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 چکیده
نویسی برای سینما و تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین عناصر فیلمنامهاین مقاله با بررسی عنصر شخصیت به

پردازد. چگونگی اقتباس می فارگوفته در فیلم و مجموعۀ تلویزیونی اقتباسی پردازی بکار رمقایسۀ فنون شخصیت
روش تحقیق در این مقاله بر است.  طور کلی تاکنون مورد بررسی چندانی قرار نگرفتهاز سینما برای تلویزیون به

نخست با نظور، ای استوار است. به این مپردهدن سیگر در گسست از قواعد ساختار سه ساختارشکنانۀدیدگاه 
پردازی، قراردادهای رایج و فرمولی در این زمینه مورد بررسی قرار ۀ شخصیتدرباربررسی نظرهای کالسیک 

ها ها و روابط بین شخصیتپردازیبسط شخصیت منظوربههای این مقاله، فنون بکار رفته گیرند. براساس یافتهمی
هایی به شخصیت به منظور همراه کردن مخاطب با آنها؛ و نقص هادر فارگو شامل این موارد است: انتساب ویژگی

های دوبعدی به های فرعی و با یکدیگر؛ تبدیل شخصیتهای اصلی با شخصیتبسط روابط بین شخصیت
های فرعی های اصلی؛ حذف یا افزودن شخصیتهای فرعی به شخصیتبعدی؛ تبدیل شخصیتهای سهشخصیت

های فرعی از اشتقاق شخصیت»های این مقاله، روش جدید. براساس یافته هایی کامالً و افزودن شخصیت
 تلویزیونی است.   مجموعهسینمایی به  نامهلمیفترین روش برای گسترش رایج« های اصلی یا فرعیشخصیت
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 مقدمه

های تلویزیونی از سینما برای تلویزیون تولید مجموعه منظوربهی بسیاری هانامهلمیفاز دیرباز 
ی هانامهلمیفها همواره سبب اعمال فنون خاصی بر روی عناصر اند. این اقتباساقتباس شده
ون منطبق سازند. تلویزی رسانههای خاص های سینمایی را با ویژگیاند تا این روایتسینمایی شده

جریان  مسئلههای سینمایی اغلب با در نظر گرفتن های موجود در ارتباط با بررسی اقتباسکتاب
یک به بررسی پردازند و هیچه تلویزیونی میبرنامهایی از یک تنها به بررسی یک قسمت یا تکه

 3کریستین تامسونپردازند. تنها یک کل نمی عنوانبهتلویزیونی  مجموعههای یک تمامی قسمت
( به بررسی اجمالی داستان کلی چندین 3093) یی در سینما و تلویزیونگوداستاندر کتاب 
ی در این انامهلمیفپردازد و از تحلیل دقیق هر یک از عناصر تلویزیونی اقتباسی می مجموعه
ی به سینومهنالمیفهای عالوه اغلب کتابآورد. بههای تلویزیونی سخنی به میان نمیمجموعه

های راهنمای پردازند. کتاببررسی فنون متفاوت بکار رفته در نویسندگی برای سینما می
های خلق و های شیوهو تفاوت نامهلمیفی برای تلویزیون نیز بدون تحلیل عناصر سینونامهلمیف
 نیزم هایی کلی درسینما و تلویزیون، به نویسندگان توصیه رسانهی آنها در دو ریکارگبه

یک از این منابع به بررسی کارآمد دهند. بنابراین، هیچنویسندگی برای تلویزیون ارائه می
های موفق ی در اقتباسانامهلمیفهای عملی بکار رفته در ارتباط با هر یک از عناصر شیوه

 پردازند.تلویزیونی نمی

 رسانهین عناصر در تا حدودی جزو مهمتر آن راتوان ، که مینامهلمیفیکی از عناصر 
هایی گیرا و خلق شخصیت منظوربهتلویزیون نیز دانست، عنصر شخصیت و فنون بکار رفته 

های سینمایی نامهبسط فیلم مسئلههای تلویزیونی با جذاب است. به این علت که در اقتباس
ی قرار های بسط این عنصر خاص را مورد بررسداریم، این مقاله در صدد است تا شیوه سروکار

( برای بررسی انتخاب 2333)2تلویزیونی اقتباسی و موفق فارگو مجموعهدهد. برای این منظور 
 شده است.

استوار است. دنسیگر و راش  3و جف راش 0این مقاله بر رویکرد ضدساختارگرایانۀ کن دنسیگر
ی احیاگر را ـ که اپردهی متفاوت که با استفاده از فنون گوناگون الگوی سههانامهلمیفبا بررسی 

                                                           
1  . Christian Thomson 
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3. Ken Denise 

0. Jeff Rush 
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ی بسیاری است ـ به چالش هانامهلمیفو رمز موفقیت  قبولقابلتنها الگوی  3از نظر سید فیلد
 کشند.می

  بندی کرد:توان به شرح زیر دستهاهداف کلی این مقاله را می
پردازی و روابط بین بسط شخصیت منظوربهفنون و الگوهای بکار رفته  ارائه. معرفی و 3

 های تلویزیونی اقتباسی؛ها در مجموعهشخصیت
 پردازی در سینما و تلویزیون؛های شخصیتها و تفاوتهت. بررسی شبا2
تلویزیونی فارگو در مقایسه  مجموعهها در های شخصیتها و تفاوت. بررسی میزان شباهت0

 با فیلم.
 اند از: با توجه به اهداف باال، سه پرسش اصلی این مقاله عبارت

هایی با این ها و شباهتهای تلویزیونی چه تفاوتپردازی و شخصیت در مجموعهتشخصی .3
 ی سینمایی دارند؟هانامهلمیفعنصر در 

تلویزیونی فارگو مورد  مجموعهپردازی در بسط شخصیت نیزمهای در چه الگوها و شیوه .2
 اند؟استفاده قرار گرفته

های هایی با شخصیتها و تفاوتهتتلویزیونی فارگو چه شبا مجموعهها در شخصیت. 0
 متناظر در فیلم دارند؟

 شناسی پژوهشروش 

توصیفی ـ موردی است. در این پژوهش از منابع مکتوب فارسی و التین  مقالهروش تحقیق در این 
فیلم و  مشاهدهو سپس با  شدهاستفادهی و روایت سینمایی و تلویزیونی سینونامهلمیفمرتبط با 

برای تبدیل به  هانامهلمیفها در یونیِ فارگو، تحلیلی از چگونگی بسطِ شخصیتمجموعه تلویز
 تری دارند صورت گرفته است. های تلویزیونی که روایت پیچیدهمجموعه

 

 شخصیت از دیدگاه سید فیلد

هایی گیرا و قوی دارد، خلق شخصیت نامهلمیفیکی از مهمترین عناصری که نقش بسزایی در نوشتن 
ی سینمایی به حدی است که هانامهلمیفپردازی در ادماندنی است. اهمیت شخصیت و شخصیتیبه

هایی جداگانه به بررسی و ، بخشنامهلمیفپردازان مختلف های موجود از نظریهتقریباً در تمامی کتاب
نوشتن توان از دو روشی که فیلد برای تحلیل این عنصر مهم اختصاص یافته است. این موضوع را می

                                                           
1. Syd Field 
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 ی دریافت.درستبهکند پیشنهاد می نامهلمیف

و در بررسی مهمترین  در سینمای داستانی نامهلمیفهای تئوریشاهپور شهبازی در کتاب 
محور یاد الگویی پیرنگ عنوانبهای موجود، از الگوی سید فیلد پردهی سهسینونامهلمیفالگوهای 

رود. بر این پیش می 3محور جوزف کمبلشخصیت( و تا سینمای 08: 3080کند )شهبازی، می
گیرد که بیشترین اهمیت را به جایگاه قرارگیری ی این طیف قرار میسو کاساس سید فیلد در ی

محور است که دهد و در سوی دیگر آن سینمای شخصیتنقاط عطف در انتهای هر پرده می
محور فیلد از دیدگاه پیرنگ گذارد.پردازی میبیشترین تمرکزش را بر روی شخصیت و شخصیت

 یسینونامهلمیفداستان: ساختار، سبک و اصول در کتاب  2کیگیرد. مکارسطو نشأت می
به این نتیجه رسید که داستان در  [داستان و شخصیت]ارسطو پس از سنجش هر دو »نویسد: می

مسئله باعث (. اما این 18: 3085کی، )مک «دوم است مرتبهاول اهمیت و شخصیت در  مرتبه
ی غافل شود و همین سینونامهلمیفشود که فیلد از بررسی چگونگی خلق شخصیت در روند نمی

 شود.مطلب اهمیت بسیار زیاد این عنصر را به ما متذکر می
کند که نظر او را پیشنهاد می نامهلمیففیلد در مبحث خلق شخصیت دو روش را برای نوشتن 

 نویسد: دهد. وی میی نشان میسینونامهلمیفر در هنر جایگاه واالی این عنص درباره
ای پیدا کرده که فکر اولیهدو روش وجود دارد. اول این نامهلمیفبرای خلق 
های خود را بر اساس آن فکر اولیه خلق کنید ... روش دیگر خلق شخصیت

ان شود. از طریق شخصیت نیاز، ماجرا و داست، از خلق شخصیت آغاز مینامهلمیف
 (.   55: 3085شود )فیلد، جاری می

با خلق یک شخصیت، رویدادهایی را که برای او رخ خواهد داد  سینونامهلمیفدر روش دوم، 
ای برای نامهزندگی نامهلمیفپیش از شروع نگارش  سینونامهلمیفکند. در این روش طراحی می

مورد بررسی قرار  دقتبهی او را های درونی و بیرونی زندگنویسد و تمامی جنبهشخصیت می
دهد. فیلد در مبحث بنا کردن شخصیت از دو مفهوم بطن یا ظرف شخصیت و محتوا سخن می
تواند هر محتوایی را نماید که میگوید. او بطن را به فضای داخل یک فنجان خالی تشبیه میمی

کند که باید از می درونی زندگی شخصیت معرفی جنبشدر خود جای دهد و در ادامه بطن را 
 بیرونی آن تفکیک شود.  جنبش

                                                           
1. Joseph Campbell 

2. McKee 
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کند در حقیقت ای که فیلد در فصلی از کتابش از چگونگی خلق شخصیت میاجمالی بررسی
اش را که از فقدان توجه به عنصر بسیار مهمی چون برای این است که نقص بزرگ نظریه

درستی این کاستی در ا بهکی در اینجشود، کمی تعدیل نماید. رابرت مکشخصیت ناشی می
شود و در جایی که فیلد بین شخصیت و ساختار اهمیت دیدگاه فیلد را به مخاطبش متذکر می

 نامهلمیفناپذیر کی شخصیت و ساختار را دو بخش جداییدهد، مکبیشتری را به ساختار می
های مدرن لمهای فیکی، هر دو، بررسی بسیاری از شخصیتداند. اما دیدگاه فیلد و مکمی

 اصلی باید فعال باشد. آنها شخصیت زعمبهامروزی را با مشکل روبرو خواهند کرد چرا که 
 

 شخصیت اصلی نامتعارف 
های هایی نامتعارف و متفاوت با شخصیتبسیاری با خلق شخصیت سانینونامهلمیفامروزه 

اند. کِن عتقدند بسیار فراتر گذاشتهپردازان به آن ماین نظریه ازآنچهی کالسیک، پا را هانامهلمیف
به این  نویسی متفاوت: گسست موفق از قواعدفیلمنامهدنسیگر و جف راش در کتابشان با عنوان 

نویسی، شخصیت باید از ابتدا به پردازان فیلمنامهاند. بر پایۀ نظر بسیاری از نظریهموارد اشاره کرده
شد. دنسیگر و راش در فصلی از کتابشان با عنوان مخاطب معرفی گردد و نیازی آشکار داشته با

ی سینونامهلمیفبندی شخصیت فعال/ منفعل، این مشکل رایج در تمامی کتب بازنگری در تقسیم
هایی فعال های اصلی( را تنها شخصیتشخصیت ژهیوبهها )کشند که شخصیترا به چالش می

 گیرند. در نظر می
ای از شخصیت اصلی نامتعارف است. فیلد در ( نمونه8138)2فارگودر فیلم  3شخصیت مارج

 هیفرضها، تقریباً سی صفحه فرصت دارد تا داستان، شخصیت سینونامهلمیف»نویسد: کتابش می

شخصیت اصلی و دیگران  رابطهدراماتیک، موقعیت دراماتیک )شرایط پیرامون ماجرا( را بنا کند و 

(. اما در این فیلم مارج تا 33: 3085)فیلد،  «برند معرفی کندرا که در دورنمای دنیای او به سر می

اول فیلم به معرفی سه  قهیدق 00شود و به مخاطب معرفی نمی نامهلمیفپیش از نیم ساعت اول 

پردازد و مارج که بعداً رویدادها را تا های آنها میو کنش 5، گِیر3، کارل0شخصیت منفی جری

                                                           
1. Margond Ganderson 

2  . Fargo  
3. Jerry 

0. Carl 

5. Gear 
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اول الگوی سید فیلدی  پردهپردازد در د و به حل معمای قتل میکنگشایی نهایی دنبال میگره

شود مخاطب کمی دچار شخصیت جدیدی وارد داستان می 00حضور ندارد. وقتی در دقیقۀ 

های مهم به کند که تمامی شخصیتشود؛ زیرا براساس قاعدۀ کالسیک تصور میسردرگمی می

کند اما با پیشروی روایت و فرعی فرض میاند و بنابراین، مارج را شخصیتی او معرفی شده

شود. شخصیت اصلی داستان واقف می عنوانبهگشایی داستان به دست مارج بر اهمیت او گره

آور های رئالیستی در ژانر دلهرهفارگو را در گروه روایت شهبازی در جلد اول کتابش، روایت

 دهد. )تریلر( قرار می

رود، آور توسط قهرمان منفی پیش میچون داستان دلهره»یسد: نواو در ارتباط با این ژانر می

ریزی شود و قهرمان اصلی که پلیس یا مشابه پلیس طرح سینونامهلمیفاو توسط  برنامهابتدا باید 

(. آنچه شهبازی در این 399: 3080)شهبازی،  «العمل نشان دهدکند در مقابل او عکسعمل می

های ژانرهای دیگر که براساس نظر فیلد فیلم برخالفن است که کند اینوشته به آن اشاره می

راند، در این ژانر اعمال شخصیت منفی می شیپبههای شخصیت اصلی ماجرا را اعمال و واکنش

شود. اما تفاوت مهم و های روایت و در نتیجه نقاط عطف میاست که باعث پدید آمدن چرخش

 نامهلمیفاول  پردهی در ژانر مشابه، غیبت کامل قهرمان در یهانامهلمیفبا  نامهلمیفاصلی این 

و تعیین هدف  هاتیشخصاول که معرفی  پردههای اساس یکی از مهمترین نقش است. بر این

 گردد. شخصیت اصلی است مخدوش می

پردازی برادران کوئن در این فیلم نیست. برادران کوئن متفاوت شخصیت جنبشاما، این تنها 
ی اگونهبهاندازند، فاصله می هاتیشخصی فنونی بسیار ظریف، میان مخاطب و تمامی ریکارگبهبا 

انگیزد. لیندا است همدلی مخاطب را برنمی نامهلمیفکه حتی مارج که تنها شخصیت اصلی مثبت 
در فارگو، تک »کند: مطرح می مسئلهدلیل مهمی را برای این  ی پیشرفتهسینونامهلمیفدر  3سیگر

نگرند. این معصومیت کودکانه نیست، بلکه ای از معصومیت میها دنیا را با درجهتک شخصیت
عالوه، دالیل دیگری (. به205: 3082)سیگر،  «بینی محدودمعصومیتی است ناشی از یک جهان

های پلیسی هرگز مارج را در حال سایر فیلم برخالفمخاطب  فارگونیز در اینجا دخیل است. در 
بر این، بیند، چرا که او باردار است. عالوهی پلیسی نمیفرساطاقتیا انجام عملیات دویدن 

دهند. شخصی برای دستگیری قاتل در شخصیت مارج قرار نمی زهیانگ گونهچیهبرادران کوئن 

                                                           
1. Linda Seger 
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 محله(، 3883) 3هاسکوت برههای پلیسی زیادی نظیر این در حالی است که مخاطب قباًل در فیلم
 (، و مانند آن بارها شاهد استفاده از چنین تمهیدی بوده است.3885)0هفت(، 3813) 2هاچینی
های گوناگونی استفاده کند. یکی از تواند از شیوهشخصی می زهیانگبرای خلق  سینونامهلمیف
جراحت »را ها بهره گرفتن از عنصری است که شاهپور شهبازی آنترین روشظریف
های قهرمان و نیاز ناخودآگاه او ین مفهوم را در ارتباط مستقیم با ترسنامد. او امی« داستانپیش

ای از این نمونه عنوانبهها را تلخ کودکیِ کالریس از کشتار بره خاطرهدهد و در ادامه قرار می
 کند. داستان معرفی میجراحت پیش

شخصی  زهیانگان و همچنین فقد نامهلمیفاول  پردهباردار بودن مارج، غیبت او در سراسر 
گذاری میان مخاطب و شخصیت هایی برای فاصلهبرای دستگیری قاتل ـ که جملگی روش

انگیزد که آیا او اصالً قادر خواهد بود قاتلین خشنی اصلی هستند ـ این تردید را در مخاطب برمی
لیس، در یک مأمور پ عنوانبهتوان شخصیت مارج را ؟ میندازدیبهمچون گیر و کارل را به دام 

در  ترآرامتر و اش در تاریخ سینما، شخصیتی بسیار منفعلهای متناظر پیشینمقایسه با شخصیت
 ی منفیِ فعالِ داستان قرار دارد.هاتیباشخصنظر گرفت که در تضادی آشکار 

اند تا با توجه به سبب شده شدهیبررسهای خلق شخصیت نامتعارف در دو فیلمنامۀ این شیوه
تر های نامتعارف پررنگگر و راش، نقش پیرنگ و رویدادها برای جبران این شخصیتدنسی گفته
 شود.

 تلویزیونی مجموعهشخصیت در 

های تر از فیلمهای تلویزیونی از لحاظ ساختار روایت بسیار پیچیدهکه مجموعه طورهمان
دگی بیشتری های تلویزیونی پیچینیز در مجموعه پردازیسینمایی هستند، شخصیت و شخصیت

پردازد که مورد استفاده قرار دارد. لیندا سیگر در بررسی اقتباس به دو نوع تمهید یا فن می
دانیم در اقتباس از . چنانچه میسازی است یا بسط دستمایهیا نیازمند فشرده گیرند. اقتباس،می

از داستان کوتاه  اقتباس»نویسد: سینما به تلویزیون با مبحث بسط سر و کار داریم. سیگر می
 «ها و خطوط داستانی استها و گسترش صحنههای فرعی، شخصیتنیازمند افزودن طرح

های های دوبعدی به شخصیتها، تبدیل شخصیت(. بسط روابط شخصیت32: 3099)سیگر، 
ها، از جمله فنونی های اصلی و فرعی یا حذف برخی شخصیتبعدی پویا، افزودن شخصیتسه

                                                           
1. The Silence of the Lambs 

2. Chinatown 

3. Seven 



 های دیداری و شنیدارینهرساعلمی فصلنامه  ║ 13

║
  

 
ال
س

 
30

رۀ 
ما
 ش
،

03
ن 
ستا

تاب
  ،

30
89

 

گیرند. افزون بر این، نویسندگان برای می به کار نامهلمیفبرای بسط  س کنندگاناقتبااست که 
ها گیرند تا شخصیتکار میهای خاصی را بههای اصلی، روشهمراه ساختن مخاطب با شخصیت

ها زمانی که شخصیت ژهیوبهها، را در نظر مخاطبان جذاب نمایند. استفاده درست از این شیوه
 یابد.ی منفی باشند، اهمیت بیشتری میهادارای ویژگی

 های اصلیها و همراه کردن مخاطب با شخصیتبسط و گسترش روابط بین شخصیت

 نویسد:می نگارش فیلمنامۀ اقتباسیلیندا سیگر در 
برای رمان یا نمایشنامه ضروری نیست، اما وقتی  زیبرانگ یهمدردوجود شخصیت 

ر جستجوی چنین شخصیتی است. با وجود کند، ددستمایه را بررسی می سازلمیف
توان از داستان یا شخصیتی منفی اقتباس این، معنی حرف من این نیست که نمی

های مختلفی وجود دارد. گاهی تفاهم جانشین برای این منظور تکنیک ؛کرد
 (.35: 3099شود )سیگر، همدردی می
پنداری، حس حس همذات یجابهها گاهی نویسند شخصیتنیز می چنانچه دنسیگر و راش

انگیزند و بر این اساس موقعیت ما را به یک ناظر تغییر همدردی یا حتی بیزاری ما را برمی
یابیم که ایجاد حس های تلویزیونی امروزی با آثار کالسیک درمیمجموعه سهیمقادهند. در می

در مورد بسیاری از پنداری در مخاطبین امروزی کاربرد چندانی ندارد. این مسئله حتی همذات
های قهرمانانه هستند، شان فاقد ویژگیهای اصلی، که شخصیتفارگوهای امروزی همچون فیلم

 جنبهای داشته باشد که به او کنندهباید ویژگی جبران»نیز صادق است. در این موارد شخصیت 
را در ایجاد  دنسیگر و راش شش عامل «کند.انسانی بدهد. همین ویژگی است که ما را جلب می

نیستند معرفی  زیبرانگ یهمدلداشتنی و هایی که دوستدر شخصیت ژهیوبه «جاذبه و فرهمندی»
جویی یا اندکی بیگانگی، نقص یا کاستی جزئی، حس رسالت یا مأموریت، ستیزه»کنند: می

: 3080)دنسیگر و راش،  «شورمندی افراطی، کشش جنسی، توانایی مجاب ساختن دیگران
312-315 .) 

اند. این فقدان در  های قهرمانان کالسیکها در فیلم فارگو فاقد ویژگیگفتیم شخصیت
تلویزیونی  مجموعهفیلم فارگو و  سهیمقاتلویزیونی نیز وجود دارد. با  مجموعههای شخصیت

ها، توانسته از رغم ایجاد فاصله میان بیننده و شخصیتتوان دریافت بر خالف فیلم که بهمی
تلویزیونی در ابتدا با نمایش  مجموعهپیرنگ پر از حادثه، مخاطب را تا انتها جذب کند، طریق 
انگیزد. استفاده از این فن، به این ها را برمیهایی حس همدردی مخاطب را به شخصیتصحنه
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دلیل است که جلب و حفظ توجه مخاطب در تلویزیون بس دشوارتر از سینماست. دلیل این 
تر بودن زمان های تلویزیونی، و طوالنیهای تلویزیونی، شمار فراوان شبکهامهمسئله، تنوع برن

های جذاب در ابتدای هاست. بنابراین، شاید بتوان با نمایش صحنهروایت کلی در مجموعه
های های سینمایی نظر مخاطب را جلب کرد و او را با فیلم همراه ساخت اما در مجموعهفیلم

توان گفت دلیل اصلی این مسئله، اهمیت ها همراه شود. میبا شخصیت تلویزیونی مخاطب باید
در ارتباط با  2چگونگی درک فیلمدر کتاب  3بیشتر شخصیت در تلویزیون است. جیمز موناکو

 نویسد: تلویزیون می
اصلی است. اهمیت شخصیت در برابر  نقطهاینجا نیز مانند رادیو، شخصیت، مرکز و در 

ای که ظاهراً باید مرکز ثقل بر های حادثهیداد، حتی در برنامهطرح، موقعیت یا رو
بلکه « شو»اصلی تلویزیون، نه  برنامهخورد... ماجراها باشد نیز به چشم می

روایی  رسانهدهد شخصیت را بهتر از هر است که امکان می« های تلویزیونیمجموعه»
 (.312 :3095)موناکو،  احتماالً رمان، پرورش دهد جزبهدیگر، 

شود، تر میپیچیده جیتدربهبرادران کوئن در فیلم فارگو با قرار دادن مخاطب در موقعیتی که 
، موقعیت مخاطب به ناظر تغییر بیترتنیابهکنند. ها جبران میمیان مخاطب و شخصیت فاصله
های ی روایتهاتواند مضمون کنایی فیلم را دریابد. اما این روش با توجه به ویژگییابد و میمی

 های تلویزیونی، در این رسانه چندان کارآمد نیست.مجموعه
های اصلی بهتر معرفی شوند، های تلویزیونی، برای اینکه شخصیتدر مجموعه

یابد. های اصلی بسط میشوند و روابط آنها با شخصیتهای فرعی آشکارتر ارائه میشخصیت
 صحنهشود. او در سادگی معرفی میگارد بهبرای نمونه، در فیلم فارگو شخصیت جری الندِ

ای از زندگی شخصی کند و به این ترتیب بدون نمایش صحنهآغازین با کارل و گیر مالقات می
تلویزیونی فارگو شخصیت جری که  مجموعهشویم. اما در جری، با او و هدفش در فیلم آشنا می

خانه هنگام خوردن صبحانه کنار  ای دراست با صحنه افتهی رییتغ 0نامش به لستر نایگارد
شود. اما به مخاطب معرفی نمی دقتبهشود. در فیلم شخصیت همسر جری همسرش معرفی می

او و اینکه  آزاردهندههای لستر با همسرش، رفتارها و حرف رابطهتلویزیونی بسط  مجموعهدر 

                                                           
1. James Monaco 

 .. تهران: بنیاد سینمایی فارابی. ترجمۀ حمیدرضا احمدی الریدرک فیلم: چگونه فیلم بخوانیم چگونگی  2.
3. Lester Nygaard 
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ردی کنیم و بالفاصله با تا با لستر احساس همد شودیمکند، سبب لستر را با برادرش مقایسه می
های بعدی که همگی با تحقیر لستر همراه هستند او همراه شویم. بعالوه، این صحنه و صحنه

ها را برای مخاطب کنند و این کنشهای بعدی لستر عمل میانگیزه و محرکِ کنش عنوانبه
تی برای ایجاد جاذبه در نقص یا کاس نمایانند. بنابراین، در اینجا استفاده از تکنیکمی قبولقابل

 داشتنی همراه نماید.دوست چنداننهشخصیت لستر ضروری است تا مخاطب را با این شخصیت 
را ایفاء  2تلویزیونی نقش رئیس مولی سولوِرسون مجموعهکه در  3شخصیت ورن تورمن

ه دست برای پیدا کردن قاتل ب ای شخصیکند، همچنین دوستی او با مولی و قتل او، انگیزهمی
شود. در اینجا حس رسالت یا مأموریت دهد و مخاطب با شخصیت مولی نیز همراه میمولی می

 صحنهنماید. در فیلم در مولی برای یافتن قاتل همکارش او را در نظر مخاطب دارای جاذبه می
 شود کهشخصیتی فرعی ظاهر می عنوانبهها، همکار مارج مشابه پیدا کردن اجساد در میان برف

وارونه  تلویزیونی فارگو مجموعهها در بر این، روابط شخصیتشود. عالوهپردازی نمیشخصیت
معلم مولی  عنوانبههمکار زیردست ورن است و ورن  عنوانبهشده است. برای نمونه، مولی 

شود. مولی شاگردی زیرک و باهوش است که از معلم خود نکات زیادی آموخته و ظاهر می
کند. بر این اساس، در و بسیار مدیون است. اما در فیلم مارج نقش رئیس را ایفا میبنابراین به ا

یابد، بلکه برای تقویت این تلویزیونی نه تنها روابط بین مولی و همکارش بسط می مجموعه
 گردد. رابطه، مناسبات قدرت نیز میان آنها وارونه می

ئیس جدیدش را متقاعد کند که تواند رشخصیت مولی شخصیتی فعال است اما چون نمی
هایش به پیدا شدن قاتل یاری کند. با این حال، تالشلستر گناهکار است،  ناتوان جلوه می

افتد. ، همسر مولی، به دام می0دست گاس گریملیدست او که بهرساند. ولی قاتل ورن نه بهمی
و میان او و مخاطب  شودهای یک قهرمان میبه این ترتیب، شخصیت مولی نیز بدون ویژگی

 افتد.فاصله می
دهند تا هایی قرار میها نیز ویژگیهای تلویزیونی اغلب در ضدقهرماننویسندگان مجموعه

در ارتباط با شخصیت  فارگوآنها را برای مخاطب گیرا نمایند. این اتفاق در مجموعۀ تلویزیونی 
است  3الهام گرفته از گیر گریمزروددر مجموعۀ تلویزیونی شخصیتی  3دهد. لورن ملوملو روی می

                                                           
1. Vern Thurman 

2. Molly Solverson 

3. Gus Grimly 

0. Lorne Malvo 
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ها و اعمال رغم قتلشوند. خونسردی ملو بههای اصلی محسوب میو هر دو ضدقهرمان
اندازد. ملو یک شود مخاطب را کامالً به یاد شخصیت گیر در فیلم میای که مرتکب میوحشیانه

ظریفی همچون توانایی  هایضدقهرمان کامل است اما با وجود این نویسندگان فیلمنامه ویژگی
اند تا حتی شخصیت قاتلی همچون او را برای مخاطب مجاب کردن دیگران را در او قرار داده

اش از او قاتلی طبعیگیرا نمایند. سخنان جالب ملو، تأثیرگذاری او بر دیگران، و همچنین شوخ
از سوی دیگر  سازد که با شخصیت خشک و ساکت گیر به میزان زیادی متفاوت است.جذاب می

گیرد، با توجه به شخصیت آزاردهندۀ سم، به اش با لستر میدلیل بدرفتاریانتقامی که از سم به
دهد. این مسئله منجر به بسط رابطۀ دو شخصیت اصلی  ملو مخاطب احساسی از نارضایتی نمی

ند. در کای که لستر بعد از قتل همسرش از ملو درخواست کمک میگونهشود، بهو لستر می
 گردد.که در فیلم هیچ روابط نزدیکی میان گیر و جری شکل نمیحالی

ها است. نورم رابطۀ مولی و همسرش نیز از موارد بسیار مهم بسط روابط شخصیت
ماند. این در حالی است ، همسر مارج در فیلم، از ابتدا تا انتها شخصیتی فرعی باقی می2گاندرسون

گشایی ویزیونی، شخصیتی اصلی و فعال است که سبب گرهکه گاس گریملی در مجموعۀ تل
شود. به منظور بسط این رابطه، روایت در مجموعۀ تلویزیونی از جایی آغاز انتهایی داستان می

واسطۀ رویدادهای داستان با هم آشنا شناسند و بهشود که گاس و مولی هنوز یکدیگر را نمیمی
 کنند.شوند و سپس ازدواج میمی

 بعدیهای سههای دوبعدی به شخصیتشخصیت تبدیل

های توان تأکید بیشتر مجموعههای اصلی و فرعی را میدلیل دیگر بسط روابط شخصیت
ها عالوه، این مسئله به چندبعدی کردن شخصیتتلویزیونی بر نمایش تحول شخصیت دانست. به

و  «بعدی دو»های صیتاز شخ های روایتنظریهدر کتاب  0کند. واالس مارتیننیز کمک می
هایی های دو بعدی شخصیتآورد. به زعم مارتین، شخصیتسخن به میان می «بعدی سه»

ای برای عرضه هایی دوبعدی که دیدگاه تازهشخصیت»نویسد: ساکن و فاقد قدرت تغییرند. او می
ا جالب ندارند، اغلب صرف پیچیدگی و ناگزیری پیوندشان با دنیای پیرامون است که آنان ر

اند و رویدادهای ها با حوادث احاطه شدهشخصیت فارگو(. در فیلم 91: 3085)مارتین،  «سازدمی

                                                                                                                                        
1. Gaear Grimsrud 

2. Marge Gunderson 

3. Wallace Martin 
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های نه چندان پیچیده را در برند. برادران کوئن شخصیتناخواسته، پیرنگ را به پیش می
ز ها بیش اشوند. بر این اساس، شخصیتتر میندرت پیچیدهدهند که بههایی قرار میموقعیت

هایی هستند که دچار اند. آنها شخصیتهای دو بعدی شبیهآنکه سه بعدی باشند به شخصیت
 ماند. شوند و خصوصیات آنها از ابتدا تا انتهای فیلم تقریباً ثابت باقی میتحول چندانی نمی

را معرفی  «انگیزشخصیت اصلی کنش»های منفعل دنسیگر و راش در بحث از شخصیت
اندازد انگیز شخصیتی است که روایت را به جریان میعم آنها شخصیت کنشنمایند. به زمی

ای از شخصیت توان نمونهرا می فارگو(. شخصیت جری در فیلم 355: 3080)دنسیگر و راش، 
اندازد بدون آنکه خودش نقش انگیز در نظر گرفت که داستان فیلم را به جریان میمنفعل کنش

شد. استفاده از این تیپ شخصیتی در این فیلم از آن روی کارآمد بوده فعالی در رویدادها داشته با
تر نمودن ضدقهرمان؛ و شود: یکی فعالها به دو روش جبران میاست که منفعل بودن شخصیت

 های پیچیده. دیگری استفاده از موقعیت
ت، در تر از سینما اسها در تلویزیون بسیار خطرناکاما به این علت پویا نبودن شخصیت

اند تر از جری، توانستهتلویزیونی نویسندگان با تبدیل شخصیت لستر به شخصیتی فعال اقتباس
های اصلی دیگر را جبران کنند. برای نمونه، لستر همسرش را به قتل عدم تحول شخصیت

هایی اصلی گردد. با توجه به اینکه شخصیترساند و دچار تحول شخصیتی عمیقی میمی
هایی مشابه مانند، نویسندگان با خلق شخصیتو ملو تا انتها بدون تغییر باقی میهمچون مولی 

ها و روایت شوند به شخصیتآنها همچون گاس و لستر که در طول روایت دچار تحول می
یابد و لستر نیز همچون ملو اند. گاس در انتها همچون مولی شجاعت میپویایی بیشتری بخشیده

 شود.یل میای تبدبه قاتلی حرفه
 

 های اصلی یا محوریهای فرعی به شخصیتتبدیل شخصیت

 شدهلیتبدتلویزیونی به شخصیت محوری  مجموعهگفتیم گاس گریملی شخصیتی است که در 
اند، ها خلق شدهشخصیت ازآنجاکه»نویسد: ها در اقتباس میاست. سیگر در ارتباط با شخصیت

او همچنین در ادامه  «گیردها میو تلفیق شخصیتبیشتر مقدمات اقتباس را انتخاب، حذف، 
های دیگر ها باید دوباره خلق و تعریف شوند. در بعضی داستانبعضی شخصیت»افزاید: می

(. چنانچه 350-353: 3099)سیگر،  «های جدیدی باید اضافه کرد تا درام مشخص شودشخصیت
 دوبارهژه لستر( شاهد خلق ویهایی همچون لستر و ملو )بهبررسی شد، در مورد شخصیت

ها هستیم، اما در مورد شخصیت گاس، اشتقاق دو شخصیت از یک شخصیت رخ شخصیت
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 دهد. می
شخصیت گاس در وهلۀ نخست، معادل شخصیت همسر مارج در فیلم است اما با بررسی 

توان دریافت او شخصیتی است که همچون مولی از درون شخصیت مارج بیرون آمده تر میدقیق
توان دریافت که گاس در روایت مجموعۀ تلویزیونی کارکردی همچون است. با اندکی دقت می

شخصیت مولی دارد. در عین حال گاس تلفیقی از شخصیت همسر مارج و خود مارج نیز هست. 
های جدید خواهیم دید، فن یا تمهید اشتقاق معموالً برای که در ارتباط با خلق شخصیتچنان

شود اما در اینجا با مورد کمیاب خلق شخصیت محوری فرعی استفاده میهای خلق شخصیت
 جدید روبرو هستیم.

زمان ظهور گاس در مجموعۀ تلویزیونی بسیار شبیه زمانی است که نخستین بار در فیلم با 
ها که نقطۀ عطف بزرگی در پیرنگ فیلم است، شویم. پس از وقوع اولین قتلمارج آشنا می

شود. در مجموعۀ تلویزیونی نیز پس از وقوع دو قتل که نقطۀ ارد داستان فیلم میبالفاصله مارج و
عطف مهمی در پیرنگ مجموعۀ تلویزیونی است، شخصیت گاس برای نخستین بار به مخاطب 

گشایی انتهایی را رقم اندازد و گرهشود. گاس مأمور پلیسی است که ملو را به دام میمعرفی می
ت که مخاطب تا انتهای مجموعۀ تلویزیونی از کشته شدن ملو به دست زند. نکته اینجاسمی

شود. گاس اطالعی ندارد. به این ترتیب، این تغییر اساسی موجب غافلگیری مخاطب می
مثابۀ معادل های مشابه زیادی با مارج دارد، از سوی مخاطب بهشخصیت مولی که ویژگی

اس، مخاطب انتظار دارد قاتل به دست او به دام شود. بر این اسشخصیت مارج در نظر گرفته می
 بیفتد و کشته شود.

ای شود که در آثار کالسیک معموالً صحنهدلیل دیگر غافلگیری مخاطب از اینجا ناشی می
گیرد و با او می دیده، از ضدقهرمان انتقاممحوریِ آسیب دهد که در آن شخصیترخ می
ای به دست یونی، دوست و همکار مولی به طرز وحشیانهکند. در مجموعۀ تلویزحساب میتسویه

دارد که رسد. بنا بر عادت همیشگی، همین موضوع مخاطب را به این فکر وامیملو به قتل می
 مولی در انتها شخصاً انتقام ورن را خواهد گرفت. 

 

 های فرعیافزودن و حذف شخصیت

ابد. این افزایش به سه صورت کلی یها افزایش میدر بسط دستمایه معموالً شمار شخصیت
 پذیرد:صورت می

 های اصلی یا فرعی؛های فرعی از شخصیتالف( اشتقاق شخصیت
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 های فرعی جدید و مؤثر در پیشبرد داستان؛ ب( خلق شخصیت
 های دیگر.های فرعی و جایگزینی آنها با شخصیتج( حذف شخصیت

تر های فرعی کاربردیشخصیت های فرعی ناکارآمد حذف و بادر این تمهید، شخصیت
 یابد. شوند. به این ترتیب، داستان پویایی بیشتری میجایگزین می

 نماید. تر آنها ضروری میبا توجه به اهمیت سه روش فوق، توضیح مفصل
 های اصلی و فرعیهای فرعی از شخصیتالف( اشتقاق شخصیت

بر لستر( از شخصیت ه )عالوهدر مجموعۀ تلویزیونی شخصیتی فرعی است ک 3شخصیت میلوس
های آشکاری با شخصیت جری دارد. میلوس مردی بسیار جری مشتق شده است؛ هرچند تفاوت
کند تا همسرش را گوشمالی دهد. عملکرد میلوس بالفاصله ثروتمند است و ملو را استخدام می
و همین مسئله  اندازد. میلوس اعتقادات شدید مسیحی داردمخاطب را به یاد جری در فیلم می
ی دیگر شاهد اگونهبهشود. نقطۀ ضعفی که در شخصیت جری نقطۀ ضعف آشکار او محسوب می

بر ملو از شخصیت گیر مشتق شده است. در واقع رنچ شخصیتی است که عالوه 2ایم. رنچآن بوده
ی های کارل و گیر در فیلم هستند. آقای نامبرز همان تیپ شخصیتیادآور شخصیت 0و نامبرز

رسد و در مجموعۀ تلویزیونی به شدۀ کارل است. کارل در فیلم توسط گیر به قتل میدوباره خلق
 شود. دست ملو ـ که شخصیت دیگری برگرفته شده از شخصیت گیر است ـ کشته می

از سوی دیگر، رنچ نیز نسخۀ دیگری از شخصیت گیر است. همانطور که خونسردی گیر در ملو 
 شود.  او نیز منجر به خلق شخصیت کر و اللی چون رنچ می یابد، سکوتظهور می

اند. قتل ورن دو شخصیت ورن و اسوالت از همکار مارج مشتق شده فارگودر مجموعۀ تلویزیونی 
به دست ملو؛ و مخالفت اسوالت با مولی؛ و همچنین وارونگی مناسبات قدرت میان آنها؛ عالوه بر 

 آورد.سر راه مولی که شخصیتی اصلی  است پدید می پیشبرد داستان، مانع بزرگی را بر
هایی برگرفته از ، همسر دوم لستر و همسر میلوس شخصیت3بر پرلهمچنین عالوه

هایی هر چند جزئی، داستان را به شخصیت فرعی همسر جری در فیلم هستند که با ایفای نقش
 برند.پیش می

 
 

                                                           
1. Milos 
2. Wrench 
3. Numbers 

0. Pearl 
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 داستان  های فرعی جدید و مؤثر در پیشبردب( خلق شخصیت

های فرعی متعددی به تر بودن روایت، شخصیتهای تلویزیونی با توجه به پیچیدهدر مجموعه
کنند. شوند که هر یک کارکرد خاص خود را دارند و به پیشبرد روایت کمک میداستان افزوده می

آسیب عالوه، ترس از شود تا او بر تردید خود غلبه کند. بهگفتگوهای گاس با دخترش سبب می
کند و بنابراین، ویژگی مهمی از شخصیت نشینی میرسیدن به او، گاس را در ابتدا وادار به عقب

تواند مانع های او نمیدهد. از سوی دیگر، پدر مولی و نصیحتگاس را به مخاطب نشان می
او  شود. برادرزادۀ لستر بهاش شود و شجاعت مولی را به مخاطب متذکر میمولی از انجام وظیفه

اش را برای متهم جلوه دادن برادرش عملی کند. سم هس بزدلی و رساند تا نقشهیاری می
های لستر کند و قتل او به دست ملو نقطۀ شروعی برای آغاز کنشعرضگی لستر را آشکار میبی

است. رابطۀ نامشروع لستر با همسر سم نقطۀ عطف مهمی برای نمایش تغییر شخصیت لستر به 
دلیل داشتن کارکردهای اند که بههای فرعی دیگری نیز خلق شدهید. البته شخصیتآحساب می

 بسیار جزئی از ذکر تمامی آنها خودداری شده است.
 

 های دیگرهای فرعی و جایگزینی آنها با شخصیتج( حذف شخصیت

 ای که در روند بسط داستان کارکردی ندارند توسط نویسندگان حذف،های فرعیگاهی شخصیت
توان حذف شخصیت ای از این مورد را میشوند. نمونههای کارآمدتر جایگزین میو با شخصیت

اش در نظر گرفت. در پدرزن جری در مجموعۀ تلویزیونی و جایگزینی آن با برادر لستر و خانواده
ی، فیلم، پدرزن ثروتمند جری با توجه به بدهکار بودن جری کارکرد دارد اما در مجموعۀ تلویزیون

لستر شخصیتی است که برخالف برادرش در کارش پیشرفت چندانی ندارد. لستر با قاتل جلوه 
شود تا هم از او انتقام بگیرد و هم از دست پلیس بگریزد و به این ترتیب دادن او موفق می

 شود. تر میتر و طوالنیداستان پیچیده
 

 های تلویزیونیچند شخصیتی بودن مجموعه

اصلی و در موارد بسیاری چندین  ویزیونی اغلب دارای چندین شخصیتهای تلمجموعه
ای بسیار مهم برند. این مسئله نکتهضدقهرمان هستند که داستان را به موازات هم به پیش می

است که در اقتباس از سینما به تلویزیون باید مورد توجه قرار گیرد. جان تروبی این نوع پیرنگ را 
 نویسد: گیرد. او میهای تلویزیونی مورد استفاده قرار مینامد که در دراممی «ایپیرنگ چندرشته»

در این روش، هر داستان یا اپیزود هفتگی، از سه تا پنج رشتۀ پیرنگ ساخته شده  
هایی است. هر رشته را شخصیتی جداگانه در درون یک گروه واحد، معمواًل سازمان
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ها گو بین این رشتهبرد. داستانی، پیش میمانند پلیس، بیمارستان یا موسسۀ حقوق
شود، هر رشته در واقع واریاسون زند ... وقتی این روش خوب اجرا میبرش میمیان

برش از یک رشته به دیگری، در لحظۀ متفاوتی است از یک مضمون واحد و میان
: 3085شود )تروبی، گیرانه میاتصال دو صحنه باعث نوعی شناخت و درک غافل

338-339.) 
شود. شخصیت مارج تبدیل به دو شخصیت اصلی مثبت مولی و گاس می فارگودر مجموعۀ 

دام انداختن های آنها برای به شوند و تالشاین دو شخصیت هر یک با دو ضد قهرمان روبرو می
برد. مولی، لستر را زیر نظر دارد و گاس بعد از این ضدقهرمانان پیرنگ را تا انتها به پیش می
کند. بنابراین، در اینجا با بیش از یک شخصیت رویایی با ملو برای به دام انداختن او تالش می

 اصلی و یک ضدقهرمان روبرو هستیم. 
 

 گیریبحث و نتیجه

شود. نخست، هر بندی میهای اصلی پژوهش، نکات مهم جمعدر این بخش با توجه به پرسش
های شده و سپس پاسخ آن با توجه به یافته گانۀ پژوهش دوباره ذکرهای سهیک از پرسش

 شود. پژوهش ارائه می
هایی با این ها و شباهتهای تلویزیونی چه تفاوتپردازی و شخصیت در مجموعهشخصیت

 های سینمایی دارند؟عنصر در فیلمنامه

ر دهد که شخصیت یکی از عناصر بسیار مهم دها نشان میدر پاسخ به این پرسش، تحلیل یافته
پردازی در دو رسانۀ سینما های تلویزیونی است. شخصیتهای سینمایی به مجموعهبسط فیلمنامه

های تلویزیونی به دقت مورد توجه قرار و تلویزیون متفاوت است و این مسئله باید در اقتباس
ها باید همگی فعال و دارای هدف مشخصی گیرد. بر خالف نقطه نظر سید فیلد که شخصیت

های بسیار متفاوت از هایی با ویژگیهای بسیاری شاهد ظهور شخصیتامروزه در فیلمنامهباشند، 
های نمونۀ آشکاری از این نوع شخصیت فارگوالگوی سید فیلد هستیم. شخصیت مارج در فیلم 

های مشابه پیشین، در پردۀ اول بر منفعل بودن، در مقایسه به شخصیتنامتعارف است که عالوه
 شود.فیلد به مخاطب معرفی نمیالگوی سید 

افزون بر این، برادران کوئن با بکارگیری فنونی بسیار ظریف، میان مخاطب و تمامی 
ای که حتی مارج که تنها شخصیت اصلی مثبت فیلمنامه گونهاندازند، بهها فاصله میشخصیت

پردازی عبارت یتطور کلی، دو تفاوت مهم از نظر شخصانگیزد. بهاست همدلی مخاطب را برنمی
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ها در مقایسه با الگوهای ژانر پلیسی و پرهیز از ایجاد همدلی میان است از انفعال شخصیت
 ها و مخاطب.شخصیت

مورد  فارگوپردازی در مجموعۀ تلویزیونی های در زمینۀ بسط شخصیتچه الگوها و شیوه

 اند؟استفاده قرار گرفته
های گوناگونی برای بسط های تلویزیونی از شیوههتوان گفت مجموعدر پاسخ به این پرسش می

تر شدن کنند که همگی منجر به پیچیدههای سینمایی استفاده میپردازی در فیلمنامهشخصیت
گردد. دلیل اصلی این مسئله به علت اهمیت بیشتر ها و روابط بین آنها میشخصیت
های تلویزیونی به منظور همراه تپردازی در تلویزیون در مقایسه با سینما است. روایشخصیت

های هایی همچون ملو و لستر که آشکارا ویژگیها ـ حتی شخصیتکردن مخاطب با شخصیت
ضدقهرمانانه دارند ـ از فنونی همچون نقاط ضعف و قابلیت مجاب کردن دیگران استفاده 

ی دیگر از عواملی ها یککنند تا آنها را برای مخاطب گیرا سازند. بنابراین، جذابیت شخصیتمی
یابد. این مسئله منجر به ایجاد است که در تلویزیون در مقایسه با سینما اهمیتی دو چندان می

ها با یکدیگر نیز عالوه، روابط میان شخصیتشود. بهتر از سینما میبسیار عمیق پردازیشخصیت
 یابد.آشکارا بسط و گسترش می

شود و به این ترتیب تر میتدریج پیچیدهگیرد که بهمی مخاطب در موقعیتی قرار فارگودر فیلم 
ها که در پاسخ به پرسش نخست به آن اشاره شد کاهش فاصلۀ میان مخاطب و شخصیت

 یابد.می
توان را می فارگوپردازی در مجموعۀ تلویزیونی های بسط شخصیتطور کلی، الگوها و شیوهبه

 چنین برشمرد: 
مانند  های اصلی؛اه کردن مخاطب با شخصیتها و همرین شخصیتالف( بسط و گسترش روابط ب

 شخصیت ورن تورمن در نقش سولوِرسون رئیس مولی، همچنین دوستی او با مولی و قتل او
 و رابطۀ مولی و همسرش ها: مانند شخصیت ملو؛های جذاب برای ضدقهرمانب( ایجاد ویژگی

مانند تبدیل لستر به شخصیتی  ؛عدیبهای سههای دوبعدی به شخصیتج( تبدیل شخصیت
 ترفعال

مانند شخصیت گاس که  ؛های اصلی یا محوریهای فرعی به شخصیتد( تبدیل شخصیت
 برگرفته از مارج است.
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های متناظر هایی با شخصیتها و تفاوتچه شباهت فارگوها در مجموعۀ تلویزیونی شخصیت 

 در فیلم دارند؟

هایی جدید یا برگرفته از ذکر است که خلق شخصیت در پاسخ به پرسش سوم، شایان
های اصلی و فرعی، همچون شخصیت گاس که از شخصیت مارج مشتق شده است، شخصیت

ها در تلویزیون است. در برخی موارد، حذف یا ایجاد روش دیگری برای بسط شخصیت
ر روایت مجموعۀ اند که دهایی شدهدهد که جایگزین شخصیتهایی کامالً جدید رخ میشخصیت

های تلویزیونی اغلب چند تلویزیونی کارکرد مؤثری ندارند. مسئلۀ مهم دیگر این است که  روایت
مهم نیز شایسته است در شخصیت محوری دارند و در نتیجه چندپیرنگی هستند. این نکتۀ 

 های تلویزیونی مورد توجه قرار گیرد.اقتباس
 دهد.در فیلم و مجموعۀ تلویزیونی فارگو نشان میها را ، دگرگونی شخصیتشماره اجدول 

 

 ها در فیلم و مجموعۀ تلویزیونی فارگوهای شخصیت. دگرگونی3جدول 

شخصیت در 

 مجموعه تلویزیونی

شخصیت در 

 فیلم
 روش مورد استفاده

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت جری میلوس

 های اصلی یا فرعیاز شخصیت های فرعیاشتقاق شخصیت جری لستر

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت گیر رنچ

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت گیر ملو

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت همکار مارج ورن

 ای اصلی یا فرعیههای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت همکار مارج اسوالت

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت همسر جری پرل

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت همسر جری همسر دوم لستر

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت همسر جری همسر میلوس

 های اصلی یا فرعیخصیتهای فرعی از شاشتقاق شخصیت مارج مولی

 های اصلی یا فرعیهای فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت مارج گاس

 های فرعی جدید و مؤثر در پیشبرد داستانخلق شخصیت -- گاس

 های فرعی جدید و مؤثر در پیشبرد داستانخلق شخصیت -- پدر مولی

 داستان های فرعی جدید و مؤثر در پیشبردخلق شخصیت -- برادرزادۀ لستر

 های دیگرهای فرعی و جایگزینی آنها با شخصیتحذف شخصیت زن جری پدر اشبرادر لستر و خانواده

 : نگارندگان(مأخذ)

دهد که شش شخصیت فیلم فارگو در مجموعۀ تلویزیونی اقتباسی نشان می 3جدول شماره     
همسر جری به سه ترین مورد، گسترش شخصیت به پانزده شخصیت گسترش یافته است. جالب
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های اشتقاق شخصیت»عالوه، روش شخصیت پرل، همسر دوم لستر، و همسر میلوس است. به
های فرعی و حذف شخصیت»بیشترین استفاده، و روش « های اصلی یا فرعیفرعی از شخصیت

کمترین استفاده را در تبدیل فیلمنامۀ سینمایی به « های دیگرجایگزینی آنها با شخصیت
 توان بهتر مشاهده کرد: لویزیونی داشته است. این موارد را در نمودار زیر میمجموعۀ ت

 
 مجموعه تلویزیونی فارگو نامهلمیفی هاتیشخصهای مورد استفاده در گسترش . روش3نمودار

 : نگارندگان(مأخذ)
 

های اصلی یا های فرعی از شخصیتاشتقاق شخصیت»فراوانی موارد استفاده از روش      
ها در اقتباس از فیلمنامۀ سینمایی برای مجموعۀ تلویزیونی، بار دیگر برای بسط شخصیت« عیفر

های جدید، از های اصلی یا فرعی به شخصیتسازد که گسترش شخصیتاین نکته را مؤکد می
 راهکارهای مؤثر و رایج در این زمینه است. 
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