مؤلفههای فیلمنامه دینی در سریالهای تلویزیونی
(با نگاهی به سریالهای مختارنامه و بازی تاجوتخت)
علی عباسی ،1جواد حبیبپور

چکیده:
نميتوان سينمای دیني را بدون فرم و تنها بر اساس محتوا تعریف کرد؛ بنابراین فرم فيلمنامه عنصری تأثيرگذار در طراحي یک
فيلمنامه دیني است تا جایي که برخي از آثار در سينمای دیني به دليل ضعف در فرم به آثاری ضد دین تبدیل شدهاند.
فيلمنامهای که نتواند به فرم صحيحي برسد در انتقال محتوا نيز الکن و ناقص خواهد بود .فيلمنامه در ابتدا باید فرم و ساختار
صحيحي داشته باشد .بررسي نمونههایي برای دستيابي به یک فرم صحيح در زمينة فيلمنامه دیني و غيردیني راهگشای طراحي
ساختاری صحيح برای یک فيلمنامه دیني است.
شاکله اصلي موردبررسي در این پژوهش و رویکرد آن به بررسي مؤلفههای فيلمنامه دیني و غيردیني در چهارچوب مدل
گنشگران و الگوی سفر قهرمان است .ساختاری نظاممند از طریق طراحي قهرمان و ضدقهرمان و تضاد آنها در روند پيشرفت
پيرنگ در فيلمنامه دیني و چگونگي طراحي آن در سریالهای مختارنامه و بازی تاجوتخت موردبررسي قرارگرفته و نتایج آن
ارائه گردیده است.
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 .1مقدمه و طرح مسئله
فيلمنامه بهعنوان زیربنای ساخت یک فيلم ،در سينمای ایران کمتر به آن توجه شده است .در سالهای اخير به دنبال افت
کيفيت فيلمها و تکرار مکررات قصهها و شخصيت های سينما و تلویزیون ،سينماگران لزوم توجه و اهميت به متن را بيشتر درک
کردهاند .بهخصوص مباحث تئوری در زمينة فيلمنامه و موضوع خاص فيلمنامه دیني .این مقوله در سينما و تلویزیون ایران که
همواره پرچمدار بازنمایي مفاهيم الهي بهمنظور به تصویر کشيدن داستانهای دیني بودهاند ،بيشازپيش احساس ميشود.
فارغ از عنوان فيلمنامه دین ي و غيردیني چه به لحاظ مضموني و چه به لحاظ ساختاری ،ميتوان به این نکته اشارهکرده که
همواره مرز باریکي بين این دو عنوان وجود دارد .از لحاظ ساختاری تمام تفاوت بين فيلمنامه دیني و غيردیني در مدل کنشگران
بسيار خوب متجلي ميشود .بدین معنا که کشمکش و کنش کنشگران در داستانها بر سر شيء ارزشي است .منتها در داستانها
و فيلمنامههای دیني ،شيء ارزشي الهي است .اما در داستانها و فيلمنامههای غيردیني هميشه زميني است و ریشه الهي ندارد.
یکي از ارکان مهم فيلمنامه ،داشتن شخصيتهایي قوی است تا بتواند از طریق برانگيختن حس همذاتپنداری و همدلي
مخاطب ،زمينة انتقال مفاهيم دیني و ارزشي را فراهم نماید؛ قهرمان و ضدقهرمان و تضاد و کشمکشي که بين آنها برای
پيشبرد داستان به وجود ميآید باید دارای هدف باشد تا رسيدن یا عدم رسيدن به هدف مدنظرشان مضمون فيلمنامه را مشخص
نماید .قهرمان مي تواند هدف مقدس در چهارچوب مضامين دیني داشته باشد تا منجر به بهوجود آمدن فيلمنامه دیني یا بالعکس
منجر به بهوجود آمدن فيلمنامه غيردیني شود .با پشتوانه غني که تاریخ دین و شخصيتهای دیني در ایران وجود دارد ،هرکدام
از این شخصيتهای معصوم یا وقایع تاریخي مي توانند دستمایه یک فيلم یا سریال دیني باشند که هم کشش الزم را برای
همراه کردن مخاطب امروزین سينمای ایران داشته باشد تا هم مضامين دیني مدنظر نویسنده را انتقال دهد.
شاکله اصلي موردبررسي در این پژوهش و رویکرد آن به بررسي مؤلفههای فيلمنامه دیني و غيردیني در چارچوب مدل گنشگران
و الگوی سفر قهرمان است .مؤلفههای رسيدن به فيلمنامه دیني از طریق قهرمان و ضدقهرمان و تضاد آنها در روند پيشرفت
پيرنگ در فيلمنامه دیني چگونه است؟ و این رویکرد چگونه در فيلمنامه مختارنامه و بازی تاجوتخت بررسي شده است؟
 .2-1روش تحقیق
ابتدا مباني نظری قهرمان و ضدقهرمان و فيلمنامه دیني و غيردیني و مدل کنشگران است که به روش کتابخانها ی
جمعآوریشده است .سپس ترسيم پيرنگ روایي و مدل کنشگران بر اساس مباني نظری مطرح شده است .به این صورت که از
طریق مشاهده پس از معرفي شناسنامه هر یک از دو سریال مختارنامه و بازی تاجوتخت سه وضعيت آغاز ،ميانه و پایان و نيز
قهرمان و ضدقهرمان آن مورد واکاوی و تحليل قرار ميگيرد .بخش پایاني نيز دربرگيرنده نتایج پژوهش ميباشد.
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 .2فیلمنامه و مؤلفههای آن
 .2-1قهرمان1

قهرمان ،شخصيت اصلي ما و هدف عمده او جدا شدن از دنيای عادی و قرباني کردن خود در راه خدمت به سفری است که در
پيش دارد .پاسخ دادن به چالش ،به پایانبندی جستوجو و بازگرداندن تعادل به دنيای عادی .سفر قهرمان ممکن است چالشي
شخصي باشد :برنده شدن در یک رقابت ،التيام بخشيدن به یک زخم ،یافتن عشق .گاهي نيز قهرمان در جایي باید دعوت به
ماجرا را پاسخ گوید که زندگي دیگران یا حتي سرنوشت جهان درخطر است .این دسته از قهرمانان باید یاد بگيرند که در راه
خدمت به دیگران از جان خود بگذرند.
 .2-1-1انواع مختلف قهرمان:
 .2-1-1-1قهرمان راغب :قهرمان فعال ،مشتاق ،ماجراجو ،بدون هيچ شک یا تزلزل ،کسي که همواره با شجاعت پي ميرود و
خودانگيخته است.
 .2-1-1-2قهرمان بيميل :مردد ،منفعل ،کسي که باید توسط نيروهای خارجي برا نگيخته یا به درون ماجرا هل داده شود ،اما
ال
اگر قهرمان در سراسر داستان منفعل باشد .ممکن است داستان به یک تجربه دراماتيک غيرجذاب و سرد منجر شود .معمو ا
بهترین کار این است که قهرمانِ بيميل درجایي متحول شود و بعد از آنکه انگيزه الزم را یافت ماجراجویي کند.
 .2-1-1-3قهرمان گروهمدار :وقتي او را نخستين بار ميبينيم ،عضو قبيله ،دهکده ،شهر یا خانواده است .داستان وی داستان
جدایي از گروه «پرده اول» ماجراجویي تنها در سرزمين بيآبوعلف و دور از گروه «پرده دوم» و ـ معموالا در انتها ـ پيوستن
دوباره به گروه است «پرده سوم»
 .2-1-1-3قهرمان تکرو :قهرمان در آغاز با جامعه بيگانه است .مسکن طبيعياش صحراست و وضعيت طبيعياش تنهایي و
انزوا .سفر این نوع قهرمان سفر ورود دوباره به گروه «پرده اول» ماجراجویي در ميان گروه و در قلمرو عادی گروه «پرده دوم» و
بازگشت به انزوا و تنهایي در بيابان «پرده سوم» است.
 .2-1-1-4قهرمان کاتاليزور :گروه خاصي از قهرمانان از این قاعده که «قهرمان معموالا شخصيتي است که بيش از همه تغيير
ميکند» تخطي ميکنند .اینها قهرمانان کاتاليزورند؛ شخصيتهایي اصلي که ممکن است قهرمانانه عمل کنند اما خودشان
چندان تغيير نميکنند ،زیرا کارکرد اصليشان ایجاد تحول در دیگران است .آنها مثل کاتاليزور در علم شيمي سيستم را تغيير
ميدهند ،بيآنکه خودشان تغيير کنند (گذرآبادی.)264-262 :1392 ،
 .2-2ضدقهرمان
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رقيب یا حریف قهرمان .دشمن یا تبهکار (اروین آر بلکر)9 :1391 ،
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قهرمان جذابي است که فاقد خصایص قهرمان سنتي است ،شخصيتي سمپاتيک در فيلم ،نمایشنامه و رمان که مخاطب درواقع با
وی همذاتپنداری ميکند؛ اما معایب و مشکالت رواني او بهطورمعمول درشأن قهرمان نيست .ضدقهرمان ادبيات در مقایسه با
همتای سينمایياش ضعيفتر و از نظر رواني نابهنجارتر است.
شخصيتهای ضدقهرمان در سينما را ميتوان بهطورکلي به دو دسته تقسيم کرد:
 .2-2-1ضدقهرمان زخمي:
بسيار شبيه قهرمان سنتي رفتار ميکند و گاهي بسيار سمپاتيک است ،اما بهشدت بدبين یا به نوعي زخمخورده است .ضدقهرمان
زخمي به چند دسته فرعي تقسيم ميشود و تنوع شگفتانگيزی به این شخصيت غيرعادی ميدهد:
 .2-2-1-1ضدقهرمان جامعهستيز:
شخصيت ضداجتماعي و کامياب سالهای رکود اقتصادی امریکا در اوایل دهه «1930جيمز کاگني در شمن مردم و
پل موني در صورت زخمي»
 .2-2-1-2ضدقهرمان رمانتيک:
مردی جدا مانده از اجتماع و در عين حال برتر از جهان دور و برش که ميتواند انواع احساسات از جمله عشق ،خشم،
حرص و حتي ضعف را نشان دهد ،اما وقتي الزم باشد خشن و قوی است «همفری بوگارت در شاهين مالت،
کازابالنکا ،داشتن و نداشتن ،خواب بزرگ».
 .2-2-1-3ضدقهرمان دوستداشتني:
شخصيت احساساتي و محبوب «جيمز دین در شورش بيدليل ،مارلون براندو در وحشي ،شخصيتهای باني و کالید»
 .2-2-1-4ضدقهرمان روان رنجور:
شخصيتي که دچار مسائل حاد رواني است «رابرت دنيرو در راننده تاکسي»
 .2-2-1-5ضدقهرمان کميک:
مرد کوچکي که با سيستم ،تنگنظری آن و تبعيتش از ارزشهای دروغين و سطحي ميجنگد «چارلي چاپلين ،داستين
هافمن در فارغالتحصيل ،وودی آلن در دیوانه و دوباره بزن سام»
 .2-2-2ضدقهرمان تراژیک:
از نقصي بزرگ رنج ميبرد و با وجود اینکه کاریزماتيک و جذاب است و حتي خصایص قابلستایشي دارد ،چون هرگز
بر شيطان درون خود پيروز نميشود ،درنهایت همان نقص به سقوط او ميانجامد« .آل پاچينو در صورت زخمي ،رابرت
دنيرو در گاو خشمگين ،سيگورني ویور در گوریلها در مه ،دایان کيتون در ،در جستوجوی آقای گودیار ،ژانلویي
ترینتينان در دنباله رو» (گذرآبادی.)224-223 :1392 ،
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 .2-3فیلمنامه دینی و غیردینی
از ابتدا و به شکلي خودآگاه ميتوان به نگارش فيلمنامه دیني پرداخت .با تجربه دینداری یا دستکم حضور همدالنه در جمع
دینداران ،ایدههای دیني متولد ميشوند .با بازخواني تجربههای شخصي ،دقت در مشاهدات روزانه زندگي ،سير در تاریخ دین و
مطالعه زندگي بزرگان دیني ،امکان بسط ایده و گسترش آن به سلسله وقایعي که تشکيلدهنده ساختار داستان؛ یعني همان
خالصه طرح هستند فراهم ميشود .در گام پایاني ذهني گرانبار از گزارهها و آموزههای دیني ميتواند دیالوگ دیني بنویسد .در
تمام این مراحل ،رعایت قالبهایي که ساختار یک فيلمنامه را تشکيل ميدهند ،اجتنابناپذیر است .قالبهایي که بدون رعایت
آنها فيلمنامهای وجود ندارد تا بخواهد خود را به وصف دیني بياراید (آرام.)41 :1390،
آنچه در منابع متقن دیني ذکرشده ،واجد خصوصيت برخورداری از نفس حيات بشری است؛ بنابراین انتخاب منابع دیني با نظر به
سه منبع :الف)تجربه دیني نویسنده؛ ب)توجه نویسنده به تجربه دیني دیگران؛ ج)سير نویسنده در منابع دیني «در اینجا منظور
قرآن و سنت است ».به باورپذیری داستان آسيب وارد نخواهد کرد و روابط جاری در زندگي روزانه را دستخوش تصرفات
نویسنده نخواهد ساخت .ميتوان یک طرح دیني نوشت و تمام کنشها و اتفاقهای رخداده در آنرا بهگونهای ترسيم کرد که در
عين برخورداری از یک صبغه دیني و ضمن واردکردن مخاطب به یک مسير دیني ،واجد تمام شرایط قابلباور زندگي هم باشد و
رد پای نویسنده رشته اتصال مخاطب باشخصيتها و وقایع داستان را سست نکند (آرام.)46-47 :1390 ،
 -2-4روایتشناسی

1

دو تعریف از روایت وجود دارد .روایت از منظر روایت شناسان و روایت از منظر نشانهمعناشناسان.
در تعریف روایت از منظر روایت شناسان در کتاب فيگور23و در بخش «گفتمان روایت» ،ژرار ژنت پایه روایت شناسياش را بر
تمایز بين داستان ،روایت و عمل روایت بنا نهاد؛ و در تالش کرد تعریف روشني از این سه نمود روائي ارائه دهد:
پس برای جلوگيری از هر آشفتگي و تردید زباني ،از همين حاال بر خود الزم ميدانيم که به کمک واژگان تک معنا3هر یک از
این سه نمود واقعيت روائي را مشخص نمائيم .پيشنهاد ميدهم] [...مدلول یا محتوای روائي را ] [...را داستان بناميم .دال ،گفته،
گفتمان یا خو ِد متن روائي را روایت (نامگذاری کنيم) و کنش روائي توليدکننده و در معنایي وسيعتر مجموعه وضعيت واقعي یا
تخيليای را که عمل روایي در آن قرار ميگيرد عمل روایت بناميم( .عباسي)34 :1393 ،
همانطور که در تعریف باال مشاهده ميشود ،تعریف ژرار ژنت از روایت بيشتر بر استفاده واژگان فني دال و مدلول استوار است.
درحاليکه ژپ لينت ولت در کتاب رسالهای در باب گونهشناسي روایت تالش ميکند تعریف خود از روایت را بر تقابل رابطه
راوی و مخاطب از یکسو و همچنين رابطه تقابلي راوی و کنشگران استوار سازد .پس برای درک بهتر این تعریف باید ابتدا وجوه
متن روایي مشخص شو ند .آنگاه بر اساس این وجوه روایي تعریف روایت از نگاه لينت ولت ارائه خواهد شد .با در نظر گرفتن تمام
وجوهي که یک اثر ادبي را به وجود ميآورند اکنون ميتوان آنها را در الگوی ذیل معرفي نمود .این الگو که لينت ولت دائماا از
آن سود ميجوید ،الهام گرفته از طرح ارتباط اشميت است.
1. narratology
2. figureIII
3. univoque
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تصویر شماره  .1وجوه متن روایی ادبی (عباسی)39 :1393 ،
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 .1-2-4نویسنده ملموس و خواننده ملموس:
نویسنده ملموس ،که خالق واقعي اثر ادبي است ،به عنوان فرستنده پيامي را به خواننده ملموس ،که گيرنده یا دریافتکننده پيام
است ،ميفرستد .نویسنده ملموس و خواننده ملموس شخصيتهای تاریخي و زندگينامهای هستند که هيچگونه تعلقي به دنيای
اثر ادبي ندارند .بلکه تعلق آنها به دنيای واقعي است که در آن زندگي مستقلي را جدای از متن ادبي تجربه ميکنند .درحاليکه
نویسنده ملموس در زمان تاریخي آفرینش اثر ادبي واجد شخصيت ثابتي است ،خوانندههای ملموس او بهعنوان گيرنده اثر ،در
جریان گذر زمان دچار تغيير ميشوند؛ مسئلهای که ميتواند سبب دریافتهای کامالا گوناگون و حتي متفاوت از یک اثر ادبي طي
زمان شود (عباسي ،حجازی.)5-4 :1390 ،
 .2-2-4نویسنده انتزاعی و خواننده انتزاعی:
نویسنده انتزاعي توليدکننده دنيای ادبي است و این دنيای ادبي را به گيرنده یا دریافتکننده یا به همان خواننده انتزاعي انتقال
ميدهد .درحاليکه نویسنده و خواننده ملموس زندگي فرا ادبي را تجربه ميکنند ،نویسنده انتزاعي و خواننده انتزاعي درون اثر
ادبي جای دارند ،بيآنکه الزام اا در اثر ادبي معرفي شوند .این امر از آنجا ناشي ميشود که نویسنده انتزاعي و خواننده انتزاعي
هرگز ،بهطور مستقيم و صریح ،به بيان افکار و اندیشههای خود نميپردازند .ایدئولوژی اثر همان ایدئولوژی نویسنده انتزاعي
است (عباسي ،حجازی.)6-5 :1390 ،
 .3-2-4راوی و مخاطب
در گزارش خبری ميان نویسنده خبر و واقعيت حادثشده رابطهای آني وجود دارد ،حال آنکه متن روایي ادبي بهواسطه حضور
یک راوی ،که ميان نویسنده و داستان عالم تخيلي وجه ميانجي قرارگرفته است ،از یک گزارش خبری تميز داده ميشود .در
حقيقت ،این نویسنده انتزاعي است که جهان داستاني را ،که شامل راوی خيالي و خواننده خيالي است ،به وجود ميآورد.
درعينحال  ،این راوی خيالي عالم داستاني است که جهان روایتشده را به خواننده خيالي عالم داستاني منتقل ميکند .بهمنظور
روشنتر نمودن رابطه دروني ميان فرستنده و گيرنده ،استفاده از واژه مخاطب را به خواننده خيالي عالم داستاني ترجيح ميدهيم.
راوی کمتر و گاهي بيشتر از آنچه ما از نویسنده انتظار شنيدن داریم ميداند و گاها به ابراز عقایدی ميپردازد که الزاماا با
نظریههای نویسنده یکي نيست .بنابراین ،راوی صورتي مستقل است که همانند شخصيتهای داستاني یک رمان توسط نویسنده
آفریدهشده است.
6

روایت= گفتمان راوی +گفتمان کنشگران
داستان= جهان روایتشده  +جهان نقلشده
اکنون بر اساس این الگو و تقابل حاصلشده بين راوی و کنشگران ،از یکسو نویسنده انتزاعي و راوی از سوی دیگر و همچنين
تقابلهای دیگری که در این الگو وجود دارد مي توان تعریف روایت را بر اساس نظریه لينت ولت ارائه داد:
منظور از روایت ،یک متن روایي است که نهتنها شامل گفتمان روایي بيانشده توسط راوی است ،بلکه شامل گفتمان بيانشده
کنشگران و نقلقولهایي است که راوی از گفتههای کنشگران ارائه کرده است؛ بنابراین روایت در زنجيره و در تناوب راوی و
گفتمان کنشگران شکل ميگيرد( .عباسي ،حجازی)26-25 :1390 ،
تعریف روایت را از دیدگاه ژنت و لينت ولت بررسي کردیم .آنها مبنای تعریف خود را بر گفته پردازی گفته پرداز قرار داده بودند؛
اما نظریهپردازان دیگری هم وجود دارند که سعي ميکنند از زاویه ای دیگر به روایت بپردازند و آن را تعریف کنند .پروپ ،گرمس
و الریوای از این گروه از نظریهپردازان هستند .آنها تعریف خود را برکنش کنشگران و نه گفتة گفته پرداز بنا مينهند .یادآوری
این نکته بسيار مهم است که وقتي صحبت از روایتشناسي ميشود منظور نظریه پردازاني همچون ژنت و لينت ولت هستند و نه
ش رواني کنشگران در روایت ميپردازند .نقطه شروع بررسيهای پروپ تعریفي
پروپ و گرمس .پر وپ و گرمس به عمل و کن ِ
است که او از روایت ميدهد :تغيير از یک پاره به پاره درستشده دیگر .او این تغيير پارهها را رخداد مينامد .به نظر او رخداد
اساس هر روایتي است( .اخوت )18: 1371 ،به همين منظور پروپ سعي کرد رخدادهای اساسيِ هر روایت را بيابد و آنگاه از آنها
فهرستي تهيه کند .وانگهي ،او این رخدادهای پایه را کارکرد ناميد.
در ادامه کارهای پروپ ،گرماس و الری وای سعي کردند که رخدادها را در یک مدل بسيار ساده و انتزاعي قرار دهند .بر اساس
کارهای این دو گزارشگر  ،روایت به این صورت تعریف ميشود :تغيير و تحول از یک حالت به حالت دیگر .این تغيير و تحول از
سه عنصر تشکيلشده است( :محمدی)107-105 :1378 ،
عنصری که روند تغيير و تحول را به راه مياندازد «یا همان نيروی تخریبکننده داستان»
پویایي که این تغيير و تحول را تحقق ميبخشد یا تحقق نميبخشد.
و عنصر دیگری که این روند تغيير و تحول را خاتمه ميدهد «یا همان نيروی سامان دهنده در داستان»
هر روایت ،از به هم ریختن یک تعادل یا یک پاره ابتدایي به وجود ميآید .ساختار پيرنگ بهگونهای است که معموالا امکان
شکستن آن وجود ندارد .درواقع ،پيرنگ ساختاری است که نميتوان آن را شکست ميتوان عناصر تشکيلدهنده آن را اصطالح اا
عقب و جلو کرد «مثالا فالشبک»؛ اما نميتوان آن را شکست و تخریب کرد؛ و از آن معنای منسجم گرفت .پيرنگ تنها
نقطهای بود که شکلگرایان و بعدها ساختارگرایان طبقهبندی علمي خود را روی آن استوار ساختند( .عباسي)209 :1393 ،
 -2-5طرحشناسی
فرایندهای سهگانه در ادبيات داستاني یکي از ویژگيهای دائمي طرح است .هر داستان ،حاصل به هم ریختن یک تعادل است.
اگر زمان خطي موردنظر باشد ،فرایندهای سهگانه را ميتوان به شکل زیر نمایش داد:
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فرایند پایدار نخستین -فرایند ناپایدار میانی -فرایند پایدار فرجامی
هر طرح ساختا ری در تالش است که این فرایند سهگانه را سازماندهي کند .سازماندهي این فرایندهای سهگانه روی مدار
مشخصي صورت ميگيرد .تعادل برقرار کردن بين این فرایندهای سهگانه خود از مهارتهای طرحریزی ساختارهای داستاني
است( .محمدی ،عباسي)179،180 :1381 ،
شکل شماره  -2ساختار طرح (محمدی ،عباسی)183 :1381 ،
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 -2-6الگوی کنشگران
گرمس کوشيد ميان ساختارهای اثر ادبي و ساختارهای جمله نزدیکي و پيوندی پدید آورد .همچنان که فعل گرانيگاه جمله است،
کنشگران نيز گرانيگاهِ روایت به شمار ميآیند .کنشگر کسي یا چيزی است که کنش را انجام ميدهد و ی ا اینکه عملي نسبت به
او صورت ميگيرد .در حقيقت فاعل و مفعول هر دو ميتوانند کنشگر باشند .واژه کنشگر از شخصيت داستاني فراتر ميرود؛ زیرا
کنشگر ممکن است فرد ،شيء ،گروه و یا واژهای انتزاعي مانند آزادی باشد .برای نمونه اگر فقر کسي را به جستوجوی ثروت
وادارد ،این واژه نقش کنشگر را دارد .در الگوی کنشگران ،شمار کنشگران به شش ميرسد اما روایت ممکن است تعدادی و یا
همه آنها را داشته باشد که در زیر به آنها اشاره ميشود:
 2-6-1فرستنده یا تحریککننده:
او کنشگ ر را به دنبال خواسته یا هدفي ميفرستد و دستور اجرای فرمان را ميدهد .برای پيدا کردن این کنشگر
مي توان پرسيد :چه کنشي سبب شد تا کنشگر در پي هدفش برود؟
 -2-6-2گیرنده :کسي است که از کنش کنشگر سود ميبرد.
 -2-6-3کنشگر :او عمل ميکند و به سمت شيء ارزشي خود ميرود.
 -2-6-4شیء ارزشی :هدف و موضوع کنشگر است.
-2-6-5کنش بازدارنده:کسي است که جلوی رسيدن کنشگر را به شيء ارزشي ميگيرد.
-2-6-6کنشگر یاریدهنده :او کنشگر را یاری ميدهد تا به شيء ارزشي برسد( .محمدی ،عباسي)141: 1381 ،
این الگو در شکل زیر به نمایش در آمده است:
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شکل شماره  -3الگوی کنشگران (محمدی ،عباسي)141: 1381 ،
فرستنده یا
ری کننده

گیرنده
کنشگر

نیرو ا
یار د نده

نیرو ا
بازدارنده
شی
ارزشی

 -2-7سفر قهرمان

1

سفرِ قهرمان استعارة فراگيرِ جوزف کمپبل 2برای اشاره به سفر عميق و درونيِ دگرگونکنندهای است که ظاهراا وجه مشترک
قهرمانان در همه اعصار و مکانها بهحساب ميآید ،سفری که طي آن قهرمانان مراحل سرنوشتساز جدایي ،هبوط و آزمون
بزرگ و بازگشت را پشت سر ميگذارند .مهمترین نکته در این ميان  ،خود سفر است نه هدفي که قهرمان قصد دارد به آن
برسد.چکيده این سفر در الگویي خالصه ميشود که به آن الگوی سفر قهرمان گفته ميشود.
 -2-8الگوی سفر قهرمان
ساختار اسطورهای کریستوفر وگلر به نام «الگوی سفر قهرمان» که بر مبنای کار جوزف کمپبل شکل گرفت ،از مرحله دنيای
عادی آغاز ميشود و تا بازگشت به اکسير ادامه ميیابد .این الگوی ازلي ابدی که با گذر قهرمان از یک آستانه و گریز از دنيای
عادی بهصورت خواسته و یا بعضاا ناخواسته آغاز و درنهایت موجبات دگرگوني او گردیده و درنهایت تأثيرگذاری و همراه کردن
مخاطب با خودش را به دنبال دارد.
مراحل این سفر در نمودار زیر به نمایش درميآید:
شکل شماره  -4الگوی سفر قهرمان (استوارت ویتیال)9: 1392 ،

The Hero's Journey
Joseph Campbell
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-1-8-2دنيای عادی :تماشاگر با قهرمان آشنا ميشود .آرزوها و محدودیتهای او را ميشناسد و از راه همذاتپنداری و
بازشناسي با او پيوند برقرار ميکند.
-2-8-2دعوت به ماجرا :قهرمان به چالش کشيده ميشود تا چيزی را جستجو کند یا مسئلهای را حل نماید.
-3-8-2امتناع از پذیرش دعوت :قهرمان تردید ميکند و ترس خود را بروز ميدهد.
-4-8-2مالقات با استاد :قهرمان با نوعي منبع اطمينان و تجربه و دانایي تماس برقرار ميکند.
-5-8-2عبور از آستانه :قهرمان به ماجرا متعهد ميشود و وارد دنيای ویژه ميشود.
-6-8-2آزمونها ،متحدان و دشمنان :موقعيتها و کساني که به قهرمان کمک ميکنند تا ویژگيهای «دنيای ویژه» را کشف
کند.
-7-8-2راهیابي :مرحلهای که قهرمان آماده ميشود تا درنبردی بنيادی با نيروهای ناتواني و شکست و مرگ مواجه شود.
-8-8-2آزمون بزرگ :بحران مرکزی داستان که قهرمان در آن با بزرگترین ترس خود روبرو ميشود و با مرگ دستوپنجه
نرم ميکند.
-9-8-2پاداش :لحظهای که قهرمان تولدی دوباره ميیابد و از مواهب روبرو شدن با ترس و مرگ بهرهمند ميگردد.
-10-8-2راه بازگشت :قهرمان متعهد ميشود ماجرا را به پایان برساند و دنيای ویژه را ترک ميکند و یا از آن بيرون رانده
ميشود.
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-11-8-2تجدید حيات :آزمون نه ایي که قهرمان را در آستانه خانه ،تطهير و رستگار و دگرگون ميکند.
-12-8-2بازگشت با اکسير :قهرمان به خانه برميگردد و دستاورد جستجوی خود را در اختيار دیگران ميگذارد که برای
دوستانش ،خانوادهاش  ،جامعه و دنيا مفيد است( .استيوارت ویتال)2 :1392 ،
-3معرفی و تحلیل سریالهای مختارنامه و بازی تاجوتخت:
 -3-1تحلیل سریال مختارنامه:
مختارنامه ،نام یک مجموعه تلویزیوني پيرامون زندگي و قيام مختار ابوعبيد ثقفي به کارگرداني داود ميرباقری است .این سریال
به داستان مختار ثقفي مکني به ابواسحاق که پس از حادثه عاشورا به خونخواهي برميخيزد ،ميپردازد .این سریال در  40قسمت
 60دقيقهای از صداوسيمای جمهوریاسالميایران پخش گردید و قسمت آخر آن در تاریخ  7مرداد  1390به پایان رسيد.
-3-1-1پیرنگ روایی سریال مختارنامه
خالصه:
امام حسين (ع) در روز عاشورا به شهادت ميرسد .پس از مدتي مختار که در روزِ عاشورا در زندان بوده تصميم ميگيرد به
خونخواهي امام بر خواسته و انتقام شهدای کربال را بگيرد .او یکبهیک به جنگ با دشمنان ميپردازد و انتقام آنان را ميگيرد و
در پایان به شهادت ميرسد.
شکل شماره  -5پیرنگ روایی مختارنامه
نیروی تخریبکننده :تصمیم مختار مبنی بر انتقا

پاره آغازین :مختار زندگی عادیاش را میکند تا اینکه واقعه عاشورا ر میدهد.

پاره میانی :قیا مختار مبنی بر انتقا از قاتالن اما

پاره انتهایی :شهادت در راه آرمان

نیروی ساماندهنده :ندارد

-3-1-2موقعیتهای روایی سریال مختارنامه:
شکل شماره  -6موقعیتهای روایی سریال مختارنامه
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با بررسي روایت فيلمنامه «مختارنامه» به دست ميآید که راوی از شخصيتهای داستان نيست بلکه نویسندة انتزاعي ،همان من
دوم داوود ميرباقری داستان را روایت کرده است .شکل روایت ،روایت دنيای ناهمسان است زیرا راوی از کنشگران نيست .گونه
روایت بيطرف است و زاویه دید راوی صفر یا بدون زاویه دید است زیرا اطالعاتش از همه شخصيتهای داستان بيشتر است و
خدا گونه همهچيز را ميداند .البته در بخشهایي از سریال راوی کنشگر هم هست؛ مانند زماني که دلهم «زن زهير» واقعه کربال
و دیدارشان با امام حسين (ع) را روایت ميکند و یا فالشبکهایي که قاتالن امام حسين (ع) و یارانش از واقعه کربال به خاطر
ميآورند .در این لحظات است که روایت همسان شکل مي گيرد زیرا هر یک از آن شخصيتها یکي از کنشگران داستاني است
که تعریف مي کند و گونه روایتي نيز کنشگر است و زاویه دید نيز دروني است زیرا شخصيتهای فوق از حال و هوای دروني
خویش حرف زده یا آن را به خاطر ميآورند؛ اما در کليت فيلمنامه راوی همان اندیشه و من دوم نویسنده است.
-3-1-3الگوی کنشگران سریال مختار
شکل شماره -7الگوی کلی کنشگران مختارنامه
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جدول–1شخصیتهای سریال مختارنامه ازنظر گریماس:

شخصيتهای
گریماس

شخصيتهای سریال مختار

فاعل

مختار

هدف

خونخواهي از شهدای کربال

فرستنده

مختار (خونخواهي از شهدای
کربال)

گيرنده

مختار

یاریدهنده

یاران مختار (کيان و)...

بازدارنده

قاتالن امام حسين (ع) (یزید،
ابن زیاد ،عمر سعد ،هرمله و)...

* در بخشي از سریال ،عبداهلل بن زبير (زبيریان) هم بر سر حکومت با مختار جنگ ميکند که الگوی کنشگران آنهم مطابق یزید خواهد بود.

-3-1-4الگوی سفر قهرمان برای مختارنامه
مختار آغازگر یک سفر بيبازگشت است .سفر درراه آرمان و سفری برای برپایي عدالت .مختار که در لفقا مشغول زراعت است با
ورود امام حسن ( ع) به مدائن توسط عمویش به جنگ با معاویه و حمایت از امام حسن (ع) دعوت ميشود «دعوت به ماجرا».
مختار که اوضاع شهر را آرام مي کند پس از مدتي اما به دليل تردیدش امام حسن (ع) را تنها ميگذارد «رد دعوت».
مدتي ميگذرد و پس از شهادت امام حسن (ع) مختار که به دليل تنها گذاشتن امام حسن (ع) دچار تردید شده تصميم ميگيرد
که به جمع کساني که برای امام حسين (ع) نامه نوشته و او را به کوفه دعوت کردهاند بپيوندد .او این بار ميخواهد در مقام
جبران برآید و اشتباهش را در عدمحمایت از امام حسن (ع) جبران کند .او هم نامه را امضاء ميکند .پس از مدتي مسلم بن عقيل
به کوفه ميآید تا ببيند شرایط برای ورود امام حسين (ع) چگونه است .مختار به مالقات او رفته و از ارادتش به امام حسين (ع)
صحبت ميکند «مالقات با استاد» .پسازاین امر مختار ،شروع به جمعکردن متحدان و بيعت گرفتن برای امام حسين (ع)
ميکند اما او را گرفته و زنداني ميکنند .در زندان او با ميثم تمار مالقات ميکند«.مالقات با استاد» مدتي ميگذرد و درزماني که
مختار در زندان است واقعه کربال رخ ميدهد و امام حسين (ع) و یارانش به شهادت ميرسند .مختار که در زندان است تصميم
ميگيرد که پس از آزادی انتقام شهدای کربال را بگيرد .در زندان ،گویي دوباره از خاکستر سر برميآورد .مدتي ميگذرد و ابن
زیاد دستور آزادی او را ميدهد ولي شرط ميکند که کوفه را ترک کند ،در غير این صورت هيچ تضميني مبني بر زنده ماندنش
نميدهد.
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مختار که ميداند ماندن در کوفه به صالح نيست ،از کوفه گریخته و به سمت مکه به راه ميافتد «عبور از آستانه» .پس از عبور
از بيابان سوزان و مرارت بسيار وارد مکه شده و به مالقات محمد حنفيه ميرود و دوباره از ارادتش به علي (ع) و اوالدش سخن
ميراند «مالقات با استاد» .سپس برای اینکه بتواند قدرت بگيرد و خودش را برای قيام آماده کند تصميم به همپيماني با زبيریان
ميگيرد زیرا آنها هم دشمن مشترکي به نام امویان دارند .اینیکي از تصميماتي است که مختار مجبور است برای رسيدن به
اهدافش بگيرد .در این مسير مختار بهعنوان سپهساالر به جنگ با شاميان ميرود و باعث پيروزی زبيریان ميشود .هنگام حمله
به مکه نيز او است که به داد زبيریان ميرسد .پس از مدتي و زماني که آرامآرام قدرت ميگيرد متوجه ميشود که زبيریان برای
مرگ او دسيسه چيدهاند .مختار به طواف مکه ميرود و آماده برگشت به کوفه ميشود« .راهیابي به ژرفترین غار» سپس بازهم
به نزد محمد حنفيه ميرود تا از او برای جهاد و خونخواهي از شهدای کربال اجازه بگيرد« .مالقات با استاد» درحاليکه او نسبت
به سوءقصد زبيریان آگاه شده با حيلهای که به آنها ميزند از دست زبيریان گریخته و به سمت کوفه به راه ميافتد .از بيابان
سوزان عبور کرده و پس از طي مسافت زیادی به کوفه ميرسد .در کوفه آرامآرام به جمعآوری سپاه ميپردازد تا برای قيام آماده
شود .همين امر موجب ميشود که دوباره به زندان بيفتد؛ اما این بار مدت زندان کوتاهتر است و دوباره از زندان آزاد ميشود.
او ميداند که در مسير قيام باید هم پيماناني داشته باشد که همچون خود او برای برپایي حکومت عدل علوی مشتاق باشند لذا به
نزد ابراهيم ابن مالک اشتر ميرود تا با همکاری او مقدمات قيام علني را آماده کند .عليرغم اینکه مالک ،حال و روز خوشي
ندارد ،اما مختار با او مالقات و باعث تغيير در او مي شود .مالک که گویي با حضور مختار و صحبتهای او دوباره متولدشده به
یاری مختار شتافته و به او قول ميدهد که در این مسير یاریاش کند.
یکي از آزمون های بزرگ مختار علني کردن قيام و فتح کوفه است .مختار با برداشتن این قدم بزرگ و موفقيت در این آزمون
بزرگ بهعنوان پاداش حاکم کوفه ميشود .پس از حکومت کوفه و قدرتمند شدن بهواسطه تشکيل ارتش نوبت به انتقام از قاتلين
شهدای کربال ميرسد .قطعاا او در تمام این مدت مترصد فرصت بوده تا با به دست آوردن قدرت الزم به سمت هدف اصلياش
که همان انتقام از قاتلين شهدای کربال و برافراشتن پرچم خونخواهي امام حسين (ع) است قدم بردارد.
اولين کسي که از قاتالن امام حسين (ع) ویارانش به هالکت ميرسد عمر سعد است .سپس مختار ویارانش از شمر انتقام
ميگيرند .یکي از مهمترین دشمنان امام حسين (ع) که بهصورت مستقيم در واقعه کربال دخالت داشته و سر مبارک امام حسين
(ع) را بهصورت وحشيانهای از تن جدا کرد .خولي و هرمله نيز از دشمنان دیگری هستند که مختار آنها را محاکمه و انتقام
ميگيرد .اعتقاد مختار بر این است که آنها باید در حضور دادگاه پاسخگوی اعمالشان باشند و سپس حکم دادگاه باید در
موردشان اعمال شود .مبارزه با حاکمان ظالم و برقراری عدالت توسط مختار منجر به ستيز با مصعب و زبيریان ميشود .در
کشاکش جنگ با زبيریان ،کوفيان که در پيمانشکني زبانزد هستند پس از خيانت به امام علي (ع) و اوالدش ،این بار مختار را
تنها ميگذارند و همين امر باعث مي شود که مختار به همراه یارانش در دارالحکومه کوفه به محاصره درآیند .هرچند که مختار
دوباره سعي ميکند بر این آزمون هم پيروز شود اما متوجه ميشود که کار از کار گذشته و سستي ایمان و عقيده تعدادی از
یارانش کار را به آخر رسانده و او کاری از دستش ساخته نيست.
مختار پس از کشتهشدن همسر دومش با آغوش باز به استقبال مرگ ميرود ،آخرین وداع را با فرزند و مادرش انجام ميدهد
«راهیابي به ژرفترین غار» و سپس به جنگ با زبيریان ميرود .این جنگ آخرین حلقه از حلقههای زنجيرِ مبارزاتِ مختار درراه
آرمان و هدفش و پاسداری از حکومت عدل است .مبارزهای در مقا بل تزویر و ریای زبيریان و آشکار کردن ماهيت واقعي آنها
14

که هيچ نسبتي با اسالم و عدالت ندارند و اینکه آنها تنها سعي ميکنند از این حقه بهعنوان راهي برای کسب حکومت استفاده
نمایند.
او که در آغاز مسيرش ميدانسته که این مسير ،بس خطرناک است و نياز به قهرماني دارد که هيچگاه تردید به خویش راه ندهد
لذا دالورانه زبيریان را یکيیکي از بين ميبرد اما به دليل تعدد زبيریان و تعداد اندک یارانش زخمي ميشود و تقریب اا در حال از پا
افتادن ،خودش را کشانکشان به مقتل امام ،مراد و پيشوایش حضرت علي (ع) ميرساند و در همانجا جان ميسپارد .هرچند
پایان راه او مرگ است اما مرگش نوعي تجدید حيات است برای به دست آوردن اکسير جاودان شهادت درراه آرمانهایش که
مبارزه با حاکم ظالم ،عدالت و مقابله با تزویر است .شهادتي که از دید او بهعنوان یک شيعه «و کال در فرهنگ تشيع» نهتنها
پایان زندگي ني ست بلکه تجدید حياتي است که منجر به گذر از مرحلهای پستتر به مرحلهای واالتر ميشود .در زیر نمودار
الگوی سفر قهرمان برای مختار رسم شده است.
شکل شماره -8الگوی سفر قهرمان سریال مختارنامه
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 -3-1-5نتیجهگیری از تحلیل سریال مختارنامه:
-1در مسير طراحيشده برای رسيدن مختار به اکسير ،او هيچگاه عملي ضد ارزش انجام نداده «یا حداقل تالش کرده این کار را
نکند» و کاری خالف معيارهای ارزشي و انساني انجام نمي دهد .حتي در مورد قاتلين شهدای کربال نيز در محکمه و با دليل و
مدرک آنها را محکوم و مجازات مينماید -2 .همخواني عمل و آرمان در مسير شخصيتپردازی قهرمان کامالا به چشم
ميخورد؛ زیرا او تا اجازه از اهل بيت نگرفته است تصميم به قيام نميگيرد؛ زیرا مي داند اگر خودسرانه این کار را بکند ،قيام او
ال به چشم
جنبه شخصي پيداکرده و از آرمان و هدف او به دور خواهد بود- 3 .عدم ترجيح منافع شخصي به منافع جمعي کام ا
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ميخورد .مختار که مي توانست با ابراز ارادت به زبيریان و باقي ماندن نزد آنها به قدرت و ثروت برسد آنها را رها کرده و مسير
خونخواهي از شهدای کربال را انتخاب مي کند .مسيری که خودش ميداند برخالف همپيماني با زبيریان ،سخت و طاقتفرسا و
پر از خطرهای بسيار است-4 .عدم سوءاستفاده از جایگاهي که پس از پيروزی بر دشمنانش به دست ميآورد برای خود و
خانوادهاش .مختار بهراحتي مي توانست پس از پيروزی بر دشمنانش و با استفاده از جایگاهي که به دليل انتقام از قاتالن شهدای
کربال پيداکرده آینده خود را در حکومت تضمين ،مال و ثروت و قدرت فراواني به دست آورد ،اما او تنها به هدفي که آرمان تشيع
است چشم دوخته و تالشش را صرف رسيدن به عدالت ،برقراری صلح و مبارزه با حاکم ظالم ميکند.
 -3-2تحلیل سریال بازی تاجوتخت
بازی تاجوتخت 1یک مجموعه تلویزیوني آمریکایي به سبک خيالپردازی حماسي است که توسط دیوید بنياف 2و دی .بي.
وایس 3برای شبکه اچبياو 4ساختهشده است .این مجموعه برگرفته از پرفروشترین مجموعه داستانهای فانتزی جرج آر .آر.
مارتين 5یعني ترانه یخ و آتش است .فيلمبرداری مجموعه در کارگاه ضبط فيلم پينت هال بلفاست و همچنين در مالت ،کرواسي،
ایسلند و مراکش انجامگرفته است .دو روز پس از پخش قسمت اول فصل چهارم ،این سریال برای فصل پنجم و ششم نيز
تمدید گردید .داستان سریال در قاره های خيالي وستروس و ایسوس ،در نزدیکي پایان یک تابستان  10ساله اتفاق ميافتد و
چندین خط داستاني را دنبال ميکند( .ویکيپدیا)T،2004،
 -3-2-1پیرنگ روایی سریال بازی تاجوتخت
خالصه :زمان صلح است و در سرزمين وستروس رابرت براتيون پادشاه هست .تا اینکه دو رهبر بزرگ ـادارد استارک و رابرت
براتيون که در زمانه صلح تأثير بسزایي داشتند -قرباني خيانت سلطنتي شده و ميميرند و جنگ بين پادشاهان برای تصاحب
پادشاهي آغاز ميشود.
شکل شماره  -8پیرنگ روایی سریال بازی تاجوتخت
نیروی تخریبکننده :مر

رابرت باراتیون و ادارد استار

پاره آغازین :رابرت براتیون پادشاه است و همه سرزمینها در صل هستند تا اینکه او میمیرد.

پاره میانی:آغاز جنگ بین پادشاهان برای تصا ب پادشاهی

پاره انتهایی................ *:

نیروی ساماندهنده *:ندارد

* به دليل به پایان نرسيدن سریال هنوز پاره انتهایي و نيروی ساماندهنده مشخص نيست.
1

Game of Thrones
David Benioff
3
Daniel B Weiss
4
H.b.o
5
George Raymond Richard Martin
2
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 -3-2-2موقعیتهای روایی سریال بازی تاجوتخت:
شکل شماره  -9موقعیتهای روایی سریال بازی تاجوتخت
ا اد ی
ج ا داس ا ی
د یا ر ا
و
ل و :
ج
ار ی

و
ا اعی:
د
ار ی
ج

را

د یا

ا :
ار
د
ا ر ا یو
جا
ر لی ارا یو
جی ی ی
....

ا ب
یلی:
ارد

وا
ل و :
وا
ا
ا اعی:
ای
ا اعی ا
وا ا ی
وا
ای
ا
ا یل د
د
یل را
را دا ر
دا ر

یلی:
ارد

با بررسي روایت فيلمنامه سریال «بازی تاجوتخت» به دست ميآید که راوی از شخصيتهای داستان نيست بلکه نویسندة
انتزاعي ،همان من دوم جرج مارتين داستان را روایت کرده است .شکل روایت ،روایت دنيای ناهمسان است زیرا راوی از
کنشگران نيست .گونه روایت بيطرف است و زاویه دید راوی صفر یا بدون زاویه دید است زیرا اطالعاتش از همه شخصيتهای
داستان بيشتر است و خدا گونه همهچيز را ميداند .البته در بخشهایي از سریال راوی کنشگر هم هست؛ مانند زماني که جيمي
در مورد کشتن پادشاه دیوانه و دليل به قتل رساندنش برای برن تارت صحبت ميکند و یا زماني که اسنيس براتيون برای سر
داووس سي ورث در محاصره بودنشان و سختيهای آن را روایت ميکند و یا زماني که جان اسنو از دست وحشيها فرار ميکند
و برای شواليههای نایتواچ از آنها صحبت ميکند .در این لحظات است که روایت همسان شکل ميگيرد زیرا هر یک از آن
شخصيتها یکي از کنشگران داستاني است که تعریف مي کند و گونه روایتي نيز کنشگر است و زاویه دید نيز دروني است زیرا
شخصيتهای فوق از حال و هوای دروني خویش حرف زده یا آن را به خاطر ميآورند؛ اما در کليت فيلمنامه راوی همان اندیشه
و من دوم نویسنده است .پس از بررسي موقعيتهای روایي سریال که ترسيم و توضيح دادهشد ،حال باید برای هر پنج خاندان
که درگير جنگ هستند الگوی کنشگران را بهصورت جداگانه ترسيم کرد؛ اما در اینجا ما الگوی کنشگران برای جافری براتيون را
ترسيم مي کنيم که آن را مي توان برای داستانهای دیگر نيز تعميم داد:
شکل شماره  - 10الگوی کنشگران برای جافری باراتیون «خاندان لنیستر»

گیرنده:

فرستنده یا ری کننده:

افر

افر و نیستر ا
کنشگر:

افر
نیرو ا یار د نده:

نیرو ا بازدارنده:

اندان برا یون از بارانداز
اندان نیستر اندان ا
س ورده به بارانداز ادشاه و
کستر یرا

ادشا ان دیگر و
و شی ا

شی ارزشی:

ا و
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جدول - 2شخصیت های داستان جافری باراتیون «خاندان لنیستر» ازنظر گریماس:

شخصيتهای
گریماس

شخصيتهای سریال بازی تاجوتخت

فاعل

جافری باراتيون

هدف

حفظ پادشاهي

فرستنده

جافری (پادشاهي)

گيرنده

جافری و خاندان لنيسترها

یاریدهنده

خاندان براتيون از بارانداز پادشاه ،خاندان لنيستر و
خاندانهای قسمخورده به بارانداز پادشاه و کسترلي راک

بازدارنده

پادشاهان دیگر

 -3-2-3الگوی سفر قهرمان برای سریال بازی تاجوتخت:
 -3-2-3-1الگوی سفر قهرمان برای جافری براتیون
سفر جافری براتيون سفری است برای هيچ .عبوری طاقتفرسا از مراحلي بسيار سخت برای حصول نتيجهای که تقریب اا بيهوده
است .او که وليعهد و جانشين پدر است در سفر به همراه پدر و مادرش به شمال با سانسا نامزد کرده و قول و قرار ازدواج با او را
ميگذارد و به همراه او و خواهرش آریا به پایتخت ميآید  .در جریان سفر به سمت پایتخت است که با آریا درگير و زخمي
ميشود .پس از کشتن یکي از گرگهای خانواده به دست ند استارک این قائله به پایان ميرسد .در پایتخت و در جریان شکار
پادشاه کشته ميشود و شورای کوچک برای انتقال قدرت تشکيل ميشود .ند استارک که ميخواهد مانع از تاجگذاری وی شود
(به دليل اینکه ميداند او فرزند واقعي رابرت باراتيون نيست) دستگير و به زندان ميافتد  .از طریق حمایت لنيسترها او بهعنوان
پادشاه تاجگذاری ميکند ( .عبور از آستانه) او بالفاصله مادرش را به عضویت شورای کوچک درميآورد  .در ادامه باریستان سلمي
را برکنار ميکند و تایوین لنيستر را بهعنوان دست پادشاه انتخاب ميکند .جيمي لنيستر را هم بهعنوان فرمانده محافظان پادشاه
برميگزیند .او که فردی بسيار خودرأی و مغرور است عليرغم اینکه قول بخشش به ند استارک داده بود او را گردن ميزند .با
عدمکفایت وی آرامآرام ميزان نارضایتي مردم افزایشیافته و از طرفي دشمنان خارجي هم برای تصاحب پادشاهي آماده مي
شوند .اولين جنگ بين آنها و استنيس باراتيون آغاز ميشود .او به نزد سانسا ميرود تا برای جنگ بلک واتر آماده شود (راهیابي
به ژرفترین غار) سختترین جنگ او آغاز ميشود ،اما عليرغم فرار از صحنه نبرد آنها پيروز ميشوند .پيروزی در این جنگ
باعث ميشود که هدیه تثبيت جایگاه پادشاهياش را به دست آورد .در ادامه او با تایرلها هم پيان ميشود تا جایگاهش محکمتر
شود .به همين دليل سانسا را ترک و با مارجری تایرل پيمان زناشویي ميبندد .او که ميداند حال بهترین زمان برای از بين
مخالفانش است تصميم به مقابله با آنها ميگيرد  .به همين دليل راب استارک را به همراه خانواده و لشگریانش در مراسم
عروسي سرخ توسط والدر فری به قتل ميرساند .درست زماني که گمان ميکند همهچيز آرام شده و ثبات به پادشاهي بازگشته
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است (مسير بازگشت) توسط زهر در مراسم ازدواجش مسموم و کشته ميشود .در زیر نمودار سفر قهرمان برای جافری باراتيون
رسم شده است:
شکل شماره  -11الگوی سفر قهرمان برای جافری براتيون
پ د سو

پ د ا
جا

اس ا د ا

در

ادر

ا پ ر

جا

ی ی

ا سا ا

ا

را
ا ر

در ی

وس
ادر در ع سی س
ای ا
ا ی ر

ا

ا

ورا

د یا
ل

پی ا ی ا ا
د

د

پ د د
-ا ی
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د د

ا لی
پی

ا

بی

ار

ع وا پاد ا

ا لی
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همچون الگوی کنشگران ،در ترسيم الگوی سفر قهرمان نيز نتایج الگوی سفر قهرمان جافری براتيون برای پادشاهان دیگر که
در سودای تصاحب تخت پادشاهي هستند قابلتعميم است.
 -3-2-4نتیجه بررسی سریال بازی تاجوتخت:
پس از بررسي الگوی سفر قهرمان برای پنج پادشاه و نيز دنریستارگرین و سپس تحليل نمودار سفر این شخصيتها ميتوان به
نکات بسيار جالبي پي برد-1 :سفر قهرمانان معموالا برای بدستآوردن اکسيری است که پاداش نهایي آنها ميباشد .اکسيری
شفابخش که بسيار اهميت دارد .با یک نگاه اجمالي به سفر این قهرمانان واقعاا چه اکسير شفابخشي را ميتوان مشاهده کرد؟
ال جافری که موجب
اینهمه آزمون و سختي و مالقات با استاد و تالشهای طاقتفرسای قهرمان به کجا ختم ميشود؟ مث ا
مرگ بسياری ش ده و این حجم تنش و درگيری به وجود آورده و موجبات رنجش بسياری را فراهم کرده در پایان چه اکسير
شفابخشي به دست ميآورد؟ و یا حتي راب استارک که بهعنوان قهرمان ،بيننده را با خود همراه ميکند مرگش چه اکسيری را
برای بيننده به ارمغان ميآورد؟ این امر تقریب اا در مورد شخصيتهای دیگر هم صدق ميکند .تقریباا ميتوان گفت سفری سخت
و مشکل تنها برای هدفي پوچ -2 .نکته بارز دیگر در این تحليل ،این است که همه این شخصيتها برای نيل به هدفشان از
انجام هيچ عمل خالفي واهمه ندارند .مهم ،رسيدن به هدف که همانا کسب تاجوتخت است ميباشد .جافری ،در جنگ فرار
ميکند ،سرِ نداستارک را عليرغم اینکه به او امان داده بود ميزند ،دخترش را مجبور ميکند که به سرِ پدرش که بر دروازههای
قصر آویزان شده زل بزند ،نامزدش «دخترند» را به دليل اینکه استارکها به لحاظ استراتژیک  ،دیگر به درد لنيسترها نميخورند
ترک و با مارجری تایرل ازدواج ميکند؛ و یا استنيس باراتيون که حاضر ميشود تمام درخواستهای مليساندرا «جادوگر موقرمز»
را گردن نهد تا او را به تاجوتخت برساند .اعمالي از قبيل آتش زدن انسانها «به بهانة قرباني کردن به درگاه خدایان» ،رضایت
به رابطه نامشروع مليساندرا با پسر حرامزادة برادرش رنلي و از همه اینها مهم تر کشتن برادرش .راب استارک هم از این قاعده
مستثني نيست .او مادرش را به دليل فراری دادن جيمي لنيستر زنداني مي کند .در مورد شخصيتهای ظاهر اا مثبتي همچون
دنریس تارگرین که دیگر نيازی به توضيح نيست .کشتن برادرش توسط دیگ جوشان طالی مذاب ،استفاده از اژدهایان برای
ترساندن و کشتار و خالصه استفاده از ابزارهای مختلف برای جمعکردن ارتش و به دست آوردن پادشاهي.
 -4نتیجهگیری
«فهم دیني»« ،درک هنری» و «مطيع دین بودن» سه ضلع مثلثي است که نویسنده دینمدار را به فيلمنامه دیني ميرساند؛
ازیکطرف «فهم دیني» راهنمای او در بهکارگيری محتوای مطلوب دین است و از طرف دیگر «درک هنری» به او ميآموزد که
چه عناصر فرمي با محتوایش هماهنگ یا در تضاد است؛ اینچنين است که احکام ،فلسفه و اخالق اسالمي ،بهاندازة تقيد شخص
نویسنده ،در فيلمنامه بروز و ظهور ميیابد و آن را دیني ميکند .پس عنصر آشنایي فيلمنامهنویس با مقولههای دیني امری
تأثيرگذار و مهم در حوزه طراحي محتوای یک فيلمنامه دیني است.
از طرفي نميتوان سينما را بدون فرم و تنها بر اساس محتوا تعریف کرد ،لذا فرم فيلمنامه عنصری تأثيرگذار در طراحي یک
فيلمنامه دیني است تا جایي که برخي از آثار در سينمای دیني به دليل ضعف در فرم به آثاری ضد دین تبدیلشدهاند .پس
دانستن تکنيک در قدم اول امکان ورود به مقوله فرم را فراهم ميکند .سينمایي که نتواند شخصيت و فضا را توصيف کند،
نميتواند به فرم برسد و فيلمنامه اول باید فرم و ساختار صحيحي داشته باشد .وقتي یک فيلمنامه به این مرحله برسد تازه

ميتوان در مورد محتوای آن صحبت کرد و محتوا باید مجرد از فرم بررسي شود .مضمون بافرم ارتقا پيدا ميکند و به محتوا
تبدیل ميشود .مفهوم فرم نيز مانند محتوا امر زیستي است و نه پدیدهای بخشنامه ای .بنابراین باید فرم ملي را استخراج کرد،
فرمي که در خدمت سينمای ملي ایراني باشد تا بفهميم اصالا ریتم اصلي زندگي مخاطب ایراني چگونه است .در طراحي فرم یک
فيلمنامه دیني الگوی سفر قهرمان و نيز الگوی کنشگران ميتواند راهگشا و مثمر ثمر بوده و برای تأثيرگذاری بر روی مخاطب
مورداستفاده قرار گيرد.
در سينمای دیني وطني یعني آثاری که سينمای ایران در این ژانر مي سازد ،نگاه نمادگرایانه و یا سمبوليک و پررمزوراز است و
دیدگاههای عرفاني در آن لحاظ شده و از جمع این آیتم هاست که در این نوع سينمای دیني؛ اگرچه رسيدن به ذات مقدس
حقتعالي هدف اصلي است ،اما این هدف به خودشناسي هم ميرسد که برای شخص مسلمان بسيار زیبنده است.
قهرمان و ضدقهرمان از ارکان اصلي فيلمنامه کالسيک محسوب مي شوند .بدون قهرمان و ضدقهرمان کشمکشي وجود ندارد،
بدون کشمکش داستاني وجود ندارد و بدون داستان همذات پنداری رخ نميدهد .ساختارِ شاهپيرنگ ایجاب ميکند که قهرمان بر
موانعي که ضدقهرمان در مقابلش قرار ميدهد فائق آمده و از این طریق برکشش موقعيتهای نمایشي افزوده و درنهایت در
ساختار سهپردهای فيلمنامه کالسيک و در نقطه اوج پرده دوم با غلبه بر همه موانع و یا شکست موجب کاتارسيس گردد.
این ساختار بهعنوان پایه و اساس نگارش فيلمنامه کالسيک ميتواند مبنای انتقال مضامين دیني در سينما و تلویزیون باشد.
مهمترین بخش برای انتقال مضمون فيلمنامه و متعاقب آن مضامينِ ِدیني بهعنوان رکنِ اصلي یک فيلمنامه دیني در انتهای
نقطه عطف پردة دوم ميباشد .درست پسازاین نقطه است که ميتوان مضمون اصلي فيلمنامه را آشکار کرد .لذا ميتوان با
ن دیني کشمکش را تا نقطه اوج اصلي فيلمنامه باال برد تا در این نقطه ،جنگ
طراحي قهرمان و ضدقهرمان بر اساس مضامي ِ
اصلي خير و شر را طراحي و درنهایت حرفِ دیني موردنظر را بيان کرد.
اولویت بخشيدن به متن و ایجادِ تفاوت بين سطوحِ تحليل درونمتني از ارکان بسيار مهم در تحليل دروني روایتها است.
نظریهپردازان برای تعریفِ روایت دو شرط را الزم ميدانند-1 :وجود تقابل راوی ،مخاطب ازیکطرف با کنشگران  -2تقابل
ت دیگر .این
وضعيت ابتدایي و انتهایي در پيرنگِ روایت .درنهایت روایت اینگونه تعریف شد :تغيير و تحول از یک حالت به حال ِ
تغيير و تحول را ميتوان بر رو ی عنصر پيرنگ مشاهده نمود .نظریهپردازان اعتقاددارند که پيرنگ ،عنصر پایه داستان است .در
این زمينه تالش شد پيرنگ ،نحوة روایي ،موقعيتهای روایي و الگویِ کنشگران در دو اثر مختارنامه و بازی تاجوتخت
موردبررسي قرار گيرد .از طرفي با بررسي الگوی سفر قهرمان مسير شخصيتها در تعالي و گذراندن موقعيتهای مختلف مورد
واکاوی و تحليل قرار گرفت.
پس از بررسي سریالهای بازی تاجوتخت و مختارنامه از طریق الگوی کنشگران و سفر قهرمان ميتوان نتایج زیر را در مورد
فيلمنامه دیني و غيردیني و بازنمایي آن در سریالهای تلویزیوني ارائه داد:
 -1در فيلمنامه دیني شيء ارزشي حتماا باید آسماني باشد .فيلمنامهای که شيء ارزشي در آن زميني و یا حتي
امری ضد ارزش و یا ناهنجار باشد نميتواند فيلمنامهای دیني لقب بگيرد .شيء ارزشي ميتواند عناویني
همچون حقيقت ،اخالق ،جوانمردی ،ایثار ،نجات جان انسانها و مضاميني ازایندست باشد .تضاد قهرمان و
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ضدقهرمان بر سر شيء ارزشي در فيلمنامه دیني بر سر امری مقدس و آسماني و واال است که ریشه در
امری الهي دارد.
ش کنشگر در فيلمنامه دیني در مدل کنشگران نهتنها برای او سود مادی ندارد بلکه ممکن است جانش را
 -2کن ِ
نيز فدای آرمانش کند .به دليل تقدس و واال بودن شيء ارزشي ،قهرمان در تضاد با ضدقهرمان در فيلمنامه
دیني حاضر است جانش را آگاهانه در این راه فدا کند؛ زیرا که مرگ برای او پایان یک زندگي نيست بلکه
عبور از یک مرحله و گام نهادن در یک مسير جدید درروند رسيدن به کمال است .درصورتيکه ضدقهرمان
از مرگ فرار ميکند قهرمان در فيلمنامه دیني آگاهانه و با آغوش باز مرگ را ميپذیرد.
 -3در فيلمنامه دیني هدف ضدقهرمان رسيدن به شيء ارزشي نيست بلکه او ميخواهد مانع از رسيدن قهرمان
به شيء ارزشي بشود .جایگاه شيء ارزشي ضدقهرمان در مرتبهای همتراز و برابر با شيء ارزشي قهرمان
نيست؛ او هم شيء ارزشي دارد اما شيء ارزشي او اصالا در مرتبه ای مساوی با شيء ارزشي قهرمان که
ریشهای الهي دارد ،نيست .جایگاه ضدقهرمان در جهت مخالف و در راستای ممانعت سوژه از رسيدن به
شيء ارزشي او است.
 -4در فيلمنامه دیني هدف وسيله را توجيه نميکند؛ یعني در مسيرِ سف ِر قهرمان برای حل مسئله ،او به دليل
ن هدفش مجاز به انجام هر کاری نيست و مسيرِ او برای رسيدن به هدفش نيز باید الهي باشد.
ارزشمند بود ِ
مسيری بر اساس آموزههای دیني و الهي که باید در چارچوب آنها برای رسيدن به شيء ارزشي قدم بردارد.
 -5یکي از تضادهای اصلي قهرمان و ضدقهرمان این است که قهرمان در فيلمنامه دیني تقدیرِ الهي را پذیرفته
و دستِ خدا را در امور و حکمت او را در گرهگشایي از مسائل ميبيند اما در فيلمنامه غيردیني کامالا از زاویه
ل زميني و مادی هستند که گرهگشای ماجراها و اتفاقات رخداده در مسير
دید انساني بررسي و تنها عل ِ
شکلگيری شخصيت ميباشند .در فيلمنامه دیني امداد الهي و وسيلههایي که درروند گرهگشایي رخ ميدهد
از مهمترین عوامل ساختاری آن ميباشد.
 -6مسير قهرمان در فيلمنامه دیني برخالف فيلمنامه غير دیني مسيری متعالي برای رسيدن به آگاهي مذهبي
است .آگاهي مذهبي زماني حاصل ميشود که قهرمان از بين اهداف و وسيله های مختلف ،هدف اصلي که
همان حق است را انتخاب کرده و بهحق اصلي ميچسبد .در این صورت است که آگاهي مذهبي برای
قهرمان «و متعاقب آن مخاطب که با قهرمان حس همذات پنداری پيداکرده است» به وجود آمده و فيلمنامه
را تبدیل به فيلمنامهای دیني ميکند.
 -7قهرمان در فيلمنامه دیني تقدیر را آگاهانه ميپذیرد .شاید مسيری که او برای رشد و تعالي طي ميکند
جبری باشد و حتي او با آغوش باز مرگ را بپذیرد «همچون امام حسين (ع) در واقعه کربال» اما این انتخاب
بهصورت کامالا آگاهانه صورت ميگيرد .آگاهي که ناشي از شناختِ کامل از کتب مذهبي ،اشراق دروني،
وحي و  ...حاصل ميشود.
چالش فيلمنامه دیني و به تصویر کشيدن این مضامين در سریالها و فيلمهای تلویزیوني در ایران ساختاری مختص به آن
داستان را ميطلبد .موارد باال بهعنوان نتایج این بررسي بهعنوان یکي از ساختارهایي که ميتواند در طراحي یک فيلمنامه دیني
مورداستفاده قرار بگيرد .مواردی که هرکدام با توجه به ساختار فيلمنامه ،شخصيتها ،داستانها و ظرفيتهای آن بستر مناسب را
برای رسيدن به یک فيلمنامه دیني جذاب که قابليت همراه کردن مخاطب را داشته باشد ،مهيا نماید.
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