه وسزیلة هایانسزانفرهمند و قدرتمنزد  ایهحرفتی. باید از افکار و یّملّ و زبان

شوکت آنان را بزازآفرینی کزرد. حزال بایزد درسزید  وات زیبا و دارای شأن و آرا و نظریّ درانداختطرحی نو 

 بازآفرینی چیست؟

و یزا بزرعکس  سزینما تصزویری آثار ادبی، هنری، سزینمایی بزه نظزام بازآفرینش انةخالّق به هنر بازآفرینی، 

یزک  اسزاس بزرممکن است فیلمی بر اساس رمانی ساخته شود و برعکس ممکن است رمانی  .شوداطال  می

                                                           
1. François Vilmant 

2. John Barth 

آتالنتیزک  ةدر مجلّز 1361رت آن را در سزال اسزت کزه جزان بزا literature of Exhaustionتمام شزده  ادبیّات. عنوان انگلیسی 3

 منتشر کرد.



 11/در آیینة بازآفرینی ادبی  هزار و یک شبفیلم 

فیلم نگارش شود و ممکن است فیلمی بر اساس فیلمی دیگر ساخته شود که آن نیز بازآفرینی است. بزه فراینزد 

ر.ک: ) بزازآفرینی اسزت هاییرمجموعزهزشود که یکزی از گفته می «1دردازیرمان»تبدیل یک فیلم به رمان، 

 2ی بروگزلنقّاشزتزابلوی  مزلالًی، رمان و شعری خلق شزود نقّاشممکن است از یک تابلوی  .(3: 2226 هاچن،

 شزد 1مایکزل فزرین توسزّ  4باکلّزهشد و باع  خلزق رمزان  3هنرهای زیبا به قلم آدن باع  آفرینش شعر موزة

 مزلالً ؛هزای زیبزایی خلزق شزودینقّاشزست از یک نمایشزنامه، برعکس ممکن ا .(111: 2226 سندرز،ر.ک: )

زیبزایی را بزه تصزویر کشزیدند.  هایصزحنهد یرفتنزد و  تأثیراز شکسپیر  6رافائلیان مکتب دیشنقّاشبسیاری از 

 (112 :همزانر.ک: ) روی بوم خویش به تصویر کشیده اسزترا  3هملتدر  2مرگ اوفیلیا 1جان اورِت میالس

 بزه را اوّلیّزه اثزر و بکنزد مجدّد آفرینشی به اقدام کهن، اثر از گرفتن الهام با هنرمند که است آن دس بازآفرینی

 آن در اوّلیّزه اثزر از هاییرگزه تنهزا بلکزه نیست اوّلیّه اثر همان دقیقاً جدید، اثر واقع، در ،بیافریند دیگر ایگونه

 در. بزدیع و تزازه مسزتقل، اسزت اثزری ازآفریزده،ب اثزر و اسزت لتخیّز بزازآفرینی، اساس و دایه. شودمی دیده

 بزازآفرینی .ریززیمب هزم در یکلّز به را اثر ساختمان و شویم داخل بخواهیم که دری هر از توانیممی بازآفرینی

 یحتّز یزا و یک فیلم، یک مانند دیگر، ژانر به شعر کوتاه، داستان ادبی همانند رمان، منبع یک آفرینش از ادبی

 آن در است کزه «تأثیرد یری» نوعی بازآفرینی ،رو از این .(3 :2226هاچن، ر.ک: ) است ییویدیو بازی یک

 آن در متقزدّم آثزار تزأثیر کزه کنزدمی بزازآفرینی جدیدی اثر آن، از دیروی یا دیگر هنری اثر تفسیر با هنرمند،

 کزار بزه خزود نظزر مزورد ممفزاهی بیان برای را آن اثر، تعدیل و جرح» از بازآفرین دس واقع، در است؛ مشهود

 بزازآفرینی تطبیقزی ادبیّات حوزة در داوهش هایبخش از یکی از این رو، (11: 1323 ،انوشیروانی) «.گیردمی

 هایدهزه در کزه کنزددیزدا می موجودیّزت ایبینارشته مطالعات حوزة در فیلم بازآفرینی دیگر، سوی از است.

 مرزهزای تزا اسزت بزرآن ،رویکزرد ایزن. اسزت کزرده معطزوف خزود به را گرایانتطبیق از بسیاری توجّه اخیر،

                                                           
1. Novelization 

2. Brugeul 

3. Auden 

4. Headlong 

5. Michael Frain 

-preل بودنزد. عنزوان انگلیسزی آن ئزطزور کزه هسزت قاآن ،ویکتوریزا کزه بزه بازنمزایی طبیعزت ةاشزان انگلیسزی دور. گروهی از نق6ّ

Raphaelite .است 

7. John Everes Milas 

8. Ophelia 

9. Hamlet 
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 درک واقزع، در. باشزد هنزری و انسانی علوم هایرشته بین ارتباطی دل و شکند درهم را مختلف علوم عیتصنّ

 ارتبزا  و فرهنگزی - اجتمزاعی بافزت و تودرتو هایشبکه» به آنکه مگر نیست میسور هنری ددیدة یک کامل

 (.121 :1332انوشیروانی، و آتشی) «[شود] وجّهت هنرها سایر با آن

کننزد تزا نویسندگان بیشتر به بازنویسی فکر مزی»نویسد که می« دیرامون اصالت»خود  وارد سعید در مقالةاد 

آرزوی نوشزتن، آرزوی تولیزد چیزهزای »سازد که خاطرنشان می 1ک دریداا( ژ2: 1222)سندرز،  «به اصالت.

نبض بازنویسی که چیزی فراتر از تقلیزد صزرف  )همان( «گردند.است به شما برمیکه ممکن  است که تا آنجا

از دل  سزنّتدردازان شزهیر ایزن هشود و بسیاری از نظریّزای چون بینامتنیت بیان میهاست، اغلب با عناوین نظریّ

 2اسزتروس لزوی ودکل شناسی،انسان ةزمین اند. درمکاتبی همچون ساختارگرایی و دساساختارگرایی ظهور یافته

 ادبزی، حزوزة در. داد انجزام هزافرهن  در تکزرار سزاختارهای شناسزایی دیرامزون را خود تحقیقات از بسیاری

 در همیشزه قبلزی هزایفرهن  آثزار کزه معنزی ایزن بزه است بینامتن یک متنی هر که کرد اعالم 3بارت روالن

معنزی بزه هزی   تولید برای متون آن، در که است ردهک تأکید هاییراه بر نیز بارت. است دیداکرده نمود ادبیّات

 ایجزاد را خزود بینزامتنی هایشزبکه کزه خوانندگان از هاآن اینکه یعنی وابسته نیستند؛ خود نویسندگان روی به

 لزوی زیزر نظزر شناسزیانسان و علمزی آمزوزش محصزول خزود کزه 4کریستوا جولیا. اندشده مندبهره اندکرده

 یزک مزتن هزر آن در کزه فراینزدی عنزوان بزه «محدود متن» ،خود مقالة در را بینامتن اصطالح است، استروس

. شزودمی منشزأ شناسزینشانه از کریسزتوا تمرکز. کرد بندیفرمول است بینامتن یک و است متون از جایگشت

 یزک عنزوان بزه بینامتنیزت. فرهنز  گفتارهزای و هزادال ها،نشزانه از متزون تزأثیر چگونگی به بود مندعالقه او

 دربزر را دیگزر متزون متزون، چگونزه اینکزه یعنزی گفتزاری تزا دارد متنی مفهوم به اشاره حال، این با اصطالح،

 و تماشزاچی داسخ برحسب هم و نگارششان و ایجاد فرایند طول در هم دهندمی داسخ متون آن به یا گیرندمی

تزوان یافزت کزه صزرفاً از هزی  اثزری را نمی»ه بدان معنا اسزت کز ،( این مطلب3 :2221 سندرز،ر.ک: بیننده )

 (.433: 1311)نجفی، « .اش زاده شده باشد: ابداع و ایجادِ مطلق نادر بلکه معدوم استاندیشة نویسنده

است و بزارون  تحقّقشب از منظر ساختارگرایی قابل  متن هزار و یک از بارون روایت چگونگی واقع، در 

ول دریدا آرزوی بازآفرینی آرزوی تولید فیلمی اسزت کزه تزا آنجزا کزه ممکزن کند. به قبه بازنویسی فکر می

                                                           
1. Jacques Derrida 

2. Claude Luis Strauss 

3. Roland Barthes  

4. Julia Kristeva  
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ای یعنی آرزوی وی تولید فیلمی برای جامعزه ؛است به هنرمند برگردد. اگر بارون را جز به کل در نظر بگیریم

اثزر  ، شرقی نیست بلکه بارون است کزهشب هزار و یکیعنی اینکه دیگر  یافته است؛ تولّداست که وی از آن 

 را مِلک کِلک خویش ساخته و آن را به فرهن  غربی وارد کرده است و آن را در قالزب فزیلم هززار و یزک

 از تزرمهم بسزیار ،شب هزار و یک م است این است که روایت بارون ازشب غربی کرده است. دس آنچه مسلّ

 تجزیزه و تحلیزل ، بزه2ادبزی ةنظریّز بزر درآمزدی کتزاب در( 2222) 1ایگلتزون تزری. اسزت اثزر به او وفاداری

 و فرهنگززی هززایگفتمان تززاریخ، مربززو  بززه (2222-1322) 3گززادامر هززانس آلمززانی، فیلسززوف هایدیززدگاه

 آن مؤلّزف مقاصزد بزه» ادبزی اثزر هزی  کزه معتقد است وی. دردازدمی هاآن ایدئولوژیکی شالودة و اجتماعی

 از جدیزدی معزانی اسزت ممکزن ،دیگر بافتی به ریخیتا و فرهنگی بافت یک از اثر رفتن با شود؛نمی محدود

 و قنزدهارویون :از نقزل بزه)« انزدنکرده بینزیدزیش را آن هرگز معاصر مخاطبان یا نویسنده که شود استنبا  آن

 هززار و یزک فیلم بر هزار و یک شبمتن  انطبا  و نوشتاری متن برداشت از این رو،(. 21 :1332، انوشیروانی

 متن هزار و یزک از 4بارون استیو بازخوانی و بازآفرینی شیوة ،جستار این نیست؛ مقاله ینا بح  موضوع ،شب

 بینیجهزان بزا غرب، در بعدها شده، نوشته شر  در که اثر این دیگر، سخن به. کندمی بررسی و تحلیل شب را

 .است یافته تبلور شب هزار و یک فیلم در متفاوت، یذهنیّت و

 آثزار تبزدیل ماننزد ؛گنجزدمی خزاص ایرسزانه شکل در بیشتر بازآفرینی باب در ودموج نقد هایرهیافت 

 و بینزدمی تروسزیع بسزیار را بزازآفرینی گسزترة ،6بزازآفرینی نظریّة کتاب در( 2226) 1هاچن لیندا. فیلم به ادبی

 روشزنی مرزبنزدی کزردن، خزود آنِ از و بزازآفرینی میان وی. بردزیر سؤال می را نقد رویکرد این هایکلیشه

 نوسزان در کزردن خزود آنِ از و بزازآفرینی میزانِ ال،سزیّ طیفزی در بازآفریده اثر هر ؛و معتقد است قائل نیست

 فزیلم کزاری بازآفرین در عنوان به شخص، یک قلمداد کردن که داردمی اذعان ،هاچن دیگر، سوی از. است

 هززار و یزک فزیلم در ازیزن رو، کننزد.شزرکت میچراکه افراد دیگری هم در این فراینزد  ؛نابجا و ناروا است

 و کزارگردانی مسزئولیت دارعهزده بزه لحزاا اینکزه وی ولزی ؛نیسزت بازآفریزده اثر این خالق تنها بارون شب

 بزازآفرینی ؛لیندا هاچن معتقد اسزت .دارد فیلم عوامل بقیة از تروسیع نقشی است، بازیگر انتخاب و نویسندگی

                                                           
1. Terry Eaglton 

2. An Introduction to Literary Theory 
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 یحتّز و ینقّاشز نمایشزی، هنرهزای اُدزرا، موسزیقی، تصویری، و صوتی نوشتاری، ونمت های گوناگونشکل در

 دیزدا یتجلّز لبزاس مزدهای و کودکزان بازیاسزباب ای،رایانزه هزایبازی درفزروش، هایترانزه عزوام، فرهن 

 و بیرونزی/ درونزی نماهزای دیزد، زاویزة چزون عناصری با مختلف، هایرسانه» که است معتقد هاچن. کندمی

 و حضزور عزدم/ حضزور نمزاد، و استعاره ابهام، و تقطعیّ عدم ضمنی، اشارات و کنایات تصویری، بندیابق

 ،یززن روا از(. 12: 1332 انوشززیروانی، و قنززدهاریون :بززه نقززل از) دارنززد متبززاین و متفززاوت نگززاهی «سززکوت

 .یابدمی خاص تیهویّ ابد،یمی نمود آن در که ایرسانه از حی  بازآفرینی،

 ؛«محصزول» از هزاچِن مراد. «فرایند» هم و است «محصول» هم بازآفرینی ؛معتقد است چِنها 

 محصزولی نزه اسزت، کامل فرهنگی کاالی یک به خودی خود بازآفرینی ین رو،ا از. فرهنگی محصول یعنی

 فاًصزر و اسزت کزاری اصزیل ،بزازآفرینی. باشد داشته قرار اصل نسخة از تردایین سطحی در که جانبی و فرعی

 اسزت مدوّ اثزر، آن بزه نسزبت گیردمی صورت دیگری اثر از چون بازآفرینی. نیست کردنبردای و کپیگرته

 انه از یزک اثزرخالّق برداشت یندفرا یعنی ،«فرایند» ،هاچن نظر از .(3 :2226 هاچن،ر.ک: ) نیست دو درجة اامّ

 و بزازآفرینی جریزان درگیزر نزاخواه، خزواه نی،بزازآفری یندفرا. دیگر یخالّقاثر فرهمند و  به آن تبدیل و ادبی

/ تفسزیری خالّقیّزت» هزاچِن قزول بزه بازآفرینیزان بایزد ،ین روا از. است بازآفرینی مکان و زمان در اثر د یرشِ

 تزأثیر نزوعی به بازآفرینی در «انهخالّق تفسیر /تفسیری خالّقیّت». باشند داشته( 12همان: ر.ک: )« انهخالّق تفسیر

از ایزن . اسزت گرفته شکل بازآفرین زمان اندیشة و فلسفه از شود کهمی اطال  اثر کردنِ خود آنِ از و آگاهانه

ان جرّاحزبازآفرینان همانند . همان(ر.ک: خوبی باشند ) رانباید مفسّ باشند، خالّ  اینکه دیش از بازآفرینان رو،

ازآفریزده را تر اثزر بچزه تمزامجرا کننزد تزا هرا متقدّمهای زیبایی روی آثار یجرّاحمانند که باید دالستیک می

 کزردنِ خزود آنِ از رونزد درگیرِ بازآفرینی که است گونهاین .(122: 2222ابات، ر.ک: ) زیبا و فرهمند سازند

اکنزون ایزن . اسزت از آنِ بزازآفرین اکنزون بزوده اشنویسزنده از آنِ قزبالً کزه داسزتانی زیزرا اسزت؛ اصلی اثر

کنزد و می یجرّاحز خویشتن خویش، اثر را استعداد و احساسات عالیق، ها،خواسته طبق بر بازآفرین است که

 .بخشدهر شکلی که بخواهد به آن می

 و هدف اهمّيّت ،ضرورت .5-2

 ةآن با اثر مرجع اسزت تزا بزدان دهنز دربارة اثر بازآفریدة سینمایی و مقابلةکنکاش  مقاله، این نگارش از هدف

هایی با هم دارند، ایزن مهزم شباهت و هاتفاوتو چه  است بازآفریده چقدر تازه و بدیعروشنایی برسیم که اثر 

 مزتن از اسزتیو بزارون روایزت چگزونگی و چرایزی مقاله، این ،در واقع گیرد.صورت می اقتباس نظریّة منظر از
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تزر مهم بسزیار ،ثزرا این از بارون خاصّ برداشت و تفسیر که دهدمی نشان و کندمی تحلیل را شب هزار و یک

 ءامری جزانبی اسزت و تغییزر در آن جزز شب هزار و یک متن به او وفاداری چراکه اثر است، به او وفاداری از

 ایچهزره کزه رودمزی شب هزار و یک بازآفرینی از سراغ به بارون. رودفرایند بازآفرینی به شمار می الینفکّ

 ،از ایزن اثزر اسزت؛ برخوردار باالیی و د یرش تمقبولیّ از ،شب هزار و یک غرب، در. است غرب در آشنانام

بارها ترجمزه شزده اسزت و ایزن نشزان از  شب هزار و یکی وجود دارد. تعدّدهای مبا چاپ مکرّرهای ترجمه

تا حدّی است که تزا کنزون ایزن  هزار و یک شباقبال و د یرش آن در غرب دارد. استقبال عمومی غربیان از 

کزه آن را تحزت  1124آنتزوان گالنزد در سزال  است از جمله ترجمةایی ترجمه شده های ارودباناثر به اکلر ز

را از روی  هززار و یزک شزباست. انگلیس اوّلین کشوری بود که به فرانسه برگردانده  های عربیشبعنوان 

شد تزا اینکزه نسزخة ها در این کشور تجدید چاپ میسال ،گالند به انگلیسی برگردان کرد و این نسخه ترجمة

آن را به انگلیسزی برگزردان  همیعنی قرن نوزد 1233در سال  1کشف شد و ادوارد لین هزار و یک شبعربی 

 .(221: 2224، 2یاماناکا و نیشور.ک: ) کرد

در تمام کشورهای زیر نظزر بریتانیزا  هزار و یک شب ، توزیع و دخش گستردةبه بعد 1122در ابتدا از سال  

لین دایتختی بزود کزه آن را چزاپ کزرد. سزپس بزه ترتیزب شزهرهای منچسزتر، ادینبزرگ، لین اوّشروع شد. داب

 شزب هزار و یکانگلیسی  ترجمة م،را چاپ کردند. در دایان قرن نوزدههزار و یک شب لیوردول، گالسکو 

هززار و ا تمزام کشزورهای غربزی بز ،چنزین در غزربویورک، سیدنی ورود دیدا کرد. اینبه کانادا، فیالدلفیا، نی
 .(222)همان:  آشنا شدند یک شب

 های پژوهش. پرسش5-9

هزایی بزا مزتن های داوهش حاضر این است که فیلم هزار و یک شب چه شباهت و چه تفاوتاز جمله درسش

 کننزد یزا معناهزا و تفسزیرهای متفزاوتی را بزه دسزت دارد؟ آیا دو رسانه یک معنا را القزا مزی هزار و یک شب

 دهند؟می

 پژوهشپيشينة  .5-3

ا نقزدها و مطالعزات اقداماتی تازه و بدیع است. هرچند بزدیع امّز شب هزار و یک عات بازآفرینی در حوزةمطال

 هزار و یزک شزباین است که اقتباسات زیادی از  ،زیادی در این زمینه انجام شده است. دلیل این همه مطالعه

                                                           
1. Edward Lane 

2. Yamanaka, Nishio 
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سینما و گسترش صنعت فیلم وجود داشزته اسزت.  لّدتواز بدو  هزار و یک شبصورت گرفته است. اقتباس از 

صزورت گرفزت.  از هزار و یزک شزباقتباس  2به کارگردانی جورم مالز 1شب قصر هزار و یکاوّلین بار در 

مسزخ » در مقالزة 1اند. اویون از این اثر شرقی اقتباس کرده 4، والش3بعدها کارگردانان بزرگی چون دازولینی

هززار و »در  6به تغییرات شهرزاد در ادبیّات و سینما درداخته است. رابزرت ایروینز « لمشهرزاد در ادبیّات و فی

 در مقالزة 1دزردازد. مایکزل جیمزز النزدلمی هزار و یک شببه بررسی اقتباسات سینمایی « یک شب در سینما

فزیلم هززار و « شزب هزار و یزک نةغیر وفادارا های وفادارانه/های عالی دازولینی: نسخخیانت»خویش با عنوان 

بزا عنزوان  ،خزویش در مقالة 2دندارد. دونالد هاسمی شب هزار و یک ةشب دازولینی را وفادارترین نسخ یک

شزب و ظهزور فرهنز   به استقبال عظیم هزار و یزک« آلمان اوّلیّةشب، فرهن  بصری، سینمای  هزار و یک»

شزده سزاخته هایفیلم« شب در اقتباسات فیلم و یکهزار »دردازد. جان ایروین  در بصری در شکل سینما می

هزای م یک فرهنز  در حزال رشزد، حوزهشکوه منظّ»در  3شمارد. کریستین موئنمیشب را بر از هزار و یک

کند که چگونه موادی را بزرای های دریان تمرکز میهای فرهن  مصرف و داستانبر جنبه« خیال و دزد بغداد

هزای دیگزر خیزال درهزم آمیختزه فراهم آورده و فیلم را از نظر سخنی و شکلی با حوزه ایرسانهارتباطات بین

کنون بررسی نشده اسزت بزا توجّزه و ارتبزا  سزینما و  شب بارون را که تا فیلم هزار و یک ،حاضر مقالة است.

 گ راند.اقتباس از نظر می نظریّةادبیّات از منظر 

 نظری چارچوبروش پژوهش و . 5-1

و  تأثیرگز اری یهابررسزیبه  قائلتطبیقی است که  ادبیّاتبا استناد به مکتب فرانسوی  ،مقاله نیقیق اروش تح

بزه کزارگردانی بزارون بزر اسزاس  شزب یزک و هززاربازآفرینی فیلم بر  ،مقاله نیاست و تمرکز در ا یاسهیمقا

یعنزی  ؛اسزت تزأثّر و تزأثیربزر تطبیقزی تمرکزز  ادبیّاتاست. در مکتب ادبی فرانسوی  شب هزار و یک ترجمة

گرفته باشد. باید در این زمینزه مزدارک و مسزتندات  تأثیررا خوانده باشد و از آن  متقدّماینکه نویسنده باید اثر 

                                                           
1. A Palace of Thousand and One Nights 

2. George Melies 

3. Pasolini 

4. Walsh 

5. Ouyang 

6. Robert Irwin 

7. Michal Jame Lundell 

8. Donald Hass 
9. Christin Moen 
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. یزا اینکزه خزود نویسزنده و یزا (31: 1323، انوشزیروانیر.ک: ) آسان شود تأثیرد یریداد تا باور  ارائهی خاصّ

 متقزدّماذعان کرده باشد کزه از هنرمنزد  صراحتاًشود باید در نظر گرفته می متأخّر که در حکم هنرمند سازفیلم

 داوهشزی بزازآفرینی، ،بنزابراین متقزدّم نوشزته شزده اسزت؛از اثر هنری  تأثیربه  متأخّرد یرفته و اثر هنری  تأثیر

 ادبیّزات در فرانسزوی مکتزب حزوزة بزه ملزل، میزان ادبی مناسبات و تأثیرد یری حی  از که است ایرشتهمیان

 مربزو  نزو گرایزیتزاریخ نقزد رویکزرد به هنرمند، تفسیر فرهنگی اجتماعی نظرِ از و کندمی ورود دیدا تطبیقی

گرفتزه  صزورت مرجع متنی بازآفرینی از ،در این مکتب. (14: 1332انوشیروانی،  و قندهاریونر.ک: ) شودمی

 جدیزد برداشزتی شود وبرده می دیگر بافتی به متن معنا که ندهد بدارخ می کردن خود آنِ از و است و فرایند

خزویش  بینیجهزان اثزر، بینزیِجهان کاریدست و دگردیسی و تغییر با بازآفرین،. شودداده می دست به آن از

 از مزراد. کنزدمزی خزود به ایدئولوژی و گفتمان غالزب جامعزه از آنِ توجّهو آن اثر را با  کندمیسوار  را بر اثر

  ناخودآگززاه، یززا آگاهانززه بززازآفرین، کززه اسززت آن سززازیبومی همززان اثززر، بینیجهززان کاریدسززت و غییززرت

 :همزانر.ک: ) گنجانزدمی اثزر، از جدید برداشت در را خود جامعة هایگفتمان و ایدئولوژیک هایمکانیزیم

 جامعزة فرهنز  بزه را راثز جزوهرة از بزازآفرینی، ترگسزترده سزطحی در کردن، خود آنِ از حقیقت، در .(16

 ذهزن صزافی از بایزد بازآفرینی هر چون است، غیرممکن وفادار ، بازآفرینیعمالً که کندمی بازآفرین نزدیک

 وگوهزایگفت و چندصزدایی دنیزای بزه ورود بزرای» درگزاهی بزازآفرینی دیگزر، سوی از. بازآفرین بگ رد

 و کننزدمی تزأثیر یکزدیگر در هنزری و ادبزی رآثا که است مستمر فرهنگی گفتگوهای در تنها است؛ فرهنگی

 در دارد و صحبت دیرامزون آن ساله دو هزار تاریخی ،بازآفرینی (11 :)همان« .شوندیکدیگر می غنای موجب

 1هزوراس در تزوانمی را بزازآفرینی خاسزتگاه. اسزت داشزته وجزود ادبی نقد هایرهیافت ترینابتدایی و لیناوّ

 ادبزی آثزار از تقلیزد معنزای به بازآفرینی وی، نظر به. کرد یابیریشه رومی تأثیرگ ار منتقد ،.(م.   61 یمتوفّ)

 بزر صزرف بزرداریکپی از را شزاعران وی ناگفته نماند کزه(. 13 :1363 هال،ر.ک: ) است بزرگ نویسندگان

 .(11 :1332 انوشیروانی، و قندهاریونر.ک: ) داردمی ح ر

شزود از هزر اثزر ادبزی آیزا می :تزوان مطزرح کزرد ایزن اسزتفرینی میبازآ ةکه دربار هاییدرسشیکی از  

بازآفرینی کرد؟ کارگردانان معتقدند باید سراغ آثاری رفت که شناخته شده باشزند و از قبزل جزواب خزود را 

که مشهور و دارای قزرب ادبزی و  روندمی منابعی سراغ کنندگانهتهیّ و کارگردانان دس داده باشند. از این رو،

رینی خصوصیت متعارف بزودن اثزر مهم بازآف هایویاگیبه قول سندرز یکی از . ندستهنری ه شوکت و شأن

                                                           
1. Horace 
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اسزت کزه از آثزار وی  اینویسنده ترینبزرگ ،روست که شکسپیر این از .(122 :2221 سندرز،ر.ک: ) است

ابزد. حزال یمزی تولّددی و در تمام دنیا از متون نوشتاری وی متون سینمایی زیا شودمیی تعدّدهای مبازآفرینی

آفززا  و انفززاس گشززته اسززت آیززا بززازآفرینی از آن اثززر فرهمنززد و سززترگ، اثززر بازآفریززده را  ةکززه اثززر شززهر

 :بایزد گفزت درسشدهد؟ در داسخ به این نشان نمی اهمّیّتبیم و دوّ ةدهد و آن را درجقرار نمی عاعالشّتحت

یت به خرم دهد و نیزازی نیسزت بزه خالّقزآفرین ناگزیر است همانند اثر اصلی ارزشمند است. با بازآفریدهاثر 

 اثر مرجع وفادار بماند.

 . پردازش تحليلی موضوع2

مانزدنی  مانزدگار و بزه یزاد هایفیلماند و بسیاری از شکل گرفته ادبیّات اساس برسینمایی  موفّقبسیاری از آثار 

کشزوری  تزواننمی در هی  جای جهزان در واقع. ندرومی آثار سینمای اقتباس به شمار تاریخ سینمای جهان از

قدرتمنزدی نداشزته باشزد. در ایزن  ادبیّزاتا را سراغ گرفت که سینمای برجسزته و فرهمنزدی داشزته باشزد، امّز

کزارِ  ،به سزینما. بزارون ادبیّاتیعنی از  ؛بصری است هاینشانهمتنی به  هاینشانهتمرکز بر بازآفرینی از  ،بررسی

دهزد و محصزولی انجام می نظیرکمهای و آفرینشگری خالّقیّتهای بصری را با ی متنی به نشانههاتبدیل نشانه

 ثانوی و جانبی نیست. متقدّم،نسبت به اثر دهد که می ارائه

 داسزتان از داستان اصلی و دزن  محصول سال دو هزار میالدی ،به کارگردانی بارون هزار و یک شبفیلم  

 اصزلی داسزتان بطزن کنزد درفیلم که شهرزاد تعریف می داستان دن  این است. دهکر اقتباس هزار و یک شب

 بزازگو شزاه بزرای را هزاآن شهرزاد کهعربی و فارسی  هزار و یک شب هایداستان همانند درست ،دارند قرار

 داسزتان دزد، چهزل و بابزاعلی :از عبارتنزد ،اسزت گنجانزده خود فیلم در استیو بارون که داستانی دن . کندمی

و چهزل دزد را از  بابزاعلیوی داسزتان  .شزاهزاده سزه گدا و و سلطان جادو، چراغ و ینعالءالدّ فقیر، کادشت

داسزتان کادشزت فقیزر را از  ،آورده اسزت. بزارون 1ریچارد برتزون ةتکمیلی ترجم شب هزار و یکم جلد سوّ

 هززار و یزکم چراغ جادو هم از جلد سزوّو  ینعالءالدّگرفته است. داستان  شب هزار و یک ل ترجمةجلد اوّ
« بیزدار وابوحسزن، خزواب »گزدا را از داسزتان  داستان شاه و ،برتون آورده شده است. بارون تکمیلی ترجمة شب

 همچنزین داسزتان سزه شزاهزاده را از ،برتون اخز  کزرده اسزت. بزارون تکمیلی ترجمة شب هزار و یکل جلد اوّ

 کرده است و تغییراتی را در آن ایجاد کرده است. اتّخاذ شب هزار و یک« بانودری و شاهزاده احمد»داستان 

                                                           
1. Richard Burton 



 13/در آیینة بازآفرینی ادبی  هزار و یک شبفیلم 

 پيرنگ .2-5

همسزر خزائن خزویش را  ،شود. شهریار بعد از اینکه به طزور تصزادفیدر بغداد آغاز می شب هزار و یکفیلم 

 واقعزه، ایزن دشزهو از وی کودتا کنند به قتل رسانده است،که با برادرش شاهزمان همدستان شده است تا علیه 

شزود. نشسزته و دیوانزه می اشدیشزانی بزر نزم غم، این از و شکسته شکوهش شاخ و شده مکّدر عیشش صافی

بزه وزیزر اعظزم  ،انزد. از ایزن روجملگی زنان قصزد جزان وی کرده کندمیشهریار که دیوانه شده است خیال 

آنان ازدوام کنزد و روز بعزد آنزان را از را دیش وی حاضر کند تا شاه با  سراحرمدهد یکایک زنان دستور می

نعزیم  دهد. این چنزین وی، داردایمال و به آالم آنان دایان می را آمالشان ،هاآندم تیغ بگ راند و دس از کام از 

 .سوزدمیسازد و در آتش شک ل میمبدّ جحیم خویش را به نار

 . سکانس آغازین فيلم و سيناپس فيلم2-2

عنوان فیلم و اسامی بازیگران اصلی در روی صزفحه  ،موسیقی عربی که در عین حال اب است همراه ،فیلم آغاز

هسزتند کزه اسزامی  3و االن بیتز 2است، بازیگران اصلی میلی اویتار 1های عربیشب ،. عنوان فیلمشودمیحک 

  آغزاز . دس از اسامی، فیلم همراه با موسیقی عربزی و رقزصِ رنزشودمیآنان به ترتیب بر روی صفحه ظاهر 

از رقزص زن بزا  تزأثّرمدر حال رقصیدن است. جزن  دیکرغولکه در دست جنی  بینیممیسپس زنی را  شودمی

. نمای خیلزی درشزت از صزورت گ اردمیای ی زن را در درون جعبهمدّتو دس از  کندمیحیرت به زن نگاه 

. سزازدمیو وحشزت را بزه ذهزن متبزادر حالزت تزرس  ،جزن تیکی دوربین به همراه صدا و قهقهةجن و زوم اد

کزه  دهزدمیکند و مزردی را نشزان کرده و به سمت درخت نخلی حرکت میسپس دوربین حرکت عمودی 

در باالی درختی دنهان شده است و از باالی درخت شاهد تمام ماجراست. برگشت سریع دوربزین و نگزاه زن 

زن اسزت. سزپس جزن خواهشزی را بزرای  توسّ مرد به باالی درخت و دنهان شدن مرد، حاکی از دیده شدن 

. زن در جعبزه را بزاز کزرده و بزا مزرد رودمزیگ ارد و به خواب ای میزن برآورده کرده و وی را داخل جعبه

جزن همسزرش اسزت و چزون بزه او شزک دارد او را در درون جعبزه  گویدمیای کوتاه دارد و به وی مکالمه

دیو خواهزد گفزت تزا دیزو او را نزابود  وی مقاربت کند و اگر چنین نکند به خواهد باگ ارد. زن از مرد میمی

فشزارد تزا وی را خفزه کنزد کزه ناگهزان از خزواب دست در گلزوی زن می امّاکند کند. مرد با اکراه قبول می

 خوابی است که آن مرد دیده است. ،فهمیم که تمام این ماجرادرد و از اینجا میمی
                                                           
1. Arabian Nights 

2. Mili Avitar 

3. Alan Bates 
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 5 ةویر شمارتص

بزه فزر  دارد. در مزتن عربزی و فارسزی ایزن جریزان  عربزی و فارسزی هزار و یک شزببا متن  ،آغاز فیلم این

ل:ألف لللةفولیللةفو) نیسزت رؤیزاو  افتدمی اتّفا هم برای شهریار و هم برای شاهزمان ت متن یّدر کلّصورت واقعی 
 کزه قصزر() محیطزی از بخشی ،حالت نای در. دهدمی نشان را مرد دور، ایفاصله سپس دوربین با نمایی از .(9

 را آن مزرد تموقعیّز و دارد موضوع به یکلّ نگاهی ،نما این. شودمی دیده نما این در دارد، قرار آن در آن مرد

 ،ایزن نمزا از .دهزدمی العزاتاطّ مزا بزه محیطش با مرد رابطة دربارة ،این نما. دهدمی نشان فضا و محی  آن در

همان شزهریار اسزت. خزواب وی نشزان از روح دریشزان وی دارد. او  ،است. این مردفهمیم آن مرد دادشاه می

. وزیزر شزهریار وارد کنزدمیزنزد و بزالش خزود را بزه سزمت در درتزاب برآشفته و ناراحت است و فریزاد می

 کزه ذهزن در نمزایی نزدیزک شزاه دریشزان و مالیخولیزایی ،1 کند. در تصزویر شزمارةو را آرام میشود و امی

و اینکزه قصزد دارد هزر شزب  کنزدمیای صحبت بایر از برنامه زمین دایرش همیشه مغز و گشته الیفعل الشفعّ

وی همسر خویش را بزا بزرادر خزویش  چراکهو سحرگاه او را به دم تیغ بسپارد  درآوردزنی را به عقد خویش 

زنزی را بزه  شزب هرزد، سادر حال مقاربت دیده است و زن خود را کشته است. وی قصد خویش را عملی می

کشزد، ایزن مزاجرا از زبزان کشد. فیلم ایزن مزاجرا را بزه تصزویر نمیه او را میاو سحرگ آورددرمیعقد خود 

 زیرا وی عاشق شهریار اسزت ؛دختر وزیر حاضر است با شهریار ازدوام کند ،شود. شهرزادشهریار روایت می

 .را درمان کنددادشاه مریض  طریقتا از این 
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 شهریار با برادرش شاهزمان کانس مواجهةس .2-9

آدم شزرور و در فزیلم، وجزود دارد، برخالف آنچه در مزتن عربزی و فارسزی  ،ن نام داردبرادر شهریار که شاهزما

و  مزتن عربزیقدرت و شهوت. وی، دوگانه با آنچه در  :کندشود که به دو چیز فکر میطلبی نشان داده میقدرت

کنزد و همسزر بزرادرش را گمزراه با برادر خویش جن  می ،ست گرفتن قدرتوجود دارد، برای به دفارسی 

این دو برادر بعزد از مزاجرای خیانزت شزاهزمان در بغزداد در  مجدّدسازد تا به شهریار خیانت کند. مالقات می

رنز  گیزرد. افتد که شهریار به خاطر مصلحت، برادر را در بغزل میمی اتّفا مراسم ازدوام شهریار با شهرزاد 

شزود و سزرد محسزوب می هزایرن و کارگردان به کمک رن  سیاه که جزو  آیدمیبه کمک کارگردان 

کشزد. وی و همراهزان یعنی شاهزمان فردی خشن به تصزویر می ؛نماد سردی و خشونت است از برادر شهریار

دو عنصر نمزای  ،2 رةماد شرارت و بدی است. تصویر شماشوند که نو طرفدارانش با لباس سیاه نشان داده می

 روحزی حزاالت و هزاواکنش احساسات، رساندن برای دهد. این نمای درشتدرشت و رن  سیاه را نشان می

 آفرینزدمی زیزادی احساسی درگیری شاهزمان، و تماشاگر بین و است اهمّیّت حائز بسیار تماشاگر به شاهزمان

نمزای درشزت از شزاهزمان و رنز  . کنزد تمرکز دیگری چیز نه و شاهزمان روی فق  تا داردمیوا را بیننده و

وی حاضزر اسزت از  ،سازد. بزرای رسزیدن بزه قزدرتسیاه لباس و عمامه از وی موجودی شرور و ناسپاس می

دهزد رخ می یبرادر خویش بگ رد و او را از میان بردارد. در نهایت در دایزان فزیلم وقتزی بزین دو بزرادر جنگز

 کشد.را میشاهزمان  ،برادر خویش ،شهریار

 
 2 ةتصویر شمار
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 هزار و یک شبتفاوت فيلم و داستان  .2-3

 شب هزار و یکتحریف داستان اصلی  .2-3-5

فزر   هززار و یزک شزببزا  امّا ؛است هزار و یک شببرگرفته از داستان  ،داستان فیلم ؛که دیداست طورهمان

هم مهربان هستند و هزر دو از خیانزت  با هزمان دو برادرا، شهریار و شیک شب هزار ودارد و در داستان اصلی 

آمیز در ممالزک تحزت برند و جن  علیه قدرت معنا نزدارد و هزر دو بزه طزور مسزالمتزنان خویش رن  می

دیوانگی شهریار هم این اسزت کزه وی دزس از  علّت(ل2ل:أل لللةفولیللةفو)کنند ی خویش فرمانروایی میحکمران

جملگزی  ،به جنون دچار گشزته اسزت و از ایزن رو ،داشتوست میخیانت همسر خویش که بسیار هم او را د

روز بعد او را بزه دم تیزغ مند شود و سحرگاه کند هر شب از یکی بهرهدندارد و سعی میزنان عالم را خائن می

د رو، شهرزاد هر روز بزه بزازار مزیعربی و فارسیدر فیلم استیو بارون، برخالف متن . (2ل:أل لللةولیللةفو)بسپارد 

هو بززا  را کززه نقززل  هاییداسززتانآمززوزد و سززرایی را میشززود و از وی داستانصززحبت میگوی بززازاری همقصززّ

خزود شزهرزاد  ،عربی و فارسیاصلی  شب هزار و یکگویی بازاری است. در حالی که در قصّهکند از این می

: 1334)طسزوجی، ل(8ل:ألف لللةفولیللةفو) گویی را از قبل بلد است و کسی نیست تا به وی داستان را بیزاموزد.قصّه

دینارزاد یا دنیازاد که خزواهر شزهرزاد اسزت حز ف شزده اسزت. در فزیلم هماننزد مزتن  شخصیّتدر فیلم، ( 1

ایزن  .گز اردبزاقی می تمامنیمه انگیزهیجان ایصحنه با را داستان سحرگاه هر دایان در ، شهرزادفارسی و عربی

داسزتان را بشزنود و فزردای آن  ته و تصمیم بگیرد بقیزةکشتن وی منصرف گششود تا شهریار از کار باع  می

دنهزان کزرده اسزت تزا از ایزن  اخالقزیجدا کند. شهرزاد زیرکانزه در هزر داسزتان دنزد  شهرزاد شب سر از تن

شزاهزمان بزرادر  ،فارسی و عربی، در فیلمرهگ ر سلطان را نیز از شر دیوانگی خویش رها سازد. دوگانه با متن 

 شهریار از دیوانگی شهریار آگاه گشته و فهمیده است که تاکنون وی در کشتن شهرزاد ناتوان بزوده اسزت. از

طزرح  از طریزقکنزد. شزهرزاد لشکرکشی می بغدادشهریار دنداشته و به سمت شهر  ضعفنقطهاین را  ،ین روا

شززهرزاد دنززدهایی  ةآموزنززد هایداسززتانشززود شززهریار را نجززات دهززد و شززهریار از می موفّززق ،خززود ماهرانززة

مزتن عربزی و دهزد. در دایزان فزیلم، بزرخالف آموزد و از طریق این دنزدها لشزکر بزرادرش را شکسزت میمی

شویم تمام ماجرا خود داستانی است که شهرزاد بزرای فرزنزدان خزویش نقزل کزرده اسزت. می توجّه، مفارسی

فزردا شزب داسزتان دیگزری  ،دهزدخزود قزول می شود که شهرزاد به درخواسزت فرزنزدانفیلم زمانی تمام می

ألف لللةفول) نبزوده اسزت عربزی و فارسزی شزب هزار و یزک اصلیچنین چیزی مضمون داستان  امّا ؛تعریف کند
 دایان داستان چنین است: ،هزار و یک شبو در متن عربی و فارسی  (223 :1334 )طسوجی، (2ل:یللةو
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ّّلقفف ایلشلرففد واللیالّل لياک فف لت ب فف لرهلفف لافف  ل ي لالّلقبففجمل ففالهففکا  لاأللقفففلت ففک لت فف ل فف لا لی ی لللکففّک لأللیلفف ف بلفف ف
لیلأیل لیلأ  ف لیی ت ف ألف ل)لی افتلی اف لوااففاکض  لیهبةتلکفکف لیقف لف لیللرئللتةّالارالقفلت ک لت  ل  للجمّلردفلالّلأصة ف

ل(.037ل:4جلل،للةولیللةو
 است: درآوردها چنین به نگارش ر هزار و یک شبدایان  ،طیف طسوجیمتن فارسی عبداللّ

 (1436: 1334) دیش از این تو را بخشیده بودم و از هر آسیب امان داده بودم.من : به خدا سوگند! گفت

 شهرزاد و شهریار شخصيّتتحریف  .2-3-2

ازد را شزهر ،دسزت باشزد. در حقیقزتشزهریار همسازد تا در قتل بزرادر شهرزاد را با شهریار همراه می ،بارون 

بزه شکسزت بزرادر  موفّزقشزهرزاد  هایداسزتانکشزد. شزهریار از طریزق نی همدست با شهریار به تصویر میز

آمزوزد کزه در مصزاف و جنز  بزا بزرادر شزهرزاد نکزاتی را می هایداستانچون شهریار از  ؛شودخویش می

عربزی در داستان اصزلی  که شود برادر خود را از میان بردارد. در حالیمی موفّقآیند و می اشیاریخویش به 

 :1334 ،)طسزوجیل(8ل:ألف لللةفولیللةفو) وی همدسزتاست و نه شزهرزاد  نه شهریار قاتل برادر خویش و فارسی

شهریار نه تنها قاتل زنان سرزمین خویش نشان داده شده است بلکه قاتزل بزرادر خزویش نیزز  ،. در این فیلم(12

 شزودمیعشق شهرزاد به شزهریار عنزوان  ،ت جان شهریارداوطلب شدن شهریار برای نجا علّتدر فیلم هست. 

و حال آنکه در متن عربی و فارسی شهرزاد خودخواه نیست و برای نجات دختزران وطزن خزویش و رهانیزدن 

لوّینفيألشل لّل» :ان خویش را در طبزق اخزالص بگز اردج شودمیو بال داوطلب  مردم از شرّ َلةفف ّللبفتف  ف لأیلهفاالا
طیف لّلعبزدا ،و در متن فارسزی (0ل:أل لللةفولیللةفو)ل«خالصدمل  لبنیلکفک نیلیلی للاَسةملکنلیفّیلأأانل  لأتلشلیلأانل

مرا بر ملک کابین کن. یا من نیز کشته شوم و یزا زنزده مزانم و بزال از دختزران مزردم : »آوردمی نطسوجی چنی

 (21 :1334« ).بگردانم

 شاهزمان شخصيّتتحریف  .1-3-9

نشزان  طلبقزدرتر این فیلم دستخوش تغییر و دگردیسی شده است. وی بزرادری خودکامزه و شاهزمان نیز د

شود که حاضر است برادر خویش شهریار را به خاطر قدرت از دم تیزغ بگ رانزد. در صزورتی کزه در داده می

ر شزاهزمان بزرادر و یزار شزفیقی اسزت کزه قلبزی مفطزور بز فارسیعربی و متن  هزار و یک شبداستان اصلی 

دلجویی و نیکویی دارد و بنا به حکم ددر فرمزانروایی بخشزی دیگزر از مملکزت خزویش اسزت و ناامیدانزه بزه 

خویش را قدری آسوده سزازد چزون وی همسزر  ةکند تا خاطر آزرده و افسردسمت برادر خویش مراجعه می

وی برادرکشی اسزت کزه  ،فیلم ا در اینامّ (1: 1334)طسوجی، ل(3ل:أل لللةفولیللةفو)ل.استیافته  وفایبخویش را 
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و  وفزایبزرحم و وی را بسیار بزی ،دارد. فیلمبرادر خویش را از میان بر ،دارد با کمک همسر قبلی شهریار قصد

بزرادر  هزر دودهد که قصد از بین بردن مملکت برادر و گمراه کردن همسر برادر خویش دارد. نشان می ههرز

هززار و این موضوع از مزتن  .امور ممالک خویش هستند ل ادارةدر ممالک خویش مشغو زیآممسالمتبه طور 

 :متن عربی آشکار است یک شب

تفکانلیخففولیا فملیلف نللف لأ فلیللص ا لننیالصّلس س نلجبزاا لاهل فلیلللکانل ة ل  ل ةک لبيأ  نلیس ل لالعص لیلقفمیلالزّلل 
لّفف لال تل لعفففایل لاکففمو لیقفففل ةف لالففبالللیلصفف فف لاألبطةففنیلیلفف نلالکفسلایفف  للللفف فلی يسففنیخفف لصفوللیلاففف  للبففللیاأأیلففانل

ل.(2ل:أل لللةولیللةو)لو  نوللامس لاَة لر  خک لالصّلأل نلممةک  لیل نلامس لاَة لرد شيلیلهجملبالل لیلأابک لأیل
 و احدب خيّاطحکایت  .2-1

در قسزطنطنیه  (88ل:یللةفوألف لللةفول) کنزد.نقزل می برای شزهریار که شهرزادداستانی است  ،و احدب خیّا حکایت 

شزود. می بزک خفزهخورند و در حزین غز ا بککه نام دلقک سلطان است شام می 2بکبا بک 1فیصل و صفیل

کننزد و رهزا می 3فیصل و صفیل جسد دلقک را جلوی درب مطزب دزشزک یهزودی بزه نزام عز را بزن عز را

کزه خزود او را  دنزداردمیچنزین بزک و افتزد روی بکخزورد و میروند. دکتر در تزاریکی سزکندری میمی

همسزایه  ةبک، دلقک دادشاه اسزت او را از بزاالی دودکزش بزه خانزبیند بکمی کهتصادفی کشته است. وی 

 زنزدمیکند که او دزدی است که قصزد دزدی دارد و او را به اشتباه فکر می 4. های چین اندازدمیاش چینی

بزک بزک ا کشزته اسزت. بزرای اینکزه از شزرّکند خزود او رمیبیند فکر بک نمیو او نیز چون حرکتی از بک

کزه مسزت بزه  1کند. مردی انگلیسزی بزه نزام جزروم گزرینخالص شود جسدش را شبانه داخل کوچه رها می

کنزد در تزاریکی کسزی قصزد حملزه بزه وی را دارد. او نیزز می رو فکز بیندمیبک را بک رودمیسمت خانه 

شناسزند و جزروم گزرین را دسزتگیر بزک را می. نگهبانزان بکزنزدمیا صزدا زند و نگهبانزان ربک را میبک

و فیصزل کزه دچزار  شود. های چین ، عز راشود و به مرگ محکوم می. جروم به دادگاه احضار میکنندمی

اند. سلطان در وس  قضزاوت قاضزی سزر کنند که دلقک را آنان کشتههمه اعتراف می اندشده اب وجدان ع

ی بزوده اتّفاقکه مرگ دلقک  رسدمیچه کسی دلقک را کشته است. سلطان به این نتیجه  درسدمیرسد و می

در آن ایجزاد شزده اسزت.  تغییراتی. این داستان نیز تحریف شده است و کندمیآنان را آزاد  ،از این رو ؛است

                                                           
1. Faisal and Safil 

2. Bac Bac 

3. Ezra ben Ezra 

4. Hi Ching 

5. Jerom Green 
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ی و عربزی فارسز هززار و یزک شزبدر این داستان فردی انگلیسی گنجانده شده است کزه در داسزتان اصزلی 

، نفزر آخزری کزه بزا طیف طسوجیفارسی عبداللّ و همچنین ترجمة أل لللةولیللةووجود ندارد. در داستان اصلی 

 کزهاعزدام شزود. مباشزر  ،و قرار است بزه خزاطر مزرگ دلقزک است شخصی نصرانی کندمیدلقک برخورد 

و  کنزدمی معرّفزیفزرد خزاطی به خاطر مرگ دلقک اعدام شود خزود را بزه عنزوان  بیند نصرانی قرار استمی

 گوید:می

یضفف ب  لرط قفف لليسفف مل صفف حطحلیلک فف لرفزایل فف لالّسففأی لللةففبلبلففيةّللخةففتلاللّّلإآلیلرففئلق ة ف لقفف ایللایلق ة فف لیهفف ایللفف لالففکايلالّففّلأ
ل.(88:لأل لللةولیللةوتط  ل)ل کضعللاال لیق   ل أکملیللالالسّلإنئتلب لتةالصفي لیم  لیحمة لیل

نصزرانی را مکزش کزه احزدب را مزن  :گویزدمیچنزین یف طسوجی هم از زبان مباشر اینلطعبدال ةترجم 

گفت: از بهر چه او را کشتی؟ گفت: دوش به خانه رفتم، او را دیدم که از بام بزه دزدی گوشزت  . والیامکشته

ر فزالن مکزانش او را برداشزته، بزه بزازار آوردم و د آنگزاهاو زدم، در حال بمرد.  ةو روغن آمده، سنگی به سین

 (23: 1334 طسوجی،بگ اشتم. )

 خیّزا زن  ،در ایزن بزین امّزا ؛دنزکنمی معرّفیع اب وجدان خود را  علّتدیگران نیز به دیروی از وی و به  

و  بخشزدمیو همزه را  رسزدمیکنزد. سزلطان از راه ر اصلی است و قاضی او را به عنوان مقصر اعالم مزیمقصّ

 .وار مرده است و مرگش نیز باع  خنده همه مردم شده استقککه دلقک، دل کندمیعنوان 

 پایان فيلم .2-2

دهزد و ، جنگزی اسزت کزه بزین دو بزرادر رخ میعربزی و فارسزیبرخالف مزتن  ،هزار و یک شبدایان فیلم 

 دسزت بزهدو برادر شرقی برای  ،ی شهریار با شاهزمانیبرد. رودروشهریار، برادر خویش شاهزمان را از بین می

دیگزری  ،افتند تا هر یزکرحمی به جان هم میافتد؛ دو برادر در نهایت بیمی اتّفا رفتن قدرت و حفظ آن گ

افتزد و شزهریار از طریزق نکزاتی کزه می اتّفزا کشته شدن شاهزمان بسیار وحشزتناک  ةرا از میان بردارد. صحن

دارد. مزیهزا در بزدنش از میزان برهفروکزردن نیزهایش آموختزه اسزت شزاهزمان را بزا شهرزاد به او در داستان

 ایزن دهزد. چزوناسزت نشزان می فرورفتزههزایی کزه در بزدنش شزاهزمان را در انبزوهی از نیزه ،3 تصزویر شزمارة

و  وفزادار باشزد هززار و یزک شزبوی به متن  ،گ رد، نباید انتظار داشتاستیو بارون می ذهن صافی از بازآفرینی

، بارون در این فزیلم هزار و یک شببرخالف متن . بر آن سوار کند بینی خویش راطبیعی است که وی جهان

کزه ایزن فزیلم بزر اسزاس آن  شب هزار و یکزیرا در داستان اصلی  ؛دهدمی ارائهاز شاهزمان تصاویری منفی 

کنند و هر دو یزار غمخزوار یکدیگرنزد ساخته شده است دو برادر باهم در اوم عطوفت و مهربانی زندگی می
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 هززاردست به تحریف و کاریختزی داسزتان  ،استیو بارون در فیلم خود ،خونین یکدیگر. در حقیقتنه دشمن 
هززار خویش سازگار ساخته و تصاویری دوگانه بزا مزتن  وفا  سیا  بر و رفق وفق زده و آن را بر یک شب و

 دهد.می دست بهاز شاهزمان  شب و یک

 
 9 تصویر شمارة

 نتيجه. 9
امکزان افززودن  ،است. این فزیلم اقتباس کرده هزار و یک شبمتن از کارگردانی استیو بارون  به هزار و یک شبفیلم 

 شناسزیشر گفتمزان رهیافزت و از را فیلم  توانبه طوری که میدهد. می ارائهرا  هزار و یک شبسیر جدید به متن اتف

تصاویری از شزر  بازنمزایی کزرده اسزت  به بازنمایی از شر  و فرهن  شرقیان درداخته است و ،بررسی کرد. این فیلم

بزا خرفزه  توأمانغیر عقالنی، احساسی و شر  را سرزمینی عجیب با روحیاتی  ،که ناصحیح و کاریختی است. این فیلم

 ،نشزینیممی. شرقی که در این فیلم به نظاره استشده بازنمایی و کشیده شر  به تصویر در دس اقتباس،نشان داده است. 

شر  سزرزمین ی فیلم، به دور بازنمایی شده است. از همان ابتدا تمدّنرن  و بوی احساسی دارد و از  شرقی خرافی که

دو بزرادر کزه دو دادشزاه هسزتند غیرعاقالقزه و احساسزی نشزان داده سپس و جنیّان به تصویر کشیده شده است.  رؤیاها

در مزتن  رب کننزد. شزاهزمان و شزهریایر آاحساسات و نفسزانیات خزویش را سز کشند تاو تیغ به روی هم می شوندمی

تصزاویری  ،اند. به طور خالصهدوست هستند و در فیلم دو دشمن بازنمایی شده برادر و دو دو یک شب و هزارداستان 

چزراغ . بزرای ملزال اسزت واقعیّزتو بزه دور از  خرافی، احساسی، غیرمنطقزی، عجیزباست: که از شر  بازنمایی شده 

اسزت کزه  ایاسزتعارهدرنزده قالیچزه سزازد. است از سرزمین شر  که خرافه را بزه ذهزن متبزادر میای جادویی، استعاره

کند، انگشتر جادویی نیزز شزر  را بزه سزرزمین جزادو و جنبزل شزبیه )نه عقالنی بودن( شرقیان را القاء می دردازیخیال

انزد کزه در و غیر عقالنی بازنمایی شزده وانیهدر این بازنمایی این است که دادشاهان شر ، ش تأمّلقابل  نکتة سازد.می
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جسمی و شزهوانی قدرت  باآنان در از زنانی  یحرمسراو  اندمشغولو عیش و نوش  گساریبادهخویش به  هایحرمسرا

 تشکیل شده است کزه بزه «حرم» حرمسرا از کلمةند و حال آنکه هستاند که سراسر در خدمت شاهان باال بازنمایی شده

د بزه آن ورود دیزدا توانزنمی کسهزی اسزت کزه  خصوصی به معنای خلوتگاه حرمسرااست و  خصوصی معنای حریم

با رقزص شزهوانی زنزان کزه  حرمسراشهوانی بازنمایی کرده است. عنصر  صرفاًرا  حرمسرا ،هالیوود از ظنّ خود امّاکند 

 ایسزلیقهرا نیزز از ظزنّ خزود بسزیار  هزالیوود حجزاب ،بر آن فزونا همراه شده است. سازدمیشهوت را به ذهن متبادر 

نشزان  حجزاببیشزهرزاد بسزیار  ،و از طرف دیگر دهدمیبه نشان شهرزاد را محجّ ،بازنمایی کرده است. از یک طرف

این فیلم که در قرن بیسزت و یکزم سزاخته شزده  حجاب نشان داده شده است.که در بین افراد غربیه نیز بی شودمیداده 

کشزد ، شرقی را به تصویر میاندگری کردههو جهانی شدن جلو طرفدار حقو  زنان هایگفتمان این قرن،است که در 

؛ و زندگی شرقی بدوی بازنمزایی شزده اسزت آینددرمیکه زنان به خاطر دیوانگی دادشاه، یکی دس از دیگری از دای 

عکس غرب بازنمایی کزرده اسزت کزه  کامالًو  ایسلیقهبسیار که هالیوود، شر  را  را داداین احتمال  تواندمی، بنابراین

 تزوانمیافت نقد این فزیلم نیسزت و تنها رهی ،شناسیشر رویکرد ساخت که  خاطرنشانباید  در تقابل غرب قرار دارد.

 دیگر این فیلم را نیز مورد بررسی قرار داد. هایجنبهاز 
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 حمّكمو(ل-اَه ينل)یصةّلولتةمّلولحبکثل لاألبل

للةّّلولاآللابلیالعةکولاإلرس رّلو،لن  عولياويلل   ر   
ل23-33و،لصصلل2152هف.م/لل5391هف.ش/لل5931لصل ،ل22الّس ولالّس لسو،لالعفلل

ل5 لضکءلإت لةلالب  ءلياسولألبلولل لةملأل لللةولیللةولل

ل2ال ليیوب يیح
  رانإ رفسنجان، ،ولزعصر جامعة، ةلزي جناإلالّلغة   قسميف  ستاذ مساعدأ

ل9تةلض لارکرلیاّ
  رانإشریاز،  الّلغات األجنبزة، جامعةو علم الّلغة  قسم املقارن يفدب أ ذستاأ

لاَةّخص
عنوان. علی أساس الفزلم اّلذي حیمل نفس ال ألف لزلة ولزلةحول قصص « استزف ابرون» تناول هذا املقال دراسة اآلراء اّليت أدلی هبا 

؟ هل ألف لزلة ولزلة. کم تنطبق أحداث هذا الفزلم علی نصوص کتاب 1ونرجو من خالل هذا البحث اإلجابة علی الّسؤالنی التّالزنی: 
بل مجلة وتفصزالً  ألف لزلة ولزلةمیکن إضافة آراء جد دة حول الکتاب ما مل  تطّرق إلزه الفزلم؟ من نتائج هذه الّدراسة أّن الفزلم ال میّثل 

رج فزلمه میکن اعتباره نتاجاً فنّ زّاً فخمًا وراقزاً استلهم من الکتاب بعض العناصر الّدرامزة والقصصزة. بناًء علی هذا أّن املخرج للفزلم أخ
ل وفقًا ملا شاء دون أن  قّزد نفسه مبحاکاة الکتاب ولذلک حاول املخرج تطبزق رؤ ته اخلاّصة حنو احلزاة علی أحداث الفزلم ومن أج

. املنهج اّلذي اعتمدانه يف هذا املقال مستمّد من ألف لزلة ولزلةذلک میکن القول إّن جمرایت الفزلم تبتعد کثریاً عّما جیري يف الکتاب 
   .«لزندا هاتشن»نظر ّة أصالة االقتباس ل  
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