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  چكیده
است. « ماهی سیاه کوچولو»نویسی و به ویژه ادبیات کودکان مدیون داستان شهرت صمد بهرنگی در حوزه داستان

 آشنایی کودکانهای نمایشی و امروزه ادبیات نمایشی کودکان کم رونق شده و هدف ازاین پژوهش داشتن اقتباس

تحلیلی عناصر نمایشی -ی توصیفیبا منابع داستانی غنی این مرزو بوم است. از اینرو در این پژوهش به شیوه
های دراماتیک، بحران و تعلیق و... در داستان وگو، حرکت، نشانهمانند شخصیت و شخصیت پردازی، گفت

دهد؛ ماهی نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می مورد بررسی قرار گرفته است.« ماهی سیاه کوچولو»تمثیلی 
های تواند تبدیل به یک نمایشنامه گردد و در اقتباسهای نمایشی موجود در آن میسیاه کوچولو با توجه به ارزش

 .نمایشی مورد استفاده قرار گیرد
 

 ..های نمایشی، صمد بهرنگی، ماهی سیاه کوچولو، شخصیتظرفیت :هاکلید واژه
 

 مقدمه. 1

ادبیات داستانی معاصر ایران ریشه در فرهنگ مردم ایران دارد و بر کسی پوشیده نیست که چه آثار ارزشمندی به رشته 
: 1389) لزگی،اندتحریر درآمده که این آثار نه تنها در کشورایران، بلکه در کشورهای دیگر قابل احترام و دارای ارزش

ادبیات داستانی معاصر ایران که شامل داستان  توان جز این آثار غنی به شمار آورد.میرا « ماهی سیاه کوچولو. »(86
توانند قابلیت تبدیل شدن ها و کشمکش و تعلیق میشوند به دلیل طرح منسجم و وجود شخصیتهای کوتاه نیز می

 به آثار نمایشی را داشته باشند.
نمایش جوهر طبیعت و ماحصل تجربیات زندگی است. نمایش »توان گفت: اگر بخواهیم نمایش را تعریف کنیم می

ای در جهت ابالغ پیام زندگی و لمس کردن ی نمایش است. وسیلهی زندگی بر صحنهزندگی و یا بازسازی دوباره
تر و . انسان همواره درصدد بوده که پیام و حرفش را به طریقی قابل فهم(72: 1397مکی،) «مفاهیم مربوط به آن است

ها باشد که از نیازهای مخاطب جهان امروز نیز تواند یکی از این راهتر به گوش مخاطبش برساند و درام میانآس
 هست.

توان نمایش را همان تجلی غریزه بازی می»کند: و در جایی دیگر مارتین اسلین نمایش را این گونه تعریف می 
کنند، به یک تعبیر، در کار بداهه سازی را بازی می« کابویسرخپوست و»و یا « پدر و مادر»دانست: کودکانی که نقش 

ترین نیازهای توان به نمایش به صورت مظهری از مراسم آیینی یا مناسک، که یکی از ابتدایینمایشی هستند یا می
ای، مناسک مذهبی، رویدادهای ملی، همگی از عناصر های قبیلهاجتماعی بشریت است نگریست: مراسمی چون رقص

شود و انسان ای دانست که برای دیدن تنظیم و عرضه میتوان نمایش را پدیدهمایشی قوی برخوردارند. همچنین مین
رود، به عبارت دیگر تماشاواره است: واژه تئاتر در یونانی به معنای مکانی است که انسان برای به قصد دیدن آن می

زندگی بشر است و از کودکی با انسان همراه بوده و اهمیت و  . درام در ذات(11: 1391اسلین،)«رودتماشای چیزی می
 ضرورت آنچه برای کودک و چه مخاطب بزرگسال در تاریخ بشر برکسی پوشیده نیست.
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ی بهتر در قالبی دیگر برای شناختن بهتر ادبیات حال با تکیه بر تعریف درام و ضرورت آن و همچنین استفاده 
که مورد بررسی این پژوهش است، به بررسی عناصر نمایشی « ماهی سیاه کوچولو»داستانی معاصر به خصوص داستان 

ها هستند چه طور های نمایشی کدامیم، اول جنبهایم و قصد داریم در این پژوهش مشخص کندر این داستان برآمده
ها بنگریم و همچنین از طریق چه راهکارهایی اقتباس نمایشی بهتری از این داستان ارزشمند داشته باشیم که باید به آن

 تر باشند؟تر و دیدینیدر دنیای امروز جذاب
 

 ی صمد بهرنگیدرباره. 2
ادبیات است که ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزش دارد و به آثار ادبی، هنری، ای از ادبیات کودکان و نوجوانان شاخه

های ها و حقایق زندگی و عواطف و اندیشهگویند که به قصد بیان واقعیتی کودکان و نوجوانان میعلمی و تخیلی ویژه
ذار سروده، نوشته یا و تاثیرگ اصیل انسانی و نیز برانگیختن و تقویت تخیل آنان و زبان و بیانی رسا، گیرا، دلنشین

های . صمد بهرنگی از داستان نویسان روستایی است که در جوانی با گردآوری افسانه(87: 1375) انوشه،گردآوری شود
ی دردشناسی آموزش و پرورش به بررسی مشکالت نوجوانان های خود دربارهها و مقالهآذربایجان و چاپ داستان

. او به علت (24: 1382) میرعابدینی، های واقعگرا از زندگی کودکان روستایی پرداختتانجامعه و سپس به نگارش داس
ای های پنهان خود با این گروه در رود ارس غرق شد. در آثار او به صراحت اشارهداشتن دیدگاه مارکسیستی و فعالیت

های ها را در ساختار حوادث و شخصیتز آنهای روشنی اتوان نشانهها نشده است؛ اما با اندکی دقت میبه این اندیشه
شود: مبارزه با خرافات، اهمیت دادن به عمل و پویایی، اعتقاد به آرمان داستانی او پیدا کرد که به چند مورد اشاره می

شهر ، جدا کردن حق و باطل از یکدیگر، تاکید بر تضاد طبقاتی، امید آفرینی و نگرش مثبت داشتن به آینده، پرورش 
. (97: 1387) شیری، ها طرفداری از برابری و برادرینمایی فداکاریها و مخاطبان، بزرگی انقالبی درون شخصیتنهکی

های نو  با الهام گرفتن از توان به بازتاب روستا و زندگی روستاییان، خلق افسانهنویسی او میهای داستاناز ویژگی
ها، یابی شخصیتنقالی، آشکار بودن حضور نویسنده در متن داستان، فردیتهای کهن و بومی آذربایجان، روایت افسانه

های مثبت گرایش به زبان گفتاری و تمثیل آفرینی، سادگی و صراحت در بیان و ساختارروایی، ارتقای تک شخصیت
 (.98) همان: به مقام مطلوب قهرمان و... را بر شمرد

 

 «ماهی سیاه کوچولو»درباره . 3
ی تحریر به رشته 1346ی ادبیات فارسی است که در سال یکی از شاهکارهای بهرنگی، در حوزه« کوچولوماهی سیاه »

ی جایزه نمایشگاه بولن ایتالیا و میالدی، برنده 1969درآمده. این کتاب به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده در سال 
های تمثیلی های بارز و درخشان داستان. این اثر از نمونه(16: 1377) درویشیان، نیز بی ینال براتیسالوا در چکوسلواکی شد

 ی ادبیات فارسی است. در حوزه
ای که هم خودش را نشان بدهد و هم چیز دیگر را ، به عبارت دیگر ی اندیشه یا واقعه است به طریقهارائه» تمثیل

گاری است که درآن مفاهیم و مقاصد اخالقی تمثیل یک معنای آشکار دارد و یک، یا چند معنای پنهان و نوعی تصویر ن
ماهی ». در داستان (104: 1379) میر صادقی،شودای از روی قصد به اشخاص، اشیا و حوادث منتقل میاز پیش شناخته شده

های انسانی به اشخاص داستان، هریک را تمثیل انسانی قرار داده است؛ مثال او نویسنده با دادن ویژگی« سیاه کوچولو
ها به خودی خود در او وجود ندارد و ی جوان مبارز در نظر گرفته است که این ویژگیی سیاه کوچولو را نشانهماه

 (.314: 1379) میر صادقی در واقع تمثیل است
 شود فابلهایی که از زبان جانوران بیان میهای داستان حیوانند، به چنین داستاندر ماهی سیاه کوچولو شخصیت

 (Fable) های آن . در اصطالح ادبی ، داستان ساده و کوتاهی است که معموال شخصیت(358: 1386)آریانپور، گویندمی
ها در فابل اغلب حیوان هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقی یا معنوی است. شخصیت

 .(92: 1376) تقوی، دارندجان، موجودات انسانی یا خدایان هم درآن حضور حیوانند؛ اما گاهی اشیا بی
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 «ماهی سیاه کوچولو»خالصه داستان . 4
کند که چی؟ فهمد و درباره زندگی از خودش سوال میماهی سیاه کوچولو به سنی رسیده که دیگر خیلی چیزها را می

ماهی سیاه ای هم میشه زندگی کرد؟ مادر قرار است همین طور بریم و بیایم تا پیر بشیم و دیگر هیچ یا طور دیگه
جایست که ما زندگی کردم اما مطمئن باش دنیا همینگوید که من هم وقتی همسن تو بودم از این فکرها زیاد میمی
خواهد ببیند آخر جویبار کجاست کنیم، هیچ زندگی دیگری هم نیست. ماهی سیاه اما فکرهایش را کرده و میمی

ها هم سر حلزون پیچ پیچی رفیق ها و ماهی پیرهبالیی که همسایهخواهد مثل مادرش پیر شود و پشیمان شود. از نمی
 «.زنمها را میپس من هم بکشید؛ چون من هم همان حرف»گوید: ترسد و میاند، نمیماهی سیاه آورده

هم  شانرسد؛ با اینکه حتی اسمهای خودپسند میچه ماهیرود اول به کفشهگیرد و میماهی سیاه جویبار را می       
شان رسد به قورباغه و خرچنگ که ماهی سیاه از هیچ کدامنازند. بعداز آن میمال خودشان نیست ،الکی به خودشان می

کند. او عزمش را جزم کرده که آخر جویبار را پیدا کند. مارمولک خنجری ترسد و با جسارت از کنارشان عبور مینمی
دهم که در برابر مرغ سقا و مرغ ماهی خوار از شجاعی شبیه تو میهای گوید به ماهیدهد که خودش میبه او می

اند دنیا را بگردند و آخر جویبار های دیگر هم آمدهمگر به جز من ماهی»کند: خودشان دفاع کنند ماهی سیاه تعجب می
از رفتن ماهی سیاه  اند. بعدها حاال برای خودشان گروهی تشکیل دادهدهد: بله آنمارمولک هم جواب می« را ببینند؟

ترسند ها آنقدر میافتد. ماهی ریزهی مرغ سقا گیر میبه دنبال آخر جویبار ماهی سیاه همراه چند ماهی ریزه توی کیسه
گوید اول ماهی سیاه را بکشید تا آزادتان کنم. ماهی کنند به التماس کردن به مرغ سقا مرغ سقا  هم میکه شروع می

ها را کند. مرغ سقا هم ماهی ریزهکنند. اما ماهی سیاه با خنجرش از دست مرغ سقا فرار میهای بزدل باور میریزه
ای که افتد. ماهی ریزهخوار میدهد. ماهی سیاهاین بار جان سالم به در میبرد اما بار دیگر در شکم مرغ ماهیقورت می
شود. این داستان را ماهی پیری برای دوازده سیاه نمیدهد. اما خبری از ماهی کند و سخت ترسیده را نجات میگریه می
 کند.شود ماهی سرخ کوچکی تا صبح به دریا فکر میگوید. وقتی قصه تمام میاش میهزار نوه

 

 های نمایشی از آثار داستانیاهمیت اقتباس و بررسی قابلیت. 5
و حرکت است و بر دو نوع تراژدی و  دهد که به معنی کنشترین مبحث رساله ارسطو را نمایش تشکیل میاصلی

کند: اقداماتی که از جانب هنرپیشه بر روی صحنه گونه تعریف میکمدی است. ارسطو در بوطیقای شعر نمایش را این
گیرد، نمایش گفته انگیز یا شادی بخش، صورت میروی جمعیت، برای تجسم موضوعی غمو روبه

 .(43: 1394)آقاحسینی،شودمی
های های نمایشی قرار گرفته و از ظرفیتهای مختلف ادبیات داستانی  مورد اقتباساصر همواره حوزهدر دوران مع

داستان آن در خلق آثار جدید استفاده شده است. امروزه ادبیات توانسته به منبعی غنی برای اقتباس دراماتیک تبدیل 
و به ویژه روایت با هم مشترک هستند و همین علت  های زیادی از ساختارشود. درام و ادبیات داستانی هردو در بخش

 .(42: 1394) نصیری،کندتوجه ویژه به اقتباس را توجیه می
گویند. ادبیات داستانی همان فیلم و تئاتر به شکلی پیوسته برای ما قصه می»گوید:بر همین گواه کریستین متز می

زنند و ای متفاوت حرف میی شوند، اما فیلم و تئاتر به گونهتوانند در زبان و کلمات جارگویند که میچیزهایی را می
 . (Metz,1947: 65)«همین دلیلی برای نیار اقتباس و عملی بودن این کار است

اند ای از حوادث تعریف کند که به صورت علت و معلولی به هم زنجیر شدهاگر کسی روایت را به عنوان مجموعه»
گذارند، آنگاه با همین ها تاثیر میپذیرند و برآنمتوالی هستند که از حوادث تاثیر میهای و شامل یک رشته شخصیت

-Mcfar)«زمان به سمت متن ادبی و هم به سمت یک اجرای تئاتری معطوف شودتواند همتعریف ساده ذهن ما می

lane,12:1996.) 
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های نمایشی در ادبیات دهد و بررسی قابلیتتواند عملی بودن اقتباس نمایشی از داستان را نشان این دو سخن می
« صمد بهرنگی»از آثار برجسته « ماهی سیاه کوچولو»طور که پیش ازین گفته شد. داستان کند. همانداستانی را توجیه 

 تواند در دنیای امروز مفید واقع شود.در ادبیات معاصر است و اقتباس نمایشی از آن می

ت دارند مشخصه درام اجرا و مشخصه داستان نوشتار است. همچنین مخاطب، درام و داستان دو زبان متفاو 
کند و این مسئله موجب شده که تماشای یک تئاتر در تری برقرار میخصوص مخاطب امروز با درام ارتباط راحتبه

 .(43: 1394)نصیری،تر از مطالعه یک کتاب باشددنیای شلوغ امروز، در هرحال آسان
در کشور ما به خصوص در آثار اقتباس شده از ادبیات داستانی معاصر می تواند به صورت دو در آثار نمایشی 

سویه مفید باشد یعنی هم از آثار و خط فکری روایت ها بهره برد و هم آثار داستانی را در قالب درام به عالقه مندان 
 شناساند.

 

 هاشخصیت. 6
  قهرمان (protagonist) شخص بازی محوری 6-1
زند و کشمکش را به ریزد بحران را دامن میکند، روند عادی زندگی را به هم میست که محیط را آشفته میکسی

 .(81: 1397)مکی، آورد. بدون او همه چیز در جای خود قرار دارد وجود می
 هنوز هنوزکه و کجاست جویبار آخر که فکرم این تو هاست ماه من مادر، دانی گفت: می کوچولو سیاه ماهی»

 هم آخرش. امکرده فکر اشهمه و امنگذاشته هم چشم به حاال تا دیشب از. بیاورم سردر چیزی امنتوانسته است،
بهرنگی، ) «خبرهایی هست چه دیگر جاهای بدانم خواهدمی دلم. کنم پیدا را جویبار آخر خودم بروم گرفتم تصمیم

1385 :6 .) 
خواهد کند به سواالت عجیب پرسیدن مثال میشود. شروع میبیدار میماهی سیاه کوچولو یک روز صبح از خواب 

 رسد؟به کجا می جویبار آخر ببیند برود خواهدببیند آخر جویبار کجاست؟ یا میپرسد دنیا کجاست؟ و می
ماهی سیاه کوچولو یک شخصیت محوری است که خواهان این است که وضع موجود را بر هم بزند. شخصیت 

ند قهرمان باشد؛ اما گاهی قهرمان نیست و یا حتی شخصیت مخالف و یا نیرویی منفی است اما در این توامحوری می
 داستان شخصیت محوری داستان همان قهرمان است.

 

 ضد قهرمان(antagonist) شخص بازی مخالف 6-2
های نیروییست که همچون سدی محکم در مقابل اعمال خواست شخص بازی محوری قد برافراشته است و کوشش 

توان گفت شخص بازی مخالف پاسدار شرایط موجود است و یا کند. و یا میاورا در جهت نیل به هدف، خنثی می
 . (82: 1397)مکی،خود همان شرایط موجود است

گوید: دنیای دیگری وجود ندارد. دنیا ود است او در جواب ماهی سیاه میمادر ماهی خواهان شرایط موج
کنیم. ماهی همسایه نیز با یادآوری عاقبت حلزون پیچ پیچی سعی جاست که ما هستیم و زندگی همینه که ما میهمین

 در مخالفت با ماهی سیاه دارد. اما ماهی سیاه تصمیمیش را گرفته. 
 کنیم؟ای به تو رحم هم میخیال کرده یکی از ماهی پیره ها گفت:»

 خواهد!دیگری گفت: فقط یک گوش مالی کوچولو می
 .(10: 1385بهرنگی، ) «دیگری گفت: تا کارش به جاهای باریک نکشیده بفرستیدش پیش حلزون پیره

همان باشد که  گویند که در داستان تغییر نکند یا اندکی تغییرکند. در پایان داستانبه شخصیتی می شخصیت ایستا:
چه ماهی ها، . شخصیت مادر، ماهی همسایه، کفشه(93: 1379)میرصادقی، اول بوده و حوادث داستان در آن اثری نگذارد

 خرچنگ، مارمولک، ماه، مرغ سقا و مرغ ماهیخوار، ماهیگیر شخصیت های ایستا هستند.
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 شخصیت اصلی 6-3
 نامند شخصیت اصلی، خوب یا بد، همواره با ( میHeroقهرمان ) شخص اول داستان یا نمایشنامه است و آن را گاه

(. نیاز به گفتن نیست که 303: 1383گیرد)داد، خیزد  و پیرنگ داستان شکل مینیرویی معارض به کشمکش بر می
 شخصیت اصلی این داستان ماهی سیاه کوچولو است.

 

 شخصیت فرعی 6-4
اشخاص فرعی براساس موقعیت زمانی و مکانی ممکن است وارد داستان شوند و کشمکش و گره افکنی را افزایش  

ها ، حلزون، ماهی های دیگر، کفشچه ماهی (68: 1391)اسکات،کارد، های اصلی شوند.دهند یا منشا کمک به شخصیت
های سیاهی لشکر: این ز اشخاص فرعی شخصیتقورباغه، مارمولک، خرچنگ، چند ماهی ریزه، مرغ سقا، ماهیخوار ا

شوند؛ اما بدون حضور آنان کنند و سپس فراموش میهای پس زمینه هستند و نقش مختصری را ایفا میاشخاص، آدم
توان حذفشان کرد. مثل: مرد گردد هرگز نمیصحنه واقعی نخواهد بود و روابط علی و معلولی حوادث حفظ نمی

آیند و ها و یک گله بز و گوسفند که در داستان میها، پسر، آدمها و نوهن و دختران ده، بچهماهیگیر، شکارچی، زنا
 شوند.سپس خارج می

 

 کشمكش-7
ای را به هم می پیوندد. علت وجودی آن ای است که لحظات مهم و اساسی واقعهکشمکش در یک اثر دراماتیک زمینه

کشمکش نوعی موقعیت است که بر اساس آن نوعی بحران پدیدار  نمایاند.لحظات و همچنین اهمیت آنها را می
 (.187: 1397) مکی، د تا کشمکش بعدی از آن ناشی شودشورسد و خود مبنایی مییابد به اوج میشود، گسترش میمی
: 1369براهنی،)نیست قصه دیگر باشد جدال بدون ایقصه اگر و نیست بدون کشمکش ایقصه هیچ براهنی رضا گواه به

 داستان، اصلی کشمکش.آورد نمونه چند هاکشمکش انواع از یک هر برای توانمی کوچولو سیاه ماهی داستان در. (171
 پیش اهدافش، به رسیدن پی در کوچولو سیاه ماهی. است سقا مرغ و ماهیخوار با داستان اصلی قهرمان درگیری

 را آنها دیگران، تشویق با تا داشتند تالش بودند، فکری کشمکش دارای بیشتر که اندیشه سست گروهی اما رفت؛می
تواند . تقابل شخصیت محوری و شخصیت یا نیروی مخالف خود می(539: 1395براری، آری) کنند طرد قصه قهرمان از

گیرد.  داستان ماهی سیاه پر از کشمکش دانید. بدون کشمکش، نمایشی شکل نمیطور که میکشمکش ایجاد کند. همان
 دهد.ست و همانند نمایش داستان و واقعه را در کشمکش نشان میا
 

 انواع کشمكش 7-1
دارد های متفاوت که اورا به حرکت و کشمکش وا میدرباره کشمکش گفته شده است آدمی در جواب به محرک»

های ایشان واکنشی هایی گوناگون داشته، محرکی واحد نیز بر اشخاص مختلف، به اقتضای خلق و خوی ویژهبازتاب
به اقتضای شخصیت قهرمان و شکست ناپذیرش با نیروهای « ماهی سیاه.»(190: 1397مکی،)«شودمتفاوت را موجب می

 نشیند.کند و تا رسیدن به هدفش از پای نمیمخالف خود مبارزه می
 

 آدمی بر ضد طبیعت 7-2
رود و دنیا را بگردد و آخر جویبار را پیدا کند. ماهی گیرد که بها تصمیم میی ماهیماهی سیاه کوچولو برخالف بقیه 

 کند.ها غلبه میترسد و حتی بر آنسیاه از دشمن مسلم خود یعنی مرغ سقا، ماهیخوار و اره ماهی نمی
 

 آدمی بر ضد سرنوشت 7-3
یچ. اما تصمیم توانست بماند در همان جویبار و هر روز با مادرش برود گردش تا پیر شود و دیگر هماهی سیاه می 

گرفت سرونوشت خود را تغییر دهد و خانه و مادرش را ترک کند و برود دنیا را بگردد. خنجری که مارمولک به او 
شود که بتواند با سرنوشت خودش بجنگد و آن را تغییر دهد. ماهی سیاه با دهد و شجاعت خودش باعث میمی
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تواند االن به سراغ من مرگ خیلی آسان می»کند. وشت بیان میکند و دیدگاه او را به مرگ و سرنخودش واگویه می
حتما   که شدم مرگ روبرو با ناچار وقتی یک اگر البته. بروم مرگ پیشواز به نباید کنم توانم زندگیبیاید، اما من تا می

: 1385بهرنگی، ) «باشد... داشته دیگران زندگی در اثری چه مرگ من یا زندگی که است این مهم نیست، شوم، مهممی
36.) 

 

 آدمی بر ضد آدمی 7-4
خواستند او را از رفتن باز دارند. برخورد و ها، که میدرگیری ماهی سیاه با مادرش، ماهی همسایه، دیگر ماهی پیره

ی مرغ سقا با چند ماهی ریزه گیر های خودپسند و قورباغه، مالقاتش با خرچنگ وقتی در کیسهبحثش با کفشچه ماهی
خواستند ماهی سیاه را بکشند های بزدل که حرف مرغ سقا را باور کرده بودند و میاش با ماهی ریزهده بود. درگیریافتا

 تا آزاد شوند. همه از این نوع کشمکش هستند.
 

 آدمی بر ضد خود 7-5
زندگی همه از نوع هایش درباره مرگ و ها و منولوگپرسد واگویهدرگیری ذهنی ماهی سیاه سواالتی که از خود می

 کشمکش با خود است.
 

 تعلیق. 8
دلواپسی و نگرانی که تماشاکن نسبت به سرنوشت قهرمان اثر دارد. ایجاد رغبت و عطش در تماشاکن. عطشی در 

 (.233: 1397)مکی،جهت مطمئن شدن از رسیدن قهرمان به هدفی که در پیش دارد
است آینده داستان را حدس بزند و به نوعی در حالتی از تعلیق حاصل موقعیتی است که طی آن خواننده مایل 

شود که قهرمان داستان با . تعلیق داستان بهرنگی از جایی شروع می(21: 1379)مستور،مشغولی قرار گیرداظطراب و دل
ا برآمد ها با او بود، درصدد رهایی ازآنهریزهطرد شدن از همسایگانی که به نوعی بیشترین هم و غمشان همراهی ماهی

 .  (539: 1395)آری براری،تا بدین وسیله به خود آسیبی نرساند
ها زمانی است که ماهی سیاه و ماهی پر از تعلیق است و پر از هیجان. مهمترین تعلیق« ماهی سیاه کوچولو»داستان  
نیم چه اتفاقی می افتد. شویم و منتظریم ببیافتند. ما نگران سرنوشتشان میی مرغ ماهیخوار گیر میها در کیسهریزه

 شود.های ترسو هم راحت میکند و از دست ماهی ریزهی مرغ سقا نجات پیدا میماهی سیاه از کیسه
کرد و ای را که گریه میشود و با شجاعت ماهی ریزهدومین تعلیق زمانیست که در شکم مرغ ماهیخوار اسیر می

 کند خبری از ماهی سیاه نمی شود. ر میدهد. اما بعد از آن هرچه صبترسیده بود نجات می
 

 catastropheفاجعه . 9
ها و فعل و انفعاالتی است که بر اثر بروز بحران در دل یک پاره فاجعه در یک اثر دراماتیک ماحصل تمام کشمکش

بنابراین فاجعه نشاند؛ کشد و برفراز وقایع نمایش میدهد و خود را از جمیع لحظات آن بیرون میرویداد، روی می
ایست که شخص بازی محوری پس از یک سلسله کشمکش با عوامل مخالف و گذشتن نقطه اوج بحران است، لحظه

: 1397)مکی، ی کوهی از موانع در مقابلش قد برافراشته اندهای فراوان در دل حوادث نمایش که به مثابهاز پیچ و خم

239) . 
ی آید یا نه، خود به عنوان فاجعهمنتظر شدن برای اینکه باالخره ماهی سیاه میگیر کردن در شکم مرغ ماهیخوار و     

 رخ داده در داستان است.
 

 بحران. 10
های قوی ایجاد شود و معموال به دنبال تعلیقای است که درآن سرنوشت قسمتی از داستان تعیین میبحران نقطه

از صحبت کردن ماهی کوچولو با ماه، او در چنگال مرغ سقا شود. بحران داستان ماهی سیاه آن جاییست که بعد می
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ردد. بحران دیگر ماهی سیاه زمانیست که در شکم ماهیخوار شود و در اندیشه چاره برای رهایی از او میگگرفتار می
 شود.شود و دیگر خبری از او نمیاسیر می

 

 درونمایه. 11
تواند اجتماعی، سیاسی، عاشقانه، اخالقی، هر اثر است. درونمایه میدرونمایه )پیام(، فکر و محتوای اصلی و مسلط در 

: 1381)روزبه، دینی، عرفانی، اسطوره ای و... باشد. درونمایه، نشانگر جهت گیری فکری و روحی آفریننده اثر است 

ن دیدگاه ها به مساله اساسی که در ادبیات تمثیلی و آثاری همچون ماهی سیاه کوچولو وجود دارد، ترس از بیا (.32
ها زبان اصلی و علنی کردن استبداد به شیوه آزادانه است. مخاطب آگاه  با درک جامعه و خفقان حاکم برآن به واقعیت

، کنجکاوی و جسارت برای رسیدن به اهداف با روبه رو شدن در مقابل «ماهی سیاه کوچولو»برد. درونمایه پی می
به عنوان قهرمان اصلی داستان برای « ماهی سیاه کوچولو»های مختلف است. ها و گذشتن از موانع و شاهراهچالش

اش را به دست آورد. دشمنان دهد تا بدین وسیله خود واقعیرسیدن به هدف، خود را در مصائب مختلف قرار می
کنند و به نوعی برای های فراوانی میبینی در آنها وجود ندارند، او را دچار چالشترسو و ماهیان دیگر که  این جهان

 (.537: 1395)آری براری،کنندبیدار نشدن و تهیج دیگر ماهیان او را از خود دور می
معینی « فکر و اندیشه»داستان تصویریست عینی از چشم انداز و برداشت نویسنده از زندگی و هستی. هر نویسنده      

 کند.ی او را مجسم میدرباره زندگی دارد یا نحوه برخوردش با زندگی، فلسفه زندگ
 

 های درام نشانه. 12
شناسان معاصر همچون روالن بارت و امربرتو نشانه شناسی امروز که چارلز سندرس پیرس، آن را پی ریخته و نشانه

( 35: 1375)اسلین ها جدایی می گذارند. اند میان سه گونه بنیادین نشانهاکو، آن را دسته بندی کردند و بهبود بخشیده

 رتین اسلین با استفاده از نظریات این نشانه شناسان نشانه های درام را به سه دسته  تقسیم کرده است.ما
 

 های شمایلینشانه 12-1
ی شود؛ چون تصویر مستقیم موضوع است؛ ولی شامل همهها آن است که بی درنگ، باز شناخته میترین نشانهساده 

 (.35صحنه نمایش، شمایل صدای بوق ماشین در واقعیت است)همان: تصویری نیست. صدای بوق ماشین در شمایل
همان توصیفات نمایشی است که صحنه پردازی شده. « ماهی سیاه کوچولو»های شمایلی در ها و نشانهتصویرسازی

 خورند.مثل: جویبار و برکه، تخته سنگ سیاه. یک گله گوسفند، پسر چوپان گوسفندانی که آب می
 (19: 1385) بهرنگی، کنددید پسر بچه چوپانی لب آب ایستاده و او و خرچنگ را نگاه میماهی کوچولو 

 های نمایشی هستند. که در آفرینش فضای نمایشی نقش تعیین کننده دارندهای شمایلی صوتنوع دیگری از نشانه
 (.177: 1383) جورکش، 

های ها یا افکتف ما هستند نمونه این صوتهای موجود در داستان در واقع شمایل صداهای واقعی اطراصوت 
 (.19: 1385) بهرنگی، به چشم می خورد: صدای مع مع و بع بع دره را پر کرده بود« ماهی سیاه کوچولو»نمایشی در 

 (.14: 1385بهرنگی، ) «یعنی ما نادانیم؟»ها یک صدا کفشچه ماهی
 (.15همان: ) «بابا زده سرت به.... هاها...هاها»

 

 ایهای نمایهشانهن 12-2
ای هستند. به واسطه این شاخص هاست که زبان با گوینده و شنونده از های نمایهی نشانههای زبانی نمونهشاخص

طریق ضمایر شخصی من و تو و با زمان و مکان کنش از طریق قیدهای اینجا و اکنون و... و همچنین با محیط فیزیکی 
کند. البته گفته شده ای این و آن و... ارتباط برقرار میکنند از طریق ضمائر اشارهو چیزهایی که این محیط را اشغال می

. استفاده از آنها در هر متنی از جمله ماهی (40: 1386)االم، ها مهمترین ویژگی زبان در نمایش هستنداست که شاخص
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مادر من ماههاست در این فکرم که آخر جویبار  میدانی»شود.  من، ما، اینجا، تا آن وقت، حاالو...مثل: سیاه زیاد دیده می
 (.5: 1385بهرنگی )«کجاست...

 

 های نمادیننشانه 12-3
ها را نماد گونه نشانهی روشنی با مدلول خود ندارند اینای، هیچ رابطههای شمایلی و نمایهها برخالف نشانهاین نشانه

  (.36: 1375) اسلین، نامندمی  Symbolیا 
روایتی سازمان یافته که از دیدگاه چرخش زاویه دید، از دو کانون روایی روایت ساده و نمایشی بهره براساس 

 پردازد. ای که راوی درجایی خارج از متن، با استفاده از زاویه دید سوم شخص به روایت واقعه میگرفته شده، به گونه
 این طور آغاز می شود:« ماهی سیاه کوچولو»
 هاآن برای و بود کرده جمع خودش را دور هایشنوه و هابچه از تا هزار دوازده پیر ماهی دریا ته. بود چله شب»
 . (2: 1385بهرنگی، )«یکی بود یکی نبود... :گفتمی قصه

شود در آخر داستان وقتی ماهی پیر داستان خود و در صورت لزوم، خود در جایگاه قهرمان به داستان کشیده می
-گوید که دیگر بخوابید اما ماهی سرخ کوچکی تا صبح به دریا فکر میاش میه دوازده هراز نوهکند برا تمام می

دهد و داستان دیگری شروع .  مثل اینکه  داستان در داستان است و شکلی دایره وار به داستان می(45: 1385)بهرنگی کرد
ی دیالوگ است، استفاده دید نمایشی که برپایه ی روایت در این داستان از نوعی زاویهشود. از طرفی،، در شیوهمی

 شده. 
 

 حرکت .13
شود. عمل یا حرکت در صحنه را که امری نسبی و به طور معمول از جا به جا شدن فیزیکی موضوع برصحنه ایجاد می

 های نمایشی یک اثر دراماتیک برعهده دارد.به اعتبار نقشی که در القای مفاهیم دراماتیک و تجلی جلوه
 

 اعمال دراماتیک 13-1
اعمالی هستند که ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت وقایع داستان دارند. برمال کردن خصوصیات اشخاص بازی، و ایجاد  

 (.115: 1397) مکی،فضای الزم برای وقوع حوادث هستند
 (.25: 1385) بهرنگی،ناگهان صدای قهقهه ترسناکی شنیده شد      

 

 عمال فنیا 13-2
اعمالی هستند که در بافت دراماتیک شبکه روابط اشخاص بازی و گسترش طرح نمایش نقش چندانی ندارند و تنها  

 (.117: 1397) مکی،کنندتر کردن جنبه های نمایشی یک اثر دراماتیک کمک میبه غنی
 (.21: 1385) بهرنگی، کندها پایین بیفتد و باز شنا آمد معلق زنان از آبشارحاال دیگر ماهی سیاه خوشش می     

 

 وگوگفت. 14
شود گردد، از درکنار هم قرارگرفتن الفاظ حاصل میمیکالم که مبادله آن بین دو یا چند شخص بازی منجر به مکالمه 

نامه نویس از کلماتی که در دهان اشخاص بازی نمایشنامه دهد. نمایشو لفظ یا کلمه، پایه و اساس آن را تشکیل می
های گذارد، ضمن حفظ استقالل فردی ایشان به عنوان موجوداتی زنده مکالماتی در خور و مناسب با ویژگینویس می

 (.126: 1397) مکی، آوردها را فراهم میشخصیتی آن
گویند متفاوت دیالوگ نمایشی دیالوگی است که لحن آن مناسب با شخصیت و موقعیت افرادی که دیالوگ می    

ها خودپسند هستند. یا لحن حرف زدن و عادات توان دریافت، آن ها که  از حرف زدنشان میباشد. کفشچه ماهی
کنند، با زنند  لحنشان و کلماتی که استفاده میها وقتی حرف میکالمی خرچنگ با مارمولک متفاوت است. ماهی ریزه

 ماهی سیاه متفاوت است.
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 پیچیدگی. 15
 ه: در رساله هنری شعر ارسطو آمده است ک

گشایی است.  وقایعی که پیش از آغاز تراژدی روی داده و افکنی و قسمت دیگر گرهدر هر تراژدی قسمتی گره»
 «.گشایی رادهد و دیگر وقایع گرهنیز برخی از وقایع داخل آن گره افکنی را تشکیل می

قهرمان )از نیک بختی به بدبختی و فکنی وقایعی است که از آغاز داستان تا قبل از تغییر بخت امقصود از گره
 (.145: 1398)زرین کوب،گشایی می نامیمدهد. و از آغاز تغییر بخت تا انتهای داستان را گرهبرعکس( روی می

گیرد برود دنیا را بگردد و خانه و ماهی سیاه تصمیم می«: ماهی سیاه کوچولو»چند نمونه گره افکنی در داستان  
اهی سیاه باید مراقب اره ماهی، مرغ ماهیخوار و مرغ سقا باشد. مارمولک به ماهی سیاه کند. ممادرش را ترک می

دهد چندین جا باعث دهد که در مواقع لزوم از آن استفاده کند. خنجری که مارمولک به ماهی سیاه میخنجری می
 شود.گشایی ایجاد میشود و گرهها مینجات خود و بقیه ماهی

 
 گیرینتیجه

های را سمبل انسان« ماهی سیاه کوچولو»یک داستان تمثیلی است. صمد بهرنگی « ماهی سیاه کوچولو»داستان 
خواهد حقیقت زندگی را بیابد و تا رسیدن به ست که میجستجوگر و مبارز قرار داده است. ماهی سیاه شخصیتی

هایی ساده را با ساده استفاده کرده و واژه نشیند. نویسنده در این داستان کوتاه از نثری روان وجواب سوالش آرام نمی
زبانی محاوره آورده و با همین لحن ساده و روان توانسته مفاهیم عمیقی را در باب فلسفه زندگی بیان کند تا برای 
کودکان و نوجوانان نیز قابل فهم باشد و این مفاهیم را به نسل بعد از خود منتقل کند. با بررسی عناصر نمایشی و 

های نمایشی مانند وجود های نمایشی بر روی این اثر داستانی مشخص شد که این داستان دارای قابلیتق جنبهتطبی
ها در داستان باهم تفاوت دارند و عناصری چون روایت و خط داستانی معین در شروع، میانه و پایان است، شخصیت

پی برد که شجاع، ترسو، شیاد و یا خودپسند و...هستند های داستانی توان به شخصیتها و تغییر در لحن میاز دیالوگ
 دهد.که این خود نمایشی بودن این اثر داستانی را نشان می

توان حتی جا، پیچیدگی، توصیف صحنه که در آن میهای بههای فراوان و تعلیقاین داستان دارای کشمکش
گذارد. همچنین دارای ر در اقتباس نمایشی تاثیر میتر بودن این اثهای روی صحنه را شنید و این حسن  برزندهصوت

های نمایشی آن را از هم توان با وفادار بودن به متن در اقتباس صحنههایی است که میتنوع درون مایه و خرده داستان
 متمایز ساخت.

محتوا دارای ارزش  همانطور که پیشتر اشاره شد این اثر هم به لحاظ روایی و خط داستانی و هم از نظر درونمایه و
توان از این راه این آثار ارزشمند داستانی را در دنیای است و قابلیت تبدیل شدن به یک اثر نمایشی را داراست که می

 .مدرن و به مخاطب  امروزی و کودکان شناساند
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