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ایده جنینی ،گذشته از اینکه در حکم مبدأ فیلمنامه و متن نمایشی است ،سایه قوت و
ضعفش تا انتهای نگارش با نویسنده باقی مییمانید ممبیود اییده جیذا و باانگیااننیده،
همواره دغدغه نویسندگان ،تهیهمنندگان ،بانامههای تلویایونی و رادیویی بیوده اسیت میه
علیاغم منابع شناختهشده غنی ،پدیدآورندگان متون نمایشیی از رافییتهیای ایین منیابع
نتوانستهاند بهدرستی بهاه بباند بخشی از ایین مشیکب بیه فنیدان پی وهشهیای بیومی و
ماربادی منطبق با مباحث دینی و حکمی ،در این حوزه بامیگادد
این تحنیق درصدد بارسی شیوه و تجابیه جدیید رواییتشناسیانه در سییا ناو یی و
صعودی شخصیت نمایشی مورد است تا در فاایند خلق و درک ایده جنینی بتوان از آن بهاه
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باد در همین راستا تالش میشود به به این پاسش پاسخ دهد میه اییده جنینیی در فااینید
خلق و درک متن نمایشی ،چگونه تحلیب میشود متون نمایشی از منظا حکمیی در سییا
ناو ی و صعودی شخصیت ،با اساس مینش او تاسییم میشیود و در شیکب ریاهای آن،
تفاوتی با ا گوهای روایتشناسی ندارد؛ چاامه در سیا ناو ی تعادل او یه بهتدریج از بیین
میرود و با تشدید موقعیت بحاانی به عدم تعادل میرسد در سیا صیعودی نییا همانیان
عدم تعادل تدوام و تشدید میشود و درنهایت به تعادل ثانویه میرسد نتیایج ایین تحنییق
نشان میدهد مه ایده جنینی نتیجه تالقیی انتخیا و مینش شخصییت در سییا ناو یی و
صعودی است مه معنای او یه نیا در اثا نمایشی باوز مییابد
کلید واژگان :ایده جنینی ،متن نمایشی ،منش شخصیت ،سییا ناو یی و صیعودی،
معنا
 .1مقدمه و طرح مساله

ایده ،سنگ بنای فیلمنامه و متون نمایشی است مه از آن بیهعنوان قلی تننیده و بیذر
او یه درام یاد میشود از ایده میتوان به طاح ،چکیده ،پیشنویس تا نمایشنامه یا فیلمنامه
ماملی مه بازنویسی شده رسید اگا ایده او ییه درسیت انتخا شیده باشید ،مییتوانید در
پاداخت شخصیت به خلق اثای ماندگار بیانجامد گاچه میتوان نمونههایی را یافیت میه
حتی با داشتن ایده مناس نیا نویسنده نتوانسته بهخوبی آن را بسط دهید و اثیای درخیور
توجه خلق نماید ،اما متون نمایشی موفق حتما ایده جنینیی در آنهیا بهدرسیتی انتخیا و
گستاشیافته است ازاینرو ،وقتی به جایگاه و اهمیت ایده جنینیی اشیاره مییشیود ،اییده
جنینی را در فاایند تبدیب آن به فیلمنامه و متن نمایشی قاار مییگییاد ،وگانیه اییده جنینیی
بهتنهایی و بهصورت مستنب واجد ارزشی نیسیت؛ چاامیه اییده جیذا بیهتنهایی ،زمیان
اندمی مخاط را با خود همااه می مند ذا ارزش ایده جنینی در تأثیای است مه منجا به
بستاسازی داستان میشود به دیگا سخن اگا ایده ایین اجیازه را ندهید ،هاقیدر هیم میه
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ازاینرو ،ها چیای مه درباره ایده جنینی گفته میشود ،نباید بهعنوان چیا مستنب و بییاون
از فاآیند خلق فیلمنامه ،دیده شود ،بلکه ایده جنینی شاوعی است مه در پاداخت و تبدیب
آن به فیلمنامه خودش را نشان میدهد
درک ایده ،ماری خالقانه و اغل پیایده و دشوار اسیت و از نظیام نسیبتا منسیجمی
باخوردار است مه ما به شکلی فشاده به چاایی طاح واقف میشیویم بخیش اعظمیی از
ضعف فیلمنامههای داخلی ،ناشی از طاح خام و غیاخالقانهی ایده آن است درصورتیمه
تا فیلمنامه از ایدهای بکا و قوی باخوردار نباشد ،نمیتوان به آینده فیلمنامیه امییدوار بیود
باای شکبگیای اییدهای خیو و اثاگیذار و تبیدیب آن بیه فیلمنامیه و اثیای قاببارائیه بیه
مخاطبان ،ابتدا باید آن ایده در ذهن نویسنده زیست مافی داشته باشد و او بتواند با آن ایده
همذاتپنداری مند بدون این همااهی ذهنی ،ایده امکانات و رافیتهیای پیشرونیدهی
خود را آشکار نخواهد ساخت ذا اگا نویسنده درصدد است تا اثاش با مخاطبان ارتبیا
یابد و در آنها تأثیا گذارد ،ابتدا باید ایده اثا نمایشی در جان و روح نویسنده نشست ماده
باشد
علیرغم اینکه باخی نظایهپادازان معتندند ،مشکب فیلمنامه در سیینما و تلویاییون،
بیشتا به ضعف ذهنیت دراماتیک نویسندگان باای دراماتیاه مادن ایدههای داستانی بامیی
گادد ،اما پیشازاین بحث ،پیدایش و خلق ایده ،در حکم سنگ بنا و اساس مار ،در فاایند
فیلمنامهنو یسی است در بسییاری از میوارد ،انتخیا نادرسیت اییده ییا فنیدان موقعییت
بحاانی ،نویسنده را بهاجبار در مسیای سیوق میدهید میه بیه اشیتباه بیه ضیعف ذهنییت
دراماتیک نویسنده نسبت داده میشود موقعیت بحاانی ،دوراهی حنینی بیاای شخصییت
ایجاد میمند؛ انتخا بین بد و بدتا ،یا دو گاینه خو اما جمع ناشدنی ،یا ها دو حا ت
بهطور همزمان مه در این صورت قهامان را تحت بیشتاین فشار زندگیاش قاار میدهید
قهامان در حظه رویارویی با قدرتمندتاین و منسجمتیاین نیاوهیای مخیا ف در زنیدگی
خود ،در آخاین تالش باای رسیدن به منصود ،باید تصمیم بگیاد چه منشی انجیام دهید
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جلوه نهایی ساشت انسانی اوست در این نوشتار ،با روی ایده جنینی در انتخا و مینش
شخصیت تماما شده تا ابعاد پیاامونی آن در سییا ناو یی و صیعودی شخصییت نمایشیی
آشکار شود
 .2مروری بر ادبیات

آفاینش عا م ،مو ود ح ّ خدا به شناخته شدن است «إنی منت مناا م أعاف فاحببت
ان اعاف فخلنت ا خلق کیی أعیاف » (مجلسیی 1403ق ،ج  199 :84و ّ )344
سیا پییدایش
انسان و جهان ،عشق حق به جمال خویش و حتی انسان مامب است یذا هسیتی عیا م ،در

قوس ناول با عشق شاوع میشود و با تجلی و رهور حق در عا م استماار مییابد ازایینرو،
عشق خداوند در قوس ناول ،سیا ّ
تنا ی انسان از عا م اسماء و صفات ا هی را به عا م خییال
و به عا م ماده نشان میدهد عا می مه پایان قوس ناول انسان بهحسا مییآیید یذا «میب
هستی دایاهای است مشتمب با دو قوس مه یکی قوس ناول اسیت و درواقیع ّ
تنیال حنینیت
وجود است بهماات مادون خود ،مه درنهایت این قوس ،انسان قاار گافتیه اسیت دیگیای
قوس صعود است مه قوس ممال و معافت است و در تمام ننا این قوس ،این آدمیی اسیت
مه حضور دارد و در حال عاوج است» (حکمت)49 :1384 ،

قوس ناول ،یعنی تجلی خدا در عا م و تنال او از بیاطن بیهراها و قیوس صیعود ،یعنیی
حامت انسان از راها خود به باطن خویش «باای شناخت انسان هیچ راهی نیست مگا اینکه
در این عاوج عارفانه با انسان همااه شویم و گامبهگام به باطن او مه جیامع همیه حنیایق اسیت
تنا جوییم؛ شاید بتوانیم از این طایق به معافت ر نییا ناییب آیییم » (همیان )57 :در قیاآن
دایاه وجود با آیه «إنا لله و إنا الیه راجعون » (بنیاه ،)156 :آشیکار مییشیود میه ایین عشیق بیه

پاوردگار آغاز و پایان دایاه وجود بیه شیمار مییرود «هون اوو و اخروو و الهواهو و النوا »
(حدید )3 :بنابااین مجموعه نظام هستی از مبدأ تا معاد «دایاه وجودیه» را شیکب میدهید ایین
دایاه از دو نیمقوس ناول و صعود تشکیبشده است ابتدای قیوس نیاول خداونید و انتهیای آن
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های حسی ،مثا ی و عنلی را در عوا م حس ،مثال و عنب مشف میمند

نمودار شماره ( .1منبع :نگارنده).

از سوی دیگا ،قدر متینن مباحث روایتشناسی مه در تمام رواییتهیا و داسیتانهیا
مشتاک است ،از سه ماحله ابتدایی ،میانی و انتهایی تشکیب میشود :تعادل او ییه بیه هیم
میخورد ،عدم تعادل به وجود میآید ،تعادل ثانویه ایجاد میشود سیا شخصیت در ایین
سه ماحله بهصورت تشکیکی و سلسله مااتبی است؛ یعنی در سیا ناو ی تعیادل او ییه بیه
تدریج از بین میرود و با تشدید موقعیت بحاانی به عدم تعادل میرسد در سیا صیعودی
نیا همانان عدم تعادل تدوام و تشدید میشود و درنهایت به تعادل ثانویه میرسد

نمودار شماره ( .2منبع :نگارنده).
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ازاینرو ،سه ماحلهی تعادل ،عدم تعیادل و تعیادل ثانوییه ،بیهوسییله سییا ناو یی و
صعودی شخصیت دینی موردبارسی قاار میگیاد
 .1کنش شخصیت دینی در سیر نزولی

شخصیت دینی در ها رویدادی ،با ارادهای مه داشته ،دست به منش مییزنید و او را بیه
حامت وامیدارد اراده و خواسته ،بهعنوان مبدأ فعیب دارای اهمییت اسیت ،امیا بیاای اینکیه
ماداری صورت بگیاد ،شخصیت باید دست به انتخا باند «اینکه [شخصیتهیا دسیت
به عمب میزنند مسلما نشاندهنده این است مه توان انتخا دارند » (وودراف  )110 :1394با
این وصف ،شخصیت وقتی در یک رویدادی دست به انتخا باند ،منشیی از او بیاوز میی
مند مه با باوز آن مادار شکب میگیاد ذا مادار رویدادی است مه شخصیت بیا انتخیا و
منش خود در زمان و مکان معین ،اتفاق میافتد با این اساس «مادار نیازمند انتخا اسیت
و باای اینکه انتخا باشد باید اشخاصی باشند مه انتخا منند» (وودراف )69 :1394

انتخا و منش در یک رویدادی رخ میدهد مه شخصیت را در یک دوراهیی ،یکیی
راه آسان و یکی راه دشوار قاار میدهد شخصیت ّ
مخیا است میان راه آسیان و راه دشیوار،
یکی را انتخا مند و در راستای انتخا منشگای داشیته باشید تیا میادار شیکب بگییاد
انتخا راه آسان پایینتا از رافیت وجودی شخصیت است و نسبت به گذشته او ماتبیه و
درجهی پایینتای دارد در اینجا شخصیت منشی فااتا از اعمال گذشتهی خود نیدارد میه
انتخا به معنای واقعی اتفاق بیفتد؛ چاامه این انتخا نیه تنهیا میادار گذشیته انسیان را
تنویت نمیمند ،بلکه متوقف میمند و در حد رویداد باقی میمانید بنیابااین وقتیی ایین
شخص ،راه دوم مه راهی دشوار است را از اساس نمیپذیاد ،درواقع انتخا و منشیی رخ
نمیدهد و به طبع ماداری شکب نمیگیاد باای نمونه در واقعهی عاشورا ،اگا امام تکتک
اصحا خود را به میدان مبارزه نمیفاستاد ،حضات عبیاس بیه دنبیال آ نمییرفیت،
حضات زین  در مجلس ابن زیاد و مجلس یاید صحبت نمیماد ،انتخابی شکب نمی
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اما انتخا دوم ،انتخا راه دشوار اسیت میه در راسیتای رشید و رافییت وجیودی
شخصیت قاار دارد و نسبت به مادارهای گذشته او درجیهی بیاتتای دارد شخصییت در
انتخا و منش دشوار خود میموشد یکقدم جلوتا و یک درجه باتتا ازآنجیاییمیه قیاار
گافته ،انتخا مند و باای رسیدن به آن ،خطاها را به جان بخاد و گانیه چنانایه انتخیا
آسانی داشته باشد ،مادار تماشایی بدست نمیآید؛ چاا مه آن ماداری مه قبال انجیام داده،
اتن ناد او حاضا است با این اساس ،انتخا آسان ،ماداری را باای شخصیت به همیااه
نخواهد داشت و باید یکقدم جلوتا را طل مند ننب است مه روزی ابوسعید ابوا خیا در
مسجدی سخناانی داشت و مادم از تمام اطیااف روسیتاها و شیهاها آمیده بودنید جیای
نشستن نبود و بعضیها در بیاون نشسته بودند شاگاد ابوسیعید گفیت :ازآنجامیه هسیتید
یکقدم پیش بگذارید همه یکقدم پیش گذاشتند ابوسعید پس از مدتی سیکوت گفیت:
ها آناه من میخواستم بگویم شاگادم به شما گفت
انتخا و منش شخصیت باید منطبق با رویدادی میه در درون آن قاارگافتیه ،باشید
هاچندر منش شخصی بارگتا باشد ،مادار او نیا بارگتا میشود بدینجهت ،منشگای
انسانهاست مه ماهیت آنها را مشخص میمند اینکه چه میخواهد و باای رسیدن به آن
تا مجا ادامه خواهد داد؟ حاضا است چیه چیاهیایی را فیدا منید؟ هاقیدر ایین مینشهیا
دشوارتا باشد ،آن شخصیت رنج و بالی بیشتای را تحمب میمند و در این روند به انسیان
ّ
پیایدهتای مبدل میشود مثال یکی از منشهای اصلی واقعهی عاشورا عبیارت اسیت از:
امتناع امام حسین از بیعت با یاید ذیب این منش ،منشهیای دیگیای نییا وجیود دارد:
منش اینکه همااه اصحا و اعضای خانوادهاش به مکه هجات مند اینکه مسلم بن عنیب
را به نمایندگی خود به موفه بفاستد اینکه به طاف موفه حامت مند و

خالصیه اینکیه

ماات وجودی انسانها ،با انتخا آنها مشیخص مییشیود هاچنیدر انتخیا و مینش
انسان ،در رویداد دشوارتا اتفاق بیفتد ،به همان میاان ،ماتبهی وجودی او نیا باتتا میرود
و مادار او تماشاییتا میشود
انتخا و منش شخصیت در یک رویداد ،موانعی سا راه او قاار میدهد مه مواجهیه 73

با این موانع رنجآور است در مباحث روایتپادازی به موانع رنجآور ،مشمکش گفته میی
شود ا بته مشمکش بهتنهایی اصا تی در شکبگیای مادار تماشایی شخصیت ندارد بلکه
به خاطا تنویت حامت انسان ،اهمیت پیدا میمند اگا حامت شخصییتهیای دیگیا بیا
موانعی مه ایجاد میمنند ،حامت شخصیت اصلی را تحتا شعاع قاار بدهنید ،بیه همیان
میاان به مشمکش آسی میزند همانان مه بال و موقعیت بحاانی نییا بیهتنهایی زنیدگی
انسان را نابود میمند و عدا ت را از بین میباد
بنابااین شخصیت دینی در سیا ناو ی سعی میمند با حامت و منش خود موانعی مه
سا راهش قاارگافته را باطاف مند ،اما نهتنها باطاف نمیشود بلکه رنج و بالی بیشتای را
باید متحمب شود این فاایند در سیا ناو ی مدام ادامه مییابد تا شخصییت در میانیه سییا
خود ،با یک بحاان و موقعیت بالخیا مواجه میشود و در آن موقعیت بحاانی ،تجلی مامب
رنج و بال را تجابه میمند (در ادامه خواهیم گفت مه اینهمه میاجاا نیسیت ) انتخیا و
منشی مه رویداد بالخیا را رقم میزند ،ننا محوری و مامای زندگی شخصییت و حتیی
ا گوهای روایت محسو میشود
رابات میکمیی در ایین رابطیه معتنید اسیت« :شخصییت حنینیی ییک انسیان در
تصمیماتی مه در شاایط بحاانی میگیاد ،آشکار میشود ها چه بحاان و فشار بیشتا باشد
این آشکار شدن مامبتا است و تصمیمی مه گافته میشود به ساشت بنییادی شخصییت
نادیکتا وجود فشار و بحاان ضاورت تام دارد وقتی چیای درخطا نباشید انتخیا بیی
معناست» (مکمی )69 :1382 ،بعد از امتناع امام از بیعیت بیا یایید ،امیام موقعییتهیای
دشواری را تجابه میمند از قصد جان مادن ایشان تا شهادت حضات مسلم و بسیتن راه
ُ
ایشان سختتا و سختتا میشود وقتیمه حا به حسین گفت« :همینجا فاود آی میه
فاات ،نادیک است » حسین فامود« :نام این سازمین چیست؟» جوا دادند :مابال
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َ
و بالست » (سید بن طاووس )68 :1390

این زمین پابال را نیام دشیت مابالسیت

ای دل بیدرد آه آسمان سوزت مجاسیت
(محتشم ماشانی ،تامی بندها ،شماره )5

عمان سامانی نیا در گنجینه اتساار چنین میسااید:
بیقاینی با قاین شد ،همنیاان

تمکانی را ،مکیان شید تمکیان

مییاد بییا وی بییاز ،درهییای بییال

تییا مشییانیدش بییه دشییت مییابال
(عمان سامانی )75 :1388

موقعیت بحاانی و بالخیا صحنه اجباری ها منشی به شمار مییآیید میه در مباحیث
حکمی همان تندیا و سانوشتی است مه شخصیت با آن مواجهه میشود بحث تنیدیا در
موقعیت بحاانی و بالخیا ،از بحثهای اساسی زندگی شخصیت محسو مییشیود میه
هامسی در موقعیتهای بحاانی و بالخیا ،خواهناخواه با این بحیث درگییا مییشیود ،امیا
پاداختن به آن مجال دیگای میطلبد
 .2کنش شخصیت دینی در سیر صعودی

در زندگی واقعی و در مادارهای انسان ،ساشت و ذات فاد نه در خصایص جسیمی،
روانشناختی ،و اجتماعی ،بلکه در شاایط دشوار و موقعیت بالخیا آشکار میشود ووگلا
معای رایج داستانها را در این میداند مه قهامان در سااسا داستان مموبیش فعال است،
اما در حساستاین حظه منفعب میشود و با حضور بهموقع نیاویی خیارجی نجیات میی
یابد ،اما قهامان در این حظه باید بیش از همه فعال باشید و سانوشیت خیود را بیهتمامی
درست گیاد «قهامان باید مادار تعیینمننده داسیتان را انجیام دهید ،منشیی میه مسیتلام
بیشتاین خطا و مسئو یتپذیای است» (ووگلا )61 :1387

به گفته تودوروف« ،داستانی آرمانی ،با وضعیتی پایدار ،آغاز میشود سنس نیاوییی
تعادل آن را باهم میزند موقعیت ناپایداری ایجاد میشیود؛ بیا مینش معکیوس آن نییاو،
حا ت پایدار ،باز پدید میآید این حا ت پایدار دوم ،همانند حا ت نخست مینماید ،امیا
این دو هاگا یکسان نیستند» (احمدی  )281 :1378عدم تعادل ،بحاان و موقعییت بالخییا75 ،

ننطه مشتاک ا گوهای نمایشی محسو میشود مه شخصیت در اینجا دست به منش می
زند با این اساس ،شخصیت در سیا ناو ی و صعودی ،سعی میمند با منش ،خیودش از
این هبو و عدم تعادل به یک وصال و تعادل ثانویه باساند
وقتی شخصیت با سا دوراهی قاار مییگییاد و بیا عیواطفی مثیب تادیید و پشییمانی
دستبهگایبان است ،عمیقتاین نوع همیذات پنیداری اتفیاق مییافتید در ایین ماحلیه،
اصطالحا بخشآسی پذیا شخصیت و چهاه انسانی وی بهتمامی آشکار میشود همه ما
در زندگی با دوراهیهای اخالقی و تادید میان گاینههای باابا دسیتبهگایبانیم و بنیابااین
وقتی شخصیت تادید میمند یا از ماری مه ماده پشیمان میشود ،موقعیت وی را درک می
منیم یا بهعبارتدیگا ،با وی همد ی و همیدردی دارییم ایین رشیته پیونید چنیان قیوی و
ناگسستنی است مه حتی اگا شخصیت ،منشهای نادرست بکند و گاینههای غیااخالقیی
باگایند ،اعمال و منشهایش را تأیید نمییمنییم ،امیا همیذات پنیداری ادامیه میییابید و
همانان خود را با مادار انسان خطامار یکی میگیایم
رویییداد بالخیییا باییید دوراهییی حنینییی بییاای شخصیییت ایجییاد منیید؛ میینش
شخصیییت بییین بیید و بییدتا یییا دو گاینییه خییو امییا جمییع ناشییدنی ،یییا هییا دو حا ییت
بیهطور همزمییان ی مییه در اییین صییورت شخصیییت را تحییت بیشییتاین فشییار زنییدگیاش
قاار میدهید قهامیان در حظیه روییارویی بیا قدرتمنیدتاین و منسیجمتیاین نیاوهیای
مخییا ف در زنییدگی خییود ،در آخییاین تییالش ب یاای رسیییدن بییه منصییود ،باییید تصییمیم
بگیاد چه منشیی انجیام دهید مینش قهامیان در ایین حظیه ،عمیق شخصییت او را بیه
بهتییاین نحییو بیییان میییمنیید و درواقییع جلییوهی نهییایی ساشییت انسییانی اوسییت
«شخصیییت حنینییی یییک انسییان در تصییمیماتی مییه در شییاایط بحاانییی میییگیییاد،
آشکار میشود ها چه بحاان و فشیار بیشیتا باشید ایین آشیکار شیدن مامیبتیا اسیت و
تصمیمی مه گافتیه مییشیود بیه ساشیت بنییادی شخصییت نادییکتیا وجیود فشیار و
بحیاان ضییاورت تییام دارد وقتییی چیییای درخطییا نباشیید انتخییا
 76می)69 :1382 ،

ب ییمعناسییت» (مییک

در موقعیت بحاانی و بالخیا شخصیت باید سختتاین و معموت آخاین انتخابش را
باای باطاف مادن رنج و بال بگیاد این انتخا و منش ،ها چه باشد ،میاجاا را بیه نطنیه
اوج میرساند شخصیت با انتخا و منشگای در موقعیت بحاانی ،ارزش اصلی و ماتبیه
ی وجود خودش را بامال میمند در حظهی بحاان اراده انسان به جدیتاین شکب محک
زده میشود ازاینرو ،ارزش چیای مه انسان انتخا میمند نسبت مستنیم با خطای دارد
مه او حاضا است باای دست یافتن به آن به جان بخاد؛ ها چیه ایین خطیا بیشیتا باشید،
ارزش آن چیا نیا بیشتا است (همان)105 :

غوطییهور شییدن شخصیییت در رنییج و بییالی ناشییی از انتخییا و میینش شخصیییت
است مه بحاان را بیاای او رقیم مییزنید بحیاان و روییداد بالخییا ،اگیا بیا منشیگای همیااه
باشیید ،هیجییانانگیاتاین و تماشییاییتییاین حظییهی مییادار شخصیییت اسییت همزمییان بییا
پییذیاش و انتخییا رویییداد بالخیییا ،معنییا نی یا بهتییدریج آشییکار میییشییود؛ چاامییه معنییای
او یه بیا انتخیا و مینش شخصییت در سییا صیعودی خیودش را نشیان مییدهید ازایینرو
وقتییی نیییاز وجییودی شخصیییت در دل بییال و موقعیییت بحاانییی آشییکار شییود ،شخصیییت
دوباره بیین دوراهیی قیاار مییگییاد او بایید دسیت بیه انتخیا در موقعییت بالخییا بانید و
منش خودش را در راستای نیاز وجیودیاش ادامیه دهید ییا اینکیه دنبیال جیای امین باشید تیا
از این بحاان خیال

شیود در صیورت دوم اساسیا مینش شخصییت تماشیایی نمییشیود؛

چاامه با اساس آمیوزههیای دینیی ،انتخیا و مینش شخصییت در بالهیا و ابتالئیات شیکب
میییگیییاد ازایینرو ،بعیید میینش شخصیییت در موقعیییت بالخیییا ،نییهتنها رنییجهییا و بالهییا از
بین نمیرود ،بلکیه بهصیورت تیدریجی افیاایش پییدا مییمنید و بیه ننطیهی اوج مییرسید؛
جایی مه معنیا درنهاییت خیودش تجلیی میییابید خالصیه اینکیه شخصییت بیا انتخیا و
منشگای در فاایند سییا ناو یی و سییا صیعودی ،بهتیدریج بیه معنیای بیارگتیای مییرسید
مییه ابتییدای اییین سیییا حتییی تصییورش را نیییا نداشییته اییین معنییا در ماتبییهی بییاتتا و ابعییاد
گسییتاده آن ،بییه خییاطا رویییداد بالخیییای اسییت مییه شخصیییت از دل انتخییا هییا و
منشگایها در موقعیتهای بالخیا تجابه ماده است
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بنابااین ،با توجه به مباحث حکمی مییتیوان گفیت ،در سییا ناو یی میتن نمایشیی،
موقعیت بحاانی شخصیت را مدام مجبور به انتخا و منش میمند در سیا صعودی نییا
همانان عدم تعادل توام و تشدید میشود ،اما در اینجا باخالف سییا ناو یی ،انتخیا و
منش شخصیت است مه موقعیت بحاانی را مدام تشدید و درنهایت به تعیادل ثانوییه میی
رساند
آثار و پ وهشهای متنوعی وجود دارند مه به متون نمایشی پاداختهاند ،اما در اغلی
آنها بهطور مشخص و انحصارا ،در ایده و جایگاه ایده پادازی موضوعیت نداشته اسیت و
بهصورت مستنب به آن توجه نشده است از مهمتاین این آثار و پ وهشها میتوان به موارد
زیا اشاره داشت
سام اسمایی ( ،)1383در منا ه «فاایند نوشتن اثا نمایشی» بهصورت مستنب بیه بحیث
ایده جنینی پاداخته مه یکی از مهمتاین پ وهشها بیه شیمار مییرود تمیایا آن نسیبت بیه
پ وهشهای دیگا ،پاداختن به چگونگی خلق ایده است اسمایلی میگوید بااثیا مطا عیه و
بارسی نوشتهها ،مصاحبهها و یادداشتهای نویسندگان مختلف توانسته است روشی عیام و
درعینحال خا

بیابد عام ازاینجهت مه فاایند نیازمند نظم است و خا

بههاحال ها مس نظمی خا
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ازاینجهت میه

خود دارد سام اسمایلی در این منا ه ،ایدههای جنینیی را بیه

حاظ نوع به شش دسته تنسیم میمند :شخص یا شخصیت :مادم و منشهایی مه انجام می
دهند شایعتاین جاقه باای شاوع یک درام هستند مکان :یکی از شایعتاین انواع ایده جنینی
است مکانهای خا

افااد خا

را به دنبال خود میمشاند یک مکان خا

میتواند در

حکم نیاوی محاک منش باشد و به خاطا ارتباطش با حال و هوا ،در خلق اییده جنینیی میی
تواند ننش مؤثا داشته باشد نویسنده هنگامیمه میخواهد اییدهای از مکیان بیابید بایید بیه
دنبال این باشد مه امور و منشهای مدنظاش در چه نوع مکانی واقع میشود و یا باعکس در
این مکان چه منش و اعما ی احتمال دارد واقع گادند حوادث« :یک حادثه عبارت اسیت از
تغییای سایع در شاایط یک یا چند فاد و آن معموت با وقایع و اعمال ،خیواه منفعیب و خیواه
فعال ساومار دارد ،مسی باای دیگاان ماری انجام میدهد ،یا چیای بیا او واقیع مییشیود »
حوادث ،سهم بساایی در داستان نمایشنامه دارند ،ایینگونیه اییدههیا را مییتیوان در صیفحه
حوادث روزنامهها بهوفور یافت و همانین در زندگی ها مس این حوادث ایدئال و مناس را
مشاهده ماد فکا تعنلی (مفهومی) :مطا عه فلسفه و آثار فلسفی و مداقه در حنینیت امیور،
سامنشأ این نوع از ایدههای جنینی است در این میان میتوان آثار ژان پب سارتا را مثال زد مه
با اساس عناید فلسفی اگایستانسیا یستی بناشدهاند موقعیت :سام اسمایلی موقعییت را بیه
مجموعه روابط انسیانی بیین میادم و نییا مییان میادم و امیور تعاییف نمیوده اسیت حیوزه
اطالعاتی :این نوع ایده جنینی مبتنی با تحنیق و پ وهش است ،گاه نویسنده مییخواهید در
خصو

یک حوزه اطالعاتی مه به آن عالقهمند است فیلمنامهای بنویسد حوزههایی مانند:

سفا گای ،مینیابی ،جنگ خاوسها و این حوزه اطالعیاتی از روزنامیههیا ،اینتانیت و
تغذیه میشود (سام اسمایلی 60 :1383 ،ی )61

ساشار ( ،)1391در متا «سلول بنیادین داستان» ،در صدد است با تجایه و تحلیب و
نشان دادن نحوه شکبگیای ،فکا او یه ها داستان در ذهن نویسنده ،بیه او ممیک منید تیا
زمینههای او یه تزم باای این اتفاق مهم را در وجود خود فیااهم منید پیس از انجیام ایین
ماحله ،نویسنده بتواند نطفه او یه داستانی را مه در رحم ذهنش بستهشده است ،حفظ مند
در ماحله بعد نیا ،بامار خالقانه فکای و ادبی ،آن را به بار بنشاند و به داستانی قاببعاضه 79

باای چاپ تبدیب مند جهازی ( )1391در منا های با عنوان «ایدههایی از افسانههای ایاانی
باای نگارش فیلمنامه پویانمایی» ،ایدههایی مه در افسیانههیای ایاانیی باجسیته هسیتند،
ّ
معافی میشوند تا فیلمنامهنو یس پویانمایی بتواند با اساس این ایدهها به خلق فیلمنامهای
خالق بنادازد آرام ( )1392در پ وهشی با عنوان «ماوری با فاآیند تو ید فیلمنامه دینیی از
خلق ایده تا نگارش فیلمنامه» با اساس تجابههای شخصی به خلق ایده در فیلمنامه دینی
پاداخته است و معتند است فیلمنامه دینی در حظیه خلیق مییشیود ،و یی ایین حظیه،
محصول فاآیندی پادامنه است؛ فاآیند تو ید فیلمنامه دینی و فاآینید ییافتن اییده و طیاح
جیما تامس ( ،)1387در «تحلیب (فاما یستی) میتن نمایشیی» ،در بخیشهیای مختلیف
متا خود به بحث ایده پاداخته و ایده نمایشنامه را در ژرفتاین سطوح خود میبیند میه
طاح سازماندهی مب اثا را میریاد تامس با این باور اسیت میه «اییده میتوانید اجیاای
نمایشنامه را باهم نگه دارد ،اما معموت عنصا اصلی جذابیت آن نیست ایده عمیدتا بیاای
روشنی افکندن بیشتا با شخصیتها و طاح داستانی به مار میرود» (تیامس)163 :1387 ،

فاانسیس هاج نیا ( )1382در «مارگادانی نمایشنامه ،تحلیب ،ارتبا شناسی و سیبک» ،در
بخش اول به ایده از منظا تجا یهوتحلیب یک مارگادان پاداختهشده است و آن را از ارزیابی
شخصیتهای در حین منش و حاصب جمع مب نمایشنامه میداند درواقع اییده جنینیی،
موتور محامه ماشین فیلمنامه است مه از اجاای مختلفی تشکیب یافته مه در طیول رواییت
فیلمنامه و فیلم ساخته یا پاداخته میشوند هاج با این باور است مه ایده جنینی ،تنها یک
جاء از فیلمنامه نیست ،بلکه جوهاهای از مب روایت است میه نویسینده در بیازبینیهیای
مکار از آن ،ساشت و سانوشت فیلمنامه را رقم میزند «ایده از ارزیابی شخصییتهیای
در حین منش مشتق میشود و بنابااین گااره ،چکیده چنین منشی است نتیجه آنمه ،اییده
حاصب جمع مب متن نمایشنامه است» (هیاج )108 :1382 ،مایکیب تیی یانیو ( ،)1395در
متا «بوطینای ارسطو باای فیلمنامهنویسان» از واژهای به نام منش ی ایده نام میباد و آن
را زیابنای فیلمنامه میخواند و این حساسیت نویسینده در خصیو
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مینش شخصییت و

این تحنینات و تحنیناتی از این قبیب در حوزهی ادبیات نمایشی ،نشان میدهد تعداد
پ وهشهای نادیک به این موضوع ،محدود است و آنها مستنیما بیه مباحیث میا ارتبیا
ندارند؛ چاامه این منا ه با استفاده از پ وهشهای صورت گافته توسط نظایهپادازان ،ایده
جنینی را با اساس مباحث جدید روایتشناسانه ،در سیا ناو ی و صعودی شخصیت دینی
تحلیب میمند
 .3یافتههای تحقیق

نگارش فیلمنامیه بیهعنوان بسیتا اصیلی و محیور پیونید عناصیا سیینمایی ،یکیی از
مهمتاین مااحب شکبگیای و تو ید فیلم است بهطوریمه معموت موفنیت یا شکست هیا
فیلم از قوت و ضعف فیلمنامه نشأت میگیاد فیلمنامهها معموت از طاح رنج مییبانید و
اغل طاحها نیا در ایده جنینی مشکب خودشان را باوز میدهند «اییده نیاپاورده چنیان
خلب و شکافهای مهلکی دارد مه میتواند شما را حتی پییش از آنکیه سیطای بیه ماغیذ
آورید ،به حضیض شکست فاو اندازد» (سیواین )62 :1383 ،اما از سوی دیگیا ،اگیا اییده
ّ
جنینی دقیق و خالقانه باشد ،داستان از زیانهای احتمیا ی بیا منیار مییمانید و در حیین
نگارش آن میتوان از موارد ناصوا اجتنا ماد سام اسمایلی علت نیام گیذاری انگیاره
(ایده) جنینی را چنین بیان میمند « :در ایده جنینی هیچ چیا رشد و بسط نیافتیه ،در عیین
حال با نوه حاوی یک نمایشنامه مامب است» (اسمایلی )11 :1383 ،اییده جنینیی ،غیاش
ناخودآگاه ذهن از یک مفهوم و تصویا به مفهوم و تصویای دیگا است مه نویسینده در آن
شخصیتی را با مشمکشهای مبهم تصیور میاده اسیت در نظیا اسیمایلی ،اییده جنینیی
خصوصیاتی را در خود دارد؛ از جمله اینکه ،ایده جنینیی خیو  ،قوییا عالقیه ناخودآگیاه
نویسنده را تحت اختیار دارد پس آن باید ایدهای باشد مه نویسنده بتواند با آن زندگی مند
او باید در یک چنین ایدهای امکان با نوه اثا نمایشی را احساس مند نویسنده باید قابلیت
مهیج سازی زندگی را در آن مشاهده مند؛ یعنی باید دارای امکیان بیا نوه اثیای باشید میه
زندگی او ،زندگی شخصیتهایی مه ساانجام بخشی از اثا محسیو میشیوند و زنیدگی 81

تماشاگاانی را مه در نهایت با آن تماس پیدا میمنند تعمیق و تشدید مند این خصوصییت
و بازشناسی خود ایده با وسعت دیدگاه نویسنده و با شدت اضطاار او مبتنی است (همان)

رابات مکمی در اینباره جنینی معتند است «ایدهای مه نویسنده را به خلق داستان بامیی
انگیاد و معاف شخصیت ،موقعیت و مسئله داستان است» (مکمی)78 :1382 ،

اباار اصلی مشف ایده ،جستجو در درون منش نمایشی شخصییت اصیلی ،ییا همیه
شخصیتهاست مه در درون این مینش ،ننطیه تأمیید بیه مجیا هیدایت مییشیود؟ چیاا
شخصیت اصلی این منش اوج یابنده را تنبب میمند و به انجام میرساند؟ نتیجه این منش
چیست؟ باید مسیاهای دیگای باای منش وجود داشته باشید و شخصییت بتوانید آنهیا را
باعهده گیاد ،پس چاا این منش خا

را تنبب ماد؟ در ماحلهای مه شخصییت بیشیتاین

رنج را تحمب میمند ،در نظا او چه چیا از همه مهمتا است؟ بعد از حظیهی اوج ،تیأثیا
این مشف با او و دیگاان چیست؟ پاسشهای زیادی وجود دارد مه مارگادان میتوانید در
مورد منشی مه به سوی یک ایده میب خواهد ماد از خود بناسد همینمه نویسینده گمیان
مند به ایده دستیافته است ،باید آن را در قا

ملمات و حتیاتمکیان خالصیه و موتیاه

ثبت مند و آنگاه به عن بازگادد و توان ایدهیابی خود را در باابا منش محک باند ویکتور
هوگو میگوید« :هیچ چیا قدرتمندتا از ایدهای نیست مه زمان آن فیاا رسییده اسیت» (آن

جیونا )35 :1393 ،یا آن جونا معتند است «همیشه به دنبال موقعیتهایی باشید مه در آنها
بتوان عمیقتاین احساسات را در قا

منش عینی و بیاونی تجسم بخشیید» (همیان)59 ،

موقعیتهایی مه عمیقتاین احساسات را در قا

منش عینی میمند ،ننطه عدم تعیادل و

موقعیت بحاانی شخصیت اصلی به شمار میآید
اساتید فیلمنامه معتندند باای تشخیص اینمه داستانی ارزش ننب دارد یا نه ،آن را بیا
چهار پاسش محک میزنند :شخصیت اصلی میست؟ او میموشد چهماری را بیه انجیام
باساند (یا تکمیب مند ،به اجاا درآورد) (نیاز و مسئلهی دراماتیک او چیسیت؟ چیه مسیی
میموشد او را متوقف مند؟ اگا شخصیت اصلی موفق نشود ،چه روی میدهد؟ همه ایین
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شخصیت در بنبستی گافتار میشود مه در آغاز سیا صعودی تالش میمند این موقعییت
بحاانی را باطاف مند انتخا میان ماگ و زندگی ،چه واقعی و چه نمادین ،فنط در چنین
شاایطی است مه پاسخ چهار پاسش تضمینمننده از مار درمیآید یک ایده جنینی موفق،
گاچه ممکن است به شکلی آنی و فیا مجلس به ذهن نویسنده خطیور میاده باشید ،امیا
نمیتوان آن را محصول یک اتفاق دانست تو د یک ایده قدرتمند ،به ریاف ذهنییای میه
ایده در آن پدید آمده ،بستگی دارد میفیت و ماهیت تجابیات و اندوختههای نویسنده ،در
حکم پشتوانه نظای و هنای اوست مه گاه در قا

ایده جنینی ،باوز مییابید و در خیالل

نوشتن فیلمنامه تصحیح و تکمیب میشود
 .1ارتباط ایده جنینی بامعنای اثر

معموت ها نویسندهای باای ایده جنینی خود ،فاضهای گوناگونی دارد یا اینکه بیاای
خودش فاضیهای میسازد مه آن را «معنادار» میمند منظور از معنا ،نتیجه و پیامی اسیت
مه مخاط آن را دریافت میمند این پیام «درونمایه» نامیده مییشیود میه «نیه از زبیان
شخصیتها ،بلکه با منش و محتوای داستان به مخاطی

منتنیب میشیود» (آرمیا:1375 ،

 )85بهعبارتدیگا درونمایه به پاسش «معنای منش شخصیتهیا در ایین میتن نمایشیی
چیست؟» پاسخ میدهد ازاینرو «درونمایه به موضیوع اصیلی درام اشیاره نیدارد ،بلکیه
ماتبط با دیدگاه نویسنده دربارهی موضوع اصلی است » ( توین؛ استامدیب)27 :1394 ،

«در ها اثا هنای میتوان نظامی متشکب از مضامین بههمپیوسته را شناسیایی نمیود
این نظام همان درونمایه است درونمایه دارای مفهومی موتاه بوده ،گاه مفهومی است مه
از مب اثا و گاه مضمونی است مه از بخشیی از ییک اثیا بیه دسیت مییآیید درونماییه،
نمایانگا نوعی وحدت بوده ،مواد مالمی و عناصا جائی را نظم بخشیده ،با اساس اصیب
علیت صورتبندی میمند» (داودآبیادی )81 :1389 ،هاچه اثا با مبنیای ییک درونماییهی
روشن ،زیباتا بنا شود ،بینندگان معانی بیشتای را در فیلم خواهند یافیت؛ زییاا آنهیا فکیا
نویسنده را میخوانند و معانی ضمنی آن را در تمام وجوه زنیدگی خیود پیی مییگیانید و 83

باعکس ،ها چه معناهای بیشتای بار داستان شود ،آنها بیشتا با هم تلنبار خواهند شد تیا
جایی مه فیلم به ویاانهای از مفاهیم فاعی و جائی بدل میشیود و عمیال پییامی را منتنیب
نمیمند
با انتخا ایده جنینی ،معنای او یه از دل اییده آشیکار مییشیود (نهاینکیه بیه داسیتان
تحمیب بشود) و در فاایند تبدیب ایده جنینی به طاح و از طاح به فیلمنامه با همان معنای اثا،
مار دنبال میشود گاچه ممکن است در فیلمنامه معنای او یه ابعاد بیشیتای پییدا منید و ییا
معنای اثا به حاشیه رانده شود ،اما این باعث هدفمند شدن نگارش خواهید شید؛ چاامیه آن
معنای او یه مسیای را باای ادامه راه فااهم میمند و در آن مسییا مشیخص بیا آزادی تخییب،
دست به خالقیت میزند و به تیههای زییاین نفیوذ و بیا عمیق قابیبتوجهی فیلمنامیه سییا
تکاملی خودش را میپیماید بعد از فااهم میادن زمینیه و انتخیا اییده جنینیی بیهصیورت
وجودی ،معنای او یه با توجه به زاویه دید نویسنده خودش را به شکب طبیعی نشان میدهید
بنابااین ،ایده جنینی مه از انتخا و منش اصلی شخصیت در موقعیت بحاانیی شیکب میی
گیاد ،بهصورت طبیعی معنای او یهای از آن آشکار میشود مه خود ایده به ما میگوید مه بیا
توجه به منش شخصیت و موقعیت بحاانی ،چه معنایی از آن آشکار میشود

نمودار شماره ( .4منبع ،نگارنده).

ایده با آن معنای او یه به سمت طاح و فیلمنامه شدن پیش میرود و بیهیچ تحمیب و
پیشفاضی ،متن با اقتضا و منطق داستانی همااه معنای اثا تکمیب میشود اگیا نویسینده
84

در فاایند نگارش فیلمنامه به معنای دیگای باسید ،بیه د ییب اینکیه دییدگاه و زاوییه نگیاه

نویسنده در آن تنیده شده است ،ایاادی ندارد در اینجا مارماد معنای او یه ایین اسیت میه
مسیا را باای نویسنده مشخص میمند و نویسنده با آزادی مامب در آن مسیا قاار میگیاد
نویسنده نیازی ب ه آزمودن مسیاهای دیگا ندارد تا به تشدد دچار شود «گاهی ممکن است
تا قبب از اتمام نسخه اول فیلمنامه ،هنوز ندانید داستان شما درباره چیست ،اما چهبهتا میه
مضمون داستان را از اول پیداماده باشید» (آن جونا)32 :1393 ،

 .2ایده جنینی در سیر نزولی و صعودی شخصیت

شخصیت در فاایند سیا ناو ی و سیا صعودی ،بهتدریج به منش و معنایی مییرسید
مه ابتدای این سیا حتی تصورش را نیا نداشته این در ماتبهی باتتا ،به خیاطا روییدادی
است مه شخصیت از دل منشهای خود در موقعیتهای دشیوار تجابیه میاده و موجی
تجلی معنای اثا شده است
با اساس مباحث گذشته میتوان گفت ایده جنینیی یعنیی رهیور نییاز شخصییت در
موقعیت بحاانی مه منجا به انتخا و منش شخصیت میشود بنیابااین اییده بیا اسیاس
دوراهی شخصیت اصلی شکب میگیاد؛ جایی مه در ا گوی سفا قهامان مایستوفا ووگلا
در ماحله  8یعنی ماحلهی «آزمایش سخت» اتفاق میافتد

نمودار شماره ( .5ایندیک.)36 :1397 ،
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این دوراهی ،در ننطه مامای اثا نمایشی قاار دارد؛ یعنی در پایان سیا ناو یی و آغیاز
سیا صعودی شخصیت آشکار میشود ذا ایده در ننطه تالقی سیا ناو ی با سیا صعودی
شخصیت شکب مییگییاد بیاای مثیال واقعیهی میابال ،در ابتالهیای روز عاشیورا ،امیام
حسین نهایت بال را می بیند اما باز با عشق این راه بالخیا و موقعیت بحاانیی را انتخیا
میمند ذا انتخا امام از جنسی دیگا و فااتیا از همیه انبییاء و او یاسیت او بیه میاگ و
شهادت خود و خویشانش آگاه است و ساانجام بالی مابال را میبیند بااینحال پا سست
نمیمند و با عهدی مه با خدایش بسته ،باقی میماند امام حسیین در ها حظیه میه بیه
شهادتش نادیکتا میشود ،بال نیا اوج مییگییاد اوج روز ،اوج گامیا ،اوج عطیش ،اوج
نامادمیها ،اوج شناوت ،اوج بیعدا تی و همه صحنه عاشورا را بالخیا و تماشایی می
مند مه اینها با منش و انتخا بال در موقعیت بحاانی بهوسیلهی امام حسیین صیورت
میگیاد
شخص از بال گایاد تا خون او نایاد

من یک جهان بال را خود اختیار مادم
(فاوغی بسطامی ،غال شماره )327

بنابااین انتخا امام حسین بیعت نکیادن بیا یایید بیوده ،میه یوازم ایین مینش و
انتخا  ،رفتن امام به مکه و ناتمام گذاشتن حج به خیاطا نامیه موفییان و بسیتن راه موفیه
توسط ّ
حا و رسیدن اصحا امام حسین بیه مابالسیت در اینجیا عشیق بیه پاوردگیار
شخصیت بهصورت مامب آشکار میشود مه در واقعه مابال شهادتطلبی امام و یاران امام
است در سیا صعودی ،با شهادتطلبی امام در موقعیت بحاانی ،امام را در ماات بیاتتا
قاار میدهد مه به ممال عشق و عدا ت میانجامد و جاودانگی امام را به همااه دارد نتیجه
این منش امام و انتخا ایشان ،عشق به پاوردگار و احیای عدا ت ،بیه ممیال خیودش در
همه تاریخ میرسد
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نمودار شماره ( .6منبع ،نگارنده)

با توجه به این روایت عاشورایی ،میتوان درباره ایده جنینی واقعیه عاشیورا اینچنیین
آورد :امام ی مه به دعوت هااران نفا باای تشکیب حکومت به شها دیگای میرود در باابیا
هااران نفا از مادم همان شها ایستادگی میمند تا عشق و عدا ت ا هی را آشکار مند ایین
ایده بهتنهایی مایههای تااژدیک واقعهی عاشورا را تااندازهای باوز میدهد در روییدادهای
تاریخی به د یب اینکه درک ماملی از ایده جنینی وجود ندارد ،روایتها بیهصیورت خطیی
ارائه میشود اینکه ایده جنینی در روایتهای مختلف از یک رویداد تاریخی چگونه باوز
مییابد و مدام روایت به حنینت نادیکتا است بحیث بسییار مهمیی اسیت میه بایید در
پ وهشهای دیگا به آن پاداخت
در هییا صییورت ایییده جنینییی ننییش مهمییی در شییکب گیییای و فهییم مییتن نمایشییی
دارد نمونههای زیادی را می توان یافت و از منظا حکمی درباره آنها سخن گفت به عنوان
مثال بارسی ایده جنینی در چند نمونه از فیلم های سینمایی میتواند راهگشا باشد:
دیدهبان :دیدهبانی مه میخواهد همرزمانش را نجات دهد ،اما جان خودش هیم بیه
خطا میافتد
مهاجر :رزمندهای مه میخواهد دوستش را نجات دهد ،اما هییچ راه ارتبیا حسیی 87

وجود ندارد و در آن فضای قدسی ارتبا شهودی شکب میگیاد.
آژانس شیشهای :رزمندهای مه میخواهد دوستش را باای مداوا به خارج مشور بباد،
اما وقتی پاواز آنها منسب مییشیود ،مسیافاان آژانیس را گاوگیان مییگییاد و ارزشهیای
فااموششده دفاع مندس را یادآوری میمند
بچههای آسمان :پسای مه به خاطا تنگدستی پدرش ،میخواهد بیاای خیواهاش
مفش بگیاد و عشق او در ماتبهی باتتای تجلی مییابد
رنگ خدا :پدری مه باه معلو ش را نمیپذیاد تا چشمش به زندگی بیاز شیود ،امیا
زندگی را بستهتا میبیند و چشم دیدن رنگ خدا را ندارد
زیر نور ماه :طلبهای مه میخواهد باس بنوشد ،اما به خاطا خطیا بیودن مسیئو یت
آن تادید میمند و ابعاد دیگای از روحانیت را مشف میمند
یه حبه قند :دختای مه میخواهد با ازدواج یک زنیدگی میدرنی را شیاوع منید ،امیا
د بستگیهای سنتیاش مانع میشود و سنتها را در ماتبهی باتتای درک میمند
لیلی با من است :رزمندهای مه میخواهد با باگشتن به پشت خط ،جانش را نجات
دهد اما بیشتا به خط مندم نادیک میشود و تحت تأثیا فضای جبهه قاار میگیاد
مارمولک :دزدی مه با باس روحانیت میخواهد از مشور فاار مند امیا مجبیور میی
شود ننش یک روحانی را بازی مند و این ننش او را اصالح میمند
 .4بحث و نتیجهگیری

او ین ماحله نگارش خالق چیای است مه نویسنده را به حامت وامییدارد و انگییاه
ای باای نگارش فیلمنامه پدید میآورد غا با به د یب خام بودن ،آن را اییده او ییه و جنینیی
می نامند از این ماحله است مه نویسنده چیاهایی را به آن اضافه میمند و آن را بسط میی
دهد ذا ایده جنینی باید آنقدر مشش داشته باشد مه تاقب خود نویسینده را بیه نگیارش
تحایک مند ایده جنینی میتواند در اشکال مختلف راها شود ،گاه اتفاقی ،امیا در امثیا
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عینی یا انتااعی ،و یا حتی مفاهیم فلسفی شکب بگیاد در آموزشهای نمایشنامهنویسی و
فیلمنامهنو یسی گفته میشود ،ایده باید باانگیااننده باشد ،جذا باشید ،بکیا باشید و
این وی گیها باای ایده جنینی درست است ،اما به خاطا اینکه با نگاه بیاونی دربیاره اییده
سخن گفته میشود ،ممک چندانی در خلیق و تحلییب میتن نمایشیی نیدارد؛ چاامیه نیاد
هامسی بکا بودن ،باانگیاانندگی و جذابیت یک معنای متفیاوتی دارد ازایینرو ،نویسینده
باید ایده و سایا عناصا درام را بهصورت وجودی از درون رویداد و تجابیه زیسیته مشیف
مند ایده یک داسیتان بایید آنقیدر قابلییت داشیته باشید میه هیا شینونده ،خواننیده و ییا
سامایهگذاری را جذ نماید تا به خواندن طاح آن نیا تمایب نشیان دهید در ایین هنگیام
است مه ننش منش شخصیت در ایده نمود پیدا میمند این منش شخصییت قیاار اسیت
بسط داده شود و تبدیب به یک فیلمنامه و یا نمایشنامه مامب گادد پس بایید آنقیدر مینش
بارگ و جذابی باشد مه انگیاه نویسنده را در طول نگارش اثا حفظ نماید
نویسندهای مه خود ،از تجابههای غنی باخوردار بوده یا جستجویی در تجابیههیای
وجودی و زیسته شخصیتهای تاریخی داشته یا ماوشی در منابع به عمبآورده است ،باید
عیار ایده در آستانه خلق و سالمت و ممال جنین در حال وضع را بهدقت بارسیی منید تیا
دریابد در دام ملیشه گویی و سطحینگای نیفتاده و یک تجابه شخصی غیاقاببتعمیم ییا
یک اتفاق روزانه و ممبها را با پسوند دینی ،باک نکاده است ازاینرو باای خلق و انتخیا
ایده جنینی ،باید درک درستی از مینش و انتخیا شخصییت در سییا ناو یی و صیعودی
داشت مه در این تحنیق موردبارسی قاار گافت و گفته شد :شخصیت با انتخا و منشش
در سیا ناو ی ،بهتدر یج ممبودها و موانع سا راهش قیاار مییگیانید و او را از شیکافی بیه
شکاف بارگتا و سنس در بحاان و اوج شکاف گافتار میمنند همزمان با این سیا ناو ی،
بهتدر یج نیاز فطای شخصیت از دل شکافها و موقعیتهای بحاانیی آشیکار مییشیود و
پادهها منار میرود در ابتدا ،انتخا و منش شخصیت ،تکبعدی است ،اما بهتیدریج در
سیا ناو ی ابعاد دیگاش آشکار میشود و معنایی مه آشکار میشود مامب نیست در سییا
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بهعبارتدیگا ،در سیا صعودی شخصیت ،با انتخیا ایین رنگهیا و بالهیا در موقعییت
بحاانی ،معنا در ماتبه باتتا از انتخا او یه ،باآورده میشود
با اساس این مباحث روایتشناسانه میتوان گفت ایده جنینی رهور نییاز شخصییت
در موقعیت بحاانی است مه منجا به انتخا و منش شخصیت میشود بنابااین اییده بیا
اساس دوراهی شخصیت اصلی شکب میگیاد این دوراهی ،در ننطهی مامای اثا نمایشی
قاار دارد جایی مه در ا گوی سفا قهامان مایستوفا ووگلا در ماحله هشتم یعنی ماحلهی
«آزمایش سخت» اتفاق میافتد یعنی در پایان سیا ناو ی و آغاز سیا صعودی شخصییت
آشکار می شود ذا ایده جنینی در ننطه تالقی سیا ناو ی با سیا صعودی شخصیت شکب
میگیاد
بهطورمعمول ،شکبگیای یک داستان ،نمایشنامه و فیلمنامیه خیو را ماهیون اییده
جنینی آن میدانند اغل صاح نظاان با این نکته اتفاقنظا دارند مه باای خلق اثای میه
بتواند عالوه با عمق و غنای داستانی ،مخاطبان فااگیاتای را بهسوی خود جل مند ،ابتدا
باید ایده جنینی از انسجام ،گیاایی و قوت بیاتیی باخیوردار باشید اییده جنینیی مثیب آن
شاعاانه است مه اگا درست و بجا استفاده شود ،اناژی تزم و مافی را بیاای تیداوم منطیق
درونی ایده ایجاد ماده و خط سیا داستان را تا انتهای مطلو آن بامیسازد
حضور معنای او یه در اثا نمایشی در ایده جنینی ،به مسیا خلق فیلمنامه ،سمتوسو
و روشنی میدهد اتکای نویسنده به معنای او یه در ایده جنینی صافا به معنی همااهی ییا
پذیافتن آن توسط نویسنده نیست بلکه به ذهن و اثا او جهت را نشیان داده و از سیاگادانی
های موجود در طول نوشتن و پاورش اثا جلوگیای میمنید باخیی خیاده مییگیانید میه
معنای او یه در ایده جنینی ،اثا را ایدئو وژیک و شعاری میمند درواقع اومی نیدارد میه
معنای او یه با فیلمنامه را امای قطعی و تغییاناپذیا در نظا گافته شود معنا ممکین اسیت
در طول نمایشنامه یا فیلمنامه بنا به منطق داستان ،دگاگون شود درواقع ایده جنینی نتیجیه
تالقی منش شخصیت در سیا ناو ی با انتخا او در سیا صعودی است مه باوز او ییهای
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