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 چکیده
تانهای بررسی تولیدات پویانمایی جهان نشانگر اثرپذیری فراوان سینمای انیمیشن از داس

از  ونشحای مختلف ادبیات کالسیک فارسی محماسی، تعلیمی، غنایی و عامیانه است. گونه ه

ش فیلمنامه مضامین و پیرنگهای داستانی مذکور و برخوردار از جلوه های بصری مناسب برای نگار

نوجوانان  وایی است. اقتباس انیمیشنی از این متون راهی برای حفظ ارتباط کودکان های پویانم

ونه های کشورمان با ادبیات و فرهنگ کهن ایرانی است. در گام اوّلِ این مقاله ظرفیتهای گ

د. سپس در مختلف ادبی کشورمان برای اقتباس آثار پویانمایی از آنها مورد تدقیق قرار میگیر

میسازند  ه المصدور که آن را مناسب اقتباس انیمیشنینفثردی ویژگیهای مختلفِ مطالعه ای مو

مها و سریالهای بررسی، و ضمن ارائة شاهد مثالهایی از متن کتاب در مقام مقایسه نمونه ای از فیل

فیتهای عالوه بر ظر المصدورة نفثپویانمایی ذکر میگردد. نتیجة این پژوهش نشان میدهد که 

رخوردار ک از ویژگیهای تصویری، محتوایی و روایی خاص برای اقتباس انیمیشنی بعام دراماتی

انتیسمی است. روایت قصه گویانه، شخصیت پردازی سیاه و سفید و پیرنگها و تصویرسازیهای رم

 و اکسپرسیونیستیِ اغراق آمیز از جملة این ویژگیهاست.

 بیالمصدور، متون کالسیک اده نفثانیمیشن، پویانمایی، کارتون، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1
ای صورت پذیرد. فیلمی است که برای تولید هر فریم آن عملیات جداگانه (animation)انیمیشن

در معنای آثار انیمیشنِ تصویری و عروسکی به کار برده میشود  (cartoon)گاهی لفظِ عامِ کارتون

انیمیشن "پویانمایی برای آن ایجاد شده است)سازی و هایی مانند متحرکو در زبان فارسی واژه

های اخیر در تولید انیمیشنها و سایر فیلمهای سینمایی از فناوری (. در دهه13-11؛ ص"چیست؟

ای استفاده میشود. این استفادة مشترک در بعضی مواقع مرز این دو را کمرنگ ساخته است. رایانه

یرنگی از شادی در بطن آن جاری است و این جهانِ انیمیشن جهانی فانتزی است. جهانی که پ

اطمینان خاطر را به تماشاگران میدهد که میتوان همواره بر مشکالت غلبه کرد. در واقع انیمیشن 

 انگیز به هستی است.راهی برای داشتن دیدگاه خیال

باید از انگیز انیمیشن که در آن قوانین دنیای واقعی وجود ندارد و همه چیز را ساخت دنیای خیال

، (Walt Disney)بر است. فروش جهانی فیلمهای استودیوهای والت دیزنینو خلق کرد هزینه

هالیوودی، هزینه و زمانی که صرف تولید آنها میشود  (dreamworks)و دریم ورکز (pixar)پیکسار

ر جهانی را جبران میکند. طبیعتاً آثار کشورهایی با خرده فرهنگهای متفاوت برخوردار از این بازا

های باالی تولید هزینه-1نیست. مشکالت عمدة سینمای انیمیشن ایران به اختصار عبارتند از:

عدم تضمین  -3زمانبر بودن تولید -2گذار عمده در بخش خصوصیانیمیشن و عدم وجود سرمایه

ش کیفیت پخ-6کمبود فناوری و ابزار پیشرفتة تولید-5نبود بازار جهانی -4برای اکران سینمایی

بودن نوجوانان و بزرگساالن ایرانی نسبت به  عالقهکم-7صوتی و تصویری پایین بسیاری از سینماها

های نامه)بررسی موانع اقتصاد ملی و هزینهضعف فیلم-9تولید توسط گروههای کوچک-8آثار تخیلی

 (. 174-168تولید صنعتی انیمیشن ایران؛ ص

ب نمایانگر این امر است که میتوان از لحاظ تکنیکی الگوی موفقیت انیمیشنِ ژاپن و مکتبِ زاگر

ای انیمیشن ملی و بومی خلق کرد که ضمن ارتباط با سنّتهای فرهنگی جامعه و محتوایی گونه

جذابیتهای الزم برای کودکان و نوجوانان را داشته و در آموزش خالق آنها نقش داشته باشد. استقبال 

ای از این امکان موفقیت سعید ضامنی و بابک نظری( نشانهکودکان کشورمان از مجموعة شکرستان)

 در تولید آثار ملی است. 

اسطوره، حماسه، راز و جادو از پیرنگهای اصلی دنیای خیالین انیمیشن است؛ مضامینی که هر یک 

ای در فرهنگ شرق دارند. درست به همین دلیل در هالیوود با فیلمهای انیمیشنی مانند نقش عمده

( 1992( و عالءالدین)ران کلمنتس، 2003: افسانة هفت دریا)تیم جانسون، پاتریک گیلمور، سندباد

رو میشویم که داستان آنها در مشرق زمین میگذرد. در نقطة مقابل ما در کشورمان بر گنج آثاری بهرو

ند. ایم که ظرفیتی بالقوه برای ساخت فیلمهای پویانمایی دارمشحون از حماسه و اسطوره نشسته

انیمیشن میتواند بخشهای اساطیری و عرفانی ادبیات کالسیک ما را که به واسطة محدودیت ماهویِ 

های فراوان ساخت آثار سینماییِ شکوهمند، امکان اقتباس و به تصویر گرا یا هزینهسینمای واقع
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ای امکان رایانهدرآوردن آنها وجود نداشت به زیبایی به نمایش بگذارد. به بیان دیگر رشد تکنولوژی 

ارتباط عینیتر و عمیقتر با سنّت تمدنی کشورمان، نوزایی و معرفی جهانی آن را فراهم آورده است 

 که باید به درستی از این فرصت و امکان بهره برد.

ای است که گنجینة سنت و تمدن ایرانی در آن قرار دارد و برای هر آثار کالسیک ادبی صندوقچه

ها، ای از فابلها، مقامهاگزیر باید به آنها نظر داشت. در میان این آثار مجموعهارتباط و اقتباسی ن

تمثیلها و داستانهای اساطیری و حماسی وجود دارد که هر یک را میتوان برای اقتباس انیمیشنی 

برگزید. البته نباید به این انتقال، تک بُعدی و خام نگریست و تنها به اقتباس سادة داستانی نظر 

های سنّتی با داشت، بلکه باید با توجه به پیچیدگی ذهن مخاطب امروزی و فراروی روایتها از قواره

شکن به داستانهای کالسیک نگریست؛ و از زوایای فرمی و محتوایی متنوع دیدی چندالیه و ساخت

 و جذاب، زوایای پیدا و پنهان آنها را در مقابل دیدگان تماشاگران قرار داد. 

ای عملی به این سؤال پاسخ وی الزمة هر نوع اقتباسی در گام اول این است که به گونهبه هر ر

دهیم که آیا در میان متون کالسیک فارسی مواد کافی برای اقتباس انیمیشنی وجود دارد یا خیر؟ 

های مختلف های انیمیشنی گونهدر پاسخ به سؤال مذکور، در این پژوهش بعد از برشماری ظرفیت

ةالمصدور به عنوان متنی رهیافتی مورد واکاوی قرار گرفته است. این اثر از متون نفثارسی، ادب ف

الدین محمد زیدری نسوری کاتب و آید و نویسندة آن شهابفنی قرن هفتم هجری به شمار می

الدین خوارزمشاه است. زیدری در کتاب خود با لحنی دراماتیک رئیس دیوان رساالت سلطان جالل

ن حوادث دشواری که در پایان سلسلة خوارزمشاهیان در نتیجة حملة مغول بر او و سلطان به بیا

-ه المصدور از جذابیتهای دراماتیک و جلوهنفثمحبوبش گذشته است میپردازد. علیرغم برخورداری 

ن به علّت دشواریِ نثر فنیِ این اثر، جذابیتهای مذکور آن کمتر مورد بررسی پژوهشگرا های انیمیشنیْ

 قرار گرفته است.

 پیشینه پژوهش -2
های نامهبا توجه به گسترش رشتة انیمیشن در دانشگاهها، در سالهای اخیر تعدادی از پایان

دانشجوییِ مقطع کارشناسی ارشد در باب ظرفیتهای انیمیشنی متون کالسیک بوده 

های مقالة مایه و...(. مهدی علمداری در 1395، نیل فروشان: 1389، جهانی: 1388است)نیکو:

( ضمن برشماردن مضامین اساطیری مشترک بین سینما و 1385پویانمایی در ادبیات فارسی)

انیمیشن در ادبیات ایران و جهان، بعضی ظرفیتهای انیمیشنی متون کالسیک فارسی را تشریح کرده 

محمدعلی ای مشابه در خصوص ادبیات جهان داشته است. ( مطالعه1385است و محمد رفیع ضیایی)

( آثار انیمیشنی اقتباسی از ادبیات 1386های ایرانی در انیمیشن ایران)ها و افسانهصفورا در مقالة قصه

مکتوب و عامیانة فارسی در تاریخ انیمیشن ایران را بررسی کرده است. کریم سربخش در پژوهش 

ها، ت عامیانه مانند ترانه( قابلیتهای بخشهایی از ادبیا1387کاربردهای ادبیات عامه در پویانمایی)

ها برای اقتباس انیمیشنی را تشریح کرده است. علیرضا گلپایگانی در المثلها، اساطیر و افسانهضرب



 1397 زمستان /42 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /146

 
 

( پیشنهادهایی برای نحوة اقتباس روزآمد انیمیشنی از ادبیات فارسی ارائه نموده 1389انیمیشن ملی)

بر اقتباس ادبی در فیلمهای  است و سوسن خطائی در مقالة نقش فرهنگ و هنر ایران

( به تحلیلِ انواع اقتباسهای پویانمایی انجام شده و ممکن از ادبیات عامه و کالسیک 1390پویانمایی)

( به 1390های تبدیل افسانه به انیمیشن)پرداخته است. ناهید جهازی در جستاری مشابه)شیوه

های ایرانی  یابی از افسانهوهش دیگری)ایدهها اشاره کرده است. او در پژاقتضائات اقتباس از افسانه

( پیرنگهای اصلی و پرتکرار انیمیشنها را بر شمارده و پیشنهاد 1391برای نگارش فیلمنامة پویانمایی)

ها توجه شود. نویسندگان این مقاله های ایرانی به این ایدهداده است در اقتباس انیمیشنی از افسانه

ةالمصدور را مورد بررسی قرار داده باشد دست نفثگیهای انیمیشنی به پژوهشی که به شکل خاص ویژ

نیافتند اما دو مطالعة انجام شده بر وجوه دراماتیک این اثر قابل ذکرند: الف( محسن بتالب اکبرآبادی 

( به ویژگیهای رمانتیسمی این 1390)نفثةالمصدوردارلو در مقالة وجوه رمانتیسمی و محمدعلی خزانه

اند. ب( علیرضا پورشبانان به همراه سعید بزرگ بیگدلی در مقالة بررسی ظرفیتهای اثر پرداخته

( و به تبع آن در بخشی از کتاب سینمای اقتباسی و ادبیات کالسیک 1390ةالمصدور)نفثنمایشی 

 المصدور را تشریح کرده است. ه نفث( ویژگیهای دراماتیک 1395فارسی)

 روش پژوهش -3
ای صورت گرفته است. اطالعات از منابع تحلیلی و رویکرد بینا رشته-توصیفیاین پژوهش با روشِ 

ای و فیلمها و سریالهای انیمیشن گردآوری و در تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحلیل کتابخانه

ای از پویانمایی در کشورمان ارائه محتوا استفاده شده است. در گام اول پژوهش به اختصار تاریخچه

ر مرحلة بعد به ظرفیتهای آثار ادبیات کالسیک فارسی برای اقتباس انیمیشنی اشاره میشود میشود. د

پردازانه و طنزپردازانة و در گام راهبردی نیز ظرفیتهای دراماتیک، بصری، روایی، شخصیت

 ةالمصدور برای اقتباس انیمیشنی مورد بررسی قرار میگیرد.   نفث

 انیمیشن در ایران -4
حرکات یک بُز بر ظرف سفالی کشف شده در شهر سوخته را نخستین انیمیشن  ای نقاشیعده

(. نمایشهای 92های جدید؛ صگرافیک در رسانهاند)توسعة کاربردهای انیمیشن و موشنجهان نامیده

های دور در ایران رایج بود)نمایش در فانوس خیال که شباهت فراوانی به انیمیشن داشت از گذشته

 (. خیام در قرن پنجم سروده است:111-110ایران؛ ص
این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم/ فانوس خیال از او مثالی دانیم/ خورشید چراغ دان و عالم 

خوانی که در آنها همچنین اجراهای پرده (.118فانوس/ ما چون صوریم کاندرو حیرانیم)خیام، رباعی

ا، یک روایت داستانی را بیان میکردند تا اندازة زیادی هسرا با استفاده از عوض کردن پردهنقّال و مرثیه

 به جهان انیمیشن نزدیک بود.  
های سی و چهل هجری اما نخستین تالشها برای تولید انیمیشن به معنای خاص در ایران در دهه

( به کارگردانی اسفندیار 1336صورت گرفت. نخستین فیلم انیمیشن تولید شده مالنصرالدین)
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های چهل و پنجاه که سالهای درخشان زایش انیمیشن در ایران بود چند فیلم . در دههاحمدیه بود

پویانمایی در وزارت فرهنگ و هنر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط جوانان نخبه و 

 (. البته این آثار در مقابل100های ایرانی در انیمیشن ایران؛ صها و افسانهعالقمند تولید شد)قصه

های پنجاه و شصت باعث نزول هنر های آن دوره رونقی نداشت. وقایع دههفارسیجریان تجاری فیلم

های دیگر مندی که در آغاز زیر این چتر جمع شده بودند به گونهانیمیشن ایران شد و جوانان عالقه

یشنِ های شصت و هفتاد با توجه به مشکالت ساخت انیمسینمایی گرایش پیدا کردند. در دهه

های کودک نشان داده میشد. کم بودن کانالهای تلویزیونی، کارتونهای خارجیِ فراوانی در برنامه

های تلویزیونی و سایر تفریحات، این کارتونها را تبدیل به هیجان انگیزترین خاطرة کودکان دهه

های کودک نامهشصت و هفتاد کرد. نوستالژیی که هنوز هم آن را در بزرگسالی به همراه دارند و بر

 جذبه میدانند. های بعد تلویزیون را در مقابل آن کارتونها بیدهه
در سالهای دهة هشتاد که درصد زیادی از جامعه را کودکان و نوجوانان تشکیل میدادند با توجه 

های کودک کاهش یافت و عموها به سیاستهای فرهنگی تلویزیون نمایش کارتونهای خارجی در برنامه

های زنده جایگزین آنها شد. در همین دهه سینمای کودک ایران بدترین سالهای های برنامهو خاله

خود را میگذراند و فیلمهای ساخته شدة آن در طول یک سال از انگشتان یک دست هم کمتر بود. 

ی پرداخت در واقع ویترینجشنوارة ساالنة فیلم کودک ایران که به نمایش فیلمهای تکراری یا نازل می

 از این عدم موفقیت بود. 

 95ای که در سال در چند سال گذشته ساخت آثار انیمیشن سینمایی افزایش یافته است به گونه

هشت فیلم انیمیشن در جشنوارة فیلم فجر عرضه شد. با وجود این تاکنون تنها چند فیلم سینمایی 

( به شکل 1393دی محمدیان، ( و شاهزادة روم)ها1392)بهرام عظیمی، 1500انیمیشن مانند تهران

ای از مشکالت ذکر شده در این اند. هر چند مجموعهگسترده شرایط اکران سینمایی را پیدا کرده

ها ترین موانع همان ضعف فیلمنامهپژوهش در عدم اکران سایر فیلمها نقش دارند اما یکی از برجسته

 . (319و پیرنگ داستانی آنهاست)تبیین اهمیت انیمیشن ملی؛ ص

 ظرفیتهای انیمیشنی متون کالسیک ادب فارسی -5

ها، محصول ها و افسانهبسیاری از آثار عظیمِ پویانمایی جهان، اعم از داستانهای کودکانه، قصه

انگیزِ ادبیات عامیانه)فولکلوریک( و کالسیک، و حاصل العاده و شگفتآفرینش شخصیتهای خارق

ای نامیرا برای اقتباسهای ادبی در بیات غنی ایران چشمههای ذهن بشر است. گسترة ادپندارنمایی

(. در 9فیلمهای پویانمایی است)نقش فرهنگ و هنر ایران بر اقتباس ادبی در فیلمهای پویانمایی؛ ص

های مختلف متون کالسیک فارسی برای اقتباس انیمیشنی مورد بررسی رو قابلیتهای گونهبخشِ پیش

ها، متون عرفانی، طنز و فابلها دی ارائه شده به معنای جداسازی حماسهبنمختصر قرار میگیرد. تقسیم

از هم نیست. بسیاری از متون طنزآمیز برخوردار از بار تعلیمیند؛ عواطفِ شبه انسانی و سخنگویی 

های های ادبی دیده میشود و عرفان و حماسه در حماسهجانوران نیز عالوه بر فابلها در سایر گونه
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بندیِ ما بیشتر معطوف به بسامد باالی اقتباسهای انیمیشنی دنیا حدت میرسند. تقسیمعرفانی به و

که قابلیت فراوانی برای اقتباس -های مذکور و وجود آثار برجستة ادب کالسیک پارسیاز گونه

در هر یک از این انواع است. با این تفسیر است که آثار تاریخی را در تقسیم بندی  -انیمیشنی دارند

ةالمصدور به شکل نفثایم، هر چند کتابهایی مانند ی متون برخوردار از ظرفیت انیمیشنی قرار ندادهکل

خاص برخوردار از ویژگیهای تصویری و محتوایی انیمیشنی است که در این پژوهش آنها مورد تدقیق 

 قرار گرفته است.

 متون حماسی و اساطیری -1-5

ناپذیری جان و توتمهای حیوانی، شکستشی به اشیاءِ بیحلول اسطوره در انیمیشن از طریق جانبخ

-64و ابدیت قهرمانان اساطیری و تقابل دائمی خیر و شر شکل میگیرد)نقش اسطوره در انیمیشن؛ ص

نامه و... به نامه، خاوراناگر چه متون مختلف منثور و منظوم فارسی مانند حمزه نامه، گرشاسب (.66

اند اما با شنیدن نام اسطوره و حماسه خواه نانة ملی و دینی پرداختهانگیز یا قهرمامضامین خیال

ناخواه تمام ذهنها به سوی شاهنامة فردوسی میرود. وجوه مختلفی از شاهنامة فردوسی آن را مناسب 

تصویرسازی جذاب از قهرمانان اساطیری و -1اقتباس انیمشنی میسازد که به اختصار عبارتند از:

خلق شخصیتهای -3ق در وجوه تنانی و نیروی جسمانی شخصیتهای خیر و شراغرا-2تاریخیِ ملی

انگیز از سرزمینهای تصویرسازی اغراق آمیز زیبا یا خوف-3غیرطبیعی مانند دیوها و جادوگران

-5برخورداری جانورانی مانند اسبها و خوکها از نوعی شعور و عمل انسانی یا شیطانی-4مختلف

استفاده از -5ذیری قهرمانان خیر و غلبة دائم بر دیوان و دشمنان کشورناپاستفاده از الگوی شکست

ای و سریالی بیان مرحله -6گویی راوی دانای کل به عنوان عنصر اطمینان بخش به کودکانقصه

آمیزی متنوعِ جشنها، موسیقیهای شاد و رنگ -7دار کودکانههای دنبالهوقایع متناسب با الگوی قصه

 ا عواطف و جذابیتهای بصری کودکانه و...تصاویر، متناسب ب
ای مناسب برای ساخت اند زمینههر یک از پیرنگهای مذکور که تمامی آنها در شاهنامه گرد آمده

آثار پویانمایی است. اسطوره عاملی ضروری در اندیشة تاریخی و اجتماعی انسانهاست و هیچ وقت 

های کهن ایرانی تغییر پیدا میکند. عدم نوزایی اسطورهمیرد بلکه اَشکال، روایتها و کارکردهای آن نمی

های غیربومی پُر انجامد بلکه خأل آن را با جایگزینی با اسطورهگرایی ملی نمیبه حذف اسطوره

(. هر چند آثار محدود انیمیشنی 117-116؛ ص -ما میتوانیم-میکند)نگاهی به موقعیت کلی انیمیشن

( و داستانهای 1384-1381زاده، ند افسانة ماردوش)حسین مرادیتلویزیونی در زمینة شاهنامه مان

دوستی و اند اما ضرورتهایی مانند ارتقاء روح وطن( تولید شده1383شاهنامه)سید محمود صائمین، 

غرور ملی و حفظ ارتباط نسلهای نو با فرهنگ و تمدن ایرانی ایجاب میکند تا با دیدگاهی راهبردی 

قتباسی از متن شاهنامه حمایت مالیِ دولتی صورت گرفته و کیفیت آثار ساخته از تولید انیمیشنهای ا

 شده ارتقا یابد. 

 



 149/المصدوره نفث سازی از متون کهن ادبی با تکیه بر بررسی ظرفیتهای انیمیشن

 
 

 متون عرفانی و تعلیمی -2-5
تر از ذهن کودک و نامناسب برای اقتباسهای هر چند در ظاهر ممکن است مفاهیم عرفانی پیچیده

نگری با دنیای اخالقی، روایی و حتی جهانهای بصری، انیمیشنی به نظر آیند اما این آثار در الیه

نگری مادی و محاسبات عقل تجربی نشده کودکانه ارتباط دارند. ذهن کودک هنوز آغشته به واقع

انگیز و شکسته شدن مناسبات عالم ماده است، در نتیجه راحتتر از بزرگساالن با جهانهای خیال

الهوت شکل میگیرند؛ آنگاه که مفاهیم در راه نیل ارتباط بر قرار میکند. صور خیال در مرز ناسوت و 

به اَشکال عالم ماده لباس صورت به تن میکنند و اجسام و صورتها در راه تقرب به عالم معنا از 

(. این عالم خیال بیشترین نزدیکی را 216-213؛ صشکلهای زمینی خود فاصله میگیرند)زبان عرفان

انگیز او دارد. تصویرسازیهای متون کالسیک از مراحلِ لبا ذهن سیّال کودک و تصویرسازیهای خیا

العاده و ... است. آمیخته با نور، رنگ، شادی، وهم، ترس، سرزمینها و شخصیتهای خارق سیر عرفانیْ

 آمیزِ مذکور قرابت فراوانی با فضای بصری انیمیشنها دارد. فضای اغراق
جذاب ارائه میگردد. از آنجایی که این  مضمون اخالقی آثار عرفانی اغلب در پوشش تمثیلهای

اند و نقش ابزاری دارند، پیچیده نیستند و برای کودکان تمثیلها در خدمت ارائة اهداف اخالقی روایت

ای غیرمستقیم مفاهیم اخالقی را به کودکان اند؛ در نتیجه به واسطة آنها میتوان به گونهقابل درک

جسام روح و زبان پیدا میکنند و جانوران هم برخوردار از منتقل کرد. همچنین در جهانِ عرفان ا

ادراک و روابط انسانیند. از این نگره هم میتوان بین عرفان و جانبخشی به اشیاء و داستانهای حیوانات 

-الطّیر عطار و بعضی تمثیلهای مولوی از جمله نمونهدر کارتونهای کودکان ارتباط بر قرار کرد. منطق

 اند. عرفانی برای اقتباس انیمیشنیهای مناسب متون 
اند نیز برخوردار از گویی و مقامهغیر از متون عرفانی بعضی آثار تعلیمی که مبتنی بر داستان

اند)مانند بعضی حکایات گلستان و مقامات حمیدی(. وجود شخصیتِ ظرفیتهای اقتباس انیمیشنی

را برخوردار از این قابلیتها میسازد. شخصیتِ  ها آنهاگویی اپیزودیک، و فضای شادِ مقامهمحوری، قصه

محوریِ جذاب و مشکالت متفاوتی که اغلب در هر قسمت برای او پیش میآید و او آنها را حل میکند 

مندی او به قهرمان مانا تطابق دارد. از این رو بسیاری از هم با ذهن ساده کودک و هم با عالقه

کومان(. سان و سفرهای میتیکیومشروح دارند)مانند ای انیمیشنهای سریالی ساختاری مشابه شکل

مانعی که برای اقتباس از بعضی متون عرفانی و تعلیمی وجود دارد فرع بودن روایت در آنهاست که 

-انجامد. همچنین پایاناین امر گاه به عدم قوام و انسجام داستانی روایتهای عرفانی و اخالقی می

ی پایانهای مبتنی بر عمل دراماتیک نیز در بعضی متون عرفانی و بندیهای ذهنی و کالمی به جا

معانی و بیان در ادبیات و  :مشت در نمای درشتتعلیمی مانعی در مقابل اقتباس نمایشی است)

(. این نقطة ضعف مخصوصاً در انیمیشنها بسیار به چشم خواهد آمد چرا که ذهن 22؛ صسینما

 داستان را دارد.  بصری کودک انتظار پایانی عینی برای
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فابلها را میتوان در زیر مجموعة متون تعلیمی گنجاند چرا که محتوای حکایتهایشان اغلب توجه 

دادن غیرمستقیم مخاطبان به مفاهیم اخالقی است. البته اعطای ادراک و جانبخشی به حیوانات و 

رار میکند. به طور کلی در جهان های اساطیری ارتباط بر قای بین آنها و توتماجسام در فابلها به گونه

ها جستجو کرد، ضمن آنکه آنها نماد و تیپهایی از امروز کاراکترهای حیوانی را باید بیشتر در افسانه

همانطور که اشاره شد نوعی ادراک انسانی و  (.126کاراکترهای انسانیند)ادبیات و پویانمایی؛ ص

های مذکور جهان فابلها جود دارد. برخالف گونهشیطانی در حیوانات آثار اساطیری و عرفانی نیز و

تری از تمثیلهای عموماً مختص حیوانات و روابط آنهاست. همچنین روایت در آنها نقش پُر رنگ

عرفانی دارد. از این رو تعداد فراوانی از آثار انیمیشنی أثر گذار بر کودکان بر مبنای زندگی و روابط 

نامه و شعر متون کالسیک فارسی آثاری مانند کلیله و دمنه، مرزباناند. از میان جانوران ساخته شده

مشت در اند)اند، مناسب اقتباس انیمیشنیموش و گربة عبید زاکانی که بر پایة فابلها شکل گرفته

(. البته این آثار در گذشته بیشتر از آنکه به 45ص معانی و بیان در ادبیات و سینما؛ :نمای درشت

شدند! بیشتر ر داشته باشند برای تربیت محترمانه و غیر مستقیم حاکمان نوشته میتربیت کودکان نظ

فابلهای ادبی فارسی در یک داستان پایان میگیرند و قهرمان محوری سریالی ندارند ولی انیمیشنهای 

جانوری مانند حاج زنبور عسل، موش وگربه و ...بر پایه تداوم و حضور سریالی شخصیتهای مرکزی 

 شکل میگیرند.  محبوب

 داستانهای عامیانه و طنزآمیز -3-5

اند. این داستانها برخاسته پرطرفدارترین و زیباترین حکایتها و تمثیلها برگرفته از داستانهای عامیانه

های روزمرة مردم است. سادگی، شادی و پیام اخالقی این ها، خیاالت و اندیشهاز زندگی، زبان، ترانه

-46ناسب اقتباسهای انیمیشنی میسازد)کاربردهای ادبیات عامه در پویانمایی؛ صداستانها آنها را م

(. در پشت سر بسیاری از تمثیلهای زبان فارسی)مانند دوستی خاله خرسه( داستانهای کوتاه و 59

پندآموزی وجود دارند که میتوان به واسطة تصویرسازی اپیزودیک انیمیشنی از آنها، مفاهیم اخالقی 

وار مالنصرالدین نیز از جمله داستانهای عامیانه گی به کودکان منتقل کرد. حکایتهای مقامهرا به ساد

کیوسان ها کارتون در جهان تولید شده است)از ایطنزآمیز است که بر پایة شخصیتهای مشابه آن ده

در بر دارندة  حکایتهای کوتاهِ سعدی و عبید زاکانی نیز تا کایوت و میگ میگ(. در میانِ آثار کالسیکْ

مضامین، شخصیتها و پیرنگهای طنزآمیز مناسب برای پویانمایی است. تمثیلها و حکایتهای کوتاه 

ای وجود اند ولی داستانهای عامیانهطنزآمیز بیشتر برای ساخت سریالهای اپیزودیک انیمیشنی مناسب

 . دارند که با کمی گسترش میتوان از آنها فیلمهای سینمایی انیمیشن ساخت

 المصدور برای اقتباس انیمیشنیویژگیها و ظرفیتهای نفثة -6
نفثةالمصدور در شمار متون فنی قرن هفتم هجری قرار میگیرد. نثر مسجع، به کارگیری صور 

خیال و پیچیدگیهای مفهومی و زبانی از مشخصات متون مذکور است. مؤلفِ این اثر بیش از هر چیز 

داشته است، اما در کنار آنها به واسطة نگاه دراماتیک و طنز پردازانه به به این ویژگیهای بیانی نظر 
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الدین خوارزمشاه و وقایع، حوادث شکل گرفته در مسیر تعقیب و گریز لشکر مغول و سپاه سیدجالل

مصایب پیش آمده برای خود)به عنوان یکی از نزدیکان جالل الدین( را به زیبایی روایت کرده است. 

ها به ویژگیهای سختی ارتباط مخاطبان عام با متنِ مصنوعِ نفثةالمصدور و جلب شدن توجهبا این حال 

ای بیانی آن، پژوهشگران را از تدقیق در ویژگیهای دراماتیک این اثر دور نگاه داشته است، به گونه

ای به که شمار مطالعات انجام شده در این باب کمتر از انگشتان یک دست است. در هر اشاره

نهای عامیانه ویژگیهای انیمیشنیِ متون کالسیک اغلب شاهنامه، تمثیلها و روایتهای تعلیمی و داستا

شود. ضروری است در به ذهن متبادر میشود، در حالی که این ویژگیها منحصر در آثار مذکور نمی

سیک انجام های ذکر شده، مطالعاتِ تطبیقیِ دراماتیک در میان گسترة متنوع متون کالورای کلیشه

شده و ظرفیتهای کمتر شناخته شده مورد کاوش قرار گیرد و به مخاطبان معرفی گردد. ممکن است 

ای در مورد ظرفیتهای دراماتیک متون کالسیک را تغییر داده و همین کاوشها قضاوتهای کلیشه

ماتیکِ تاریخ ملی المصدور عالوه بر تعلیق و روایت دراهای متفاوت را مجذوب آنها سازند. نفثةسلیقه

های انیمیشنی جذابی نیز یافته است که آنها جلوه گویی و تصویرسازیِ حوادثْبه واسطة نوع داستان

را در این پژوهش مورد بررسی قرار میدهیم. طبیعتاً در اقتباس از این اثر الفاظ و حوادث نامتناسب 

ن با تصویرسازی فانتزی از وقایع حتی با جهان کودکان مورد تعدیل قرار میگیرند. البته هنر انیمیش

 های خشونت و جنگ را هم متناسب با گروههای سنی کودک و نوجوان نمایش میدهد. صحنه

 المصدورویژگیهای دراماتیک نفثه  -1-6

آغازین گام برای اثبات برخورداری یک اثر از ویژگیهای مناسب برای اقتباس انیمیشنی، اثبات 

زیرا هر فیلم انیمیشن قبل از انیمیشن بودن یک فیلم است و از روی یک دراماتیک بودن آن است، 

المصدور دارای یک خط روایی محوری است. وقایع آن را میتوان در نامه ساخته شده است. نفثةفیلم

ایِ نمایش ارسطویی گنجاند. در آغازِ ماجرا مؤلف در تصمیمی که گاهی به قالبِ ساختار سه پرده

الدین قبول مسئولیت میکند. با قبول این مسئولیت رفته رفته ازد در دیوان جاللنکوهش آن میپرد

مرحلة اول)آرامش(، پایان مییابد و وارد مرحلة درگیری و تعلیق میشویم. در این مرحله که قسمت 

المصدور به شرح آن پرداخته است حوداث متعددی مانند شبیخون مغول، تعدّی حاکمان عمدة نفثة

شکن، خیانت و دسیسه چینی همراهان سابق، بیماری سخت، غارت دزدان و عبور از مانطماع و پی

انگیز روی میدهد. زیدری پس از پشت سر گذاشتن تمام این مصائب در العبور و وحشتمناطق صعب

مرحلة سوم در دیار سالطین ایوبی پای به ساحل آرامش میگذارد و با امنیت و آسایش ولی با خاطری 

ه شرح سرگذشت خود میپردازد. مجموعة حوادث روی داده برای راوی تعلیق مناسب برای غمناک ب

 ساخت یک فیلم سینمایی پر هیجان و جذاب را ایجاد میکند. 
الدین در روایت زیدری پادشاهی شخصیتهای این اثر به شدت تیپیکال و نمایشی هستند. جالل

مقابل دشمن متجاوز ایستاده است. بر خالف  پرست است که برای نجات کشورش دراساطیری و وطن

الدین و بعضی یاران او نشان داده میشود زیدری از لشکر تاتار تصویری متفرد تصویری که از جالل
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پردازد بلکه هویتی جمعی از آن ارائه دهد و مثالً به توصیف یکی از فرماندهان آنها نمیارائه نمی

ای غیر انسانی و دوزخی در تاریکی همه هم شکلند و چهرهمیکند. آنها مانند اشباحِ کمین کرده 

دارند. سایر شخصیتهای معرفی شده توسط زیدری مانند پادشاهان عادل و طماع یا همراهان صادق 

و خیانتکار به عنوان نمایندگان خیر و شر نوعی کشمکش دو قطبی در اثر ایجاد میکنند. نمونة این 

ز آثار سینمایی و تئاتری میتوان دید؛ در واقع میتوان گفت زیدری افراد و کشمکشها را در بسیاری ا

پردازیی نمایشی از افراد مذکور صورت داده است)سینمای اقتباسی و ادبیات کالسیک شخصیت

 (.482-465فارسی؛ ص
تراژیک از وقایع تاریخی کشورمان پرداخته است. همانطور  مؤلفِ نفثه المصدور به شرحِ مقطعیْ

های اصلی نمایش است و نمایش از زمان ارسطو تا شکسپیر آمیخته با مایهتراژدی از بُن که میدانیم

های متعددی از قهرمانانی به تصویر کشیده میشوند که تا تراژدی است. در آثار هالیوودی نمونه

آخرین نفس برای وطن و ارزشهایشان مبارزه میکنند و قهرمانانه میمیرند)ر.ک فیلمهای اسپارتاکوس، 

المصدور یکی از بهترین کتابها برای اقتباس و ساخت گالدیاتور، شجاع دل و...(. با این وصف نفثه 

فیلمهایی که در صورت ساخته شدن  به تقویت روح وطن پرستی و  ملی است.-فیلمهای تاریخی

 انجامند. اِشعار قهرمانان تاریخی کشور می

 المصدورارتباط مکاتب هنری و انیمیشن در نفثة -2-6

سازی میشود، و در واقع بعضی وجوه در هر یک از مکاتبِ هنری نوعی دیدگاه به هستی برجسته

. جهان انیمیشن نیز جهان اغراق و دیدگاه فراواقعی به داستانها و زندگی با اغراق تصویر میشود

شخصیتهاست و تصویرسازیهای رمانتیک، سورئال، اکسپرسیونیستی و... بیشترین تناسب را با هنر 

پویانمایی دارند. در واقع در سینما و تئاتر حداقل به واسطة حضورِ بازیگر با سطحی از واقعیت 

اند که میتوان آنها را با هم طبیعت و هم شخصیت تصاویری ساخته شده میشنْروییم ولی در انیروبه

نگری کودکان)هندسه و معماری انگیزی خلق کرد. این اغراق متناسب با جهاندرجات باالی خیال

نمایی مفاهیم اخالقی برای آنهاست. در این بخش ( و ضرورت وضوح و برجسته43در انیمیشن؛ ص

المصدور و ارتباط این اختصار به وجوه اکسپرسیونیستی و رمانتیسمی نفثه بهدر میان مکاتب هنری 

پردازی و روایت، ابعاد وجوه با هنر انیمیشن اشاره میشود. البته با توجه به نقش برجستة شخصیت

 المصدور به شکل جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. هنری این ویژگیها در نفثه 

 المصدوریونیستی انیمیشن در نفثه های اکسپرسجلوه -1-2-6
اندازی مُعوّج به طبیعت، تصاویر، نگریِ هستی دانست. چشماکسپرسیونیسم را میتوان نوعی هذیان

اند و میکوشند او را به سوی قهقرا و مرگ سوق دهند. شخصیتها و وقایعی که انسان را احاطه کرده

نده و شخصیتهای شیطانی از ویژگیهای بصری رنگهای تیره، خطوط درهم، مکانهای ناپایدار و شکن

انعکاسی از ناپایداری طبیعت و زوال و مرگی است که در  آثار اکسپرسیونیستی است. این نگرهْ

آورد و انسان را به کام خود ای از آن سر بر میهای آن پنهان شده و سرانجام روزی از گوشهالیه
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( و مقدمة داستان بیژن و منیژة 1920برت وینه، میکِشد. فیلم سینماییِ مطب دکتر کالیگاری)را

اند)سینما و ساختار هایی از آثار برخوردار از تصویرسازی اکسپرسیونیستیشاهنامة فردوسی نمونه

المصدور را میتوان نمودی (. تصاویر اکسپرسیونیستی نفثه 184-183تصاویر شعری در شاهنامه؛ ص

اند تا او را از ساحل آرامش ین و زمان دست به دست هم دادهاز تقدیر باژگونة نویسندة آن دانست. زم

دور سازند. تقدیر به مثابه اژدهایی است که هردم در قالب کوه، سرما، اجنّه، تاریکی، انسانهای شریر 

آورد و میکوشد تا زیدری و همراهانش را فرو بلعد. در زیر به چند نمونه از و لشکر تاتار سر بر می

 کسپرسیونیستی زیدری اشاره میشود:تصویرسازیهای ا
طوفانِ بال چنان باال گرفته که کشتی حیات را گذر بر جَداول مَمات مُتعیّن گشته، بروق غَمام »

ب بار به ببَریق حُسام سَر رُبای متبدّل شده...، سحائب عَذْ« یَکادُ البَرقُ یَخطَفُ اَبصارَهم»بصر رُبایِ

ات رویانیدی رُفات بار آورده، زمین که از قطرات ژاله رنگ الله نوائبِ عَضب بار گشته، فُرات که نب

 عَندَمِ، شجرة شمشیر که بهشت در سایة اوست...چون درختِ ةِداشته)ع( تُری عَن دَم القَتلَی بِحُمرَ

 (.1المصدور؛ صنفثة)«"طَلعُها کَأَنَّهُ رؤسُ الشَّیاطین"دوزخیان سربار آورده
عِقاب در شتاب و مجلسِ اعلی در شراب، نهنگِ جان شکر در آهنگ، اجل دو اسپه در پی، عُقاب »

و ایشان در نوا و آهنگ، اَرقم آفت در قصد جان بیدرنگ و ایشان در زخمه و ترنگ، ای در غرقاب نار 

به کار آب پرداخته و در گذر سیالب مجلس شراب ساخته و در کام اژدهای دمان، دهان از پی 

 «شیرینی عسل گشاده...
داگرد خرگاه جهانگیر چنان فرو گرفته بودند که نظر با همة حدّت از آن سوی حلقه گذر گر»

نیافتی، گفتی که سکندر در میان ظلمات گرفتار و آب حیات تیره، کالب حوالی غاب احاطت گرفته 

ه دویدم بال را گرد اسب تاخته به هر جانب ک«. یومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن اَخیهِ و اُمّهِ و اَبیهِ...»و شیر خفته...

لَهم من فَوقِهِم ظُلَلٌ مِنَ النّارِ وَ مِن تَحتِهم ظُلَلٌ ذلک یُخَوَّف اهللُ بهِ عِبادَهُ یا »خویش درآمده دیدم. 

گریختم. فَارَقتُها چنان تنگ شده بود که از تاتار در تاتار می-دور از همة دوستان-کار«. عِباد فَاتَّقُون

 (.57-40المصدور؛ ص)نفثة« رُ!و المَوتُ حَیرانُ یَنظُ
مُرُوجی که غزال آفتاب چهره در آن وطن داشتی غُراب تاریک روی در او نشسته، مَراتع آهوان »

بیکبار مَرابضِ گرگان شده...، ممالک همه مَهالک گشته، مَسالک بیکبار مَعارک شده، دیوان در جای 

حَطّ مَجانیق شده، بجای هر شاهدی که دیده بودم اصحاب دیوان تمکّن یافته...، ریاضِ رساتیقِ أَنیق مَ

ها)ع( کالبٌ عَلیها هَمُّهُنَّ اجتِذابُها، چون کرکس تابوت شهیدی نهاده...شیر در شارع آن خرابه

المصدور؛ )نفثة« این مرآن را همی زند مِخلَب/وان مرین را همی زند منقار، مردارخوار پس خوردة تاتار

 (.95-94ص
های ژاپنی مانند افسانة سیونیستیِ کودکانه را میتوان اغلب در اَنیمهتصویرسازی اکسپر

( مشاهده کرد. کارتونهای اکسپرسیونیستی با توجه به گروه سنی 1981ایچی سایتو، توشیشان)تاکه

کودکان و نوجوانانِ بیننده ضمن ایجاد متعادلِ ترس به عنوان یک حس انسانی در آنها، در سرانجامِ 
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المصدور متناسب و شجاعت را پیروز میسازند. آنچه باعث میشود فضای هراسناک نفثهداستان امید 

بک( که نمایانگر نگر)مبتنی بر فالشبا آثار کودکانه تصویر آید دو موضوع است؛ اول روایت گذشته

بقای راوی و رهایی او از چنگ دیو حوادث است و دوم نگاه طنز پردازانة زیدری به این حوادث و 

المصدور؛ ن و امید او به آینده است):مَواعِدُ لِالَیّامِ فیَّ وَ رَغبَتِی/اِلی اللّهِ فِی اِنجاز تِلکَ المَواعِدِ)نفثه اماک

-(، که باعث نوعی تعدیلِ هراس موجود در آنها میگردد و بین تصاویر مذکور و تصاویر هیجان89ص

ژاپنی که جهان ارواح و...را به نمایش  آمیز انیمیشنهای پرتعلیق)مثل انیمیشنهایانگیز و اغراق

 میگذارند( شباهت ایجاد میکند. 

 های رمانتیسمی انیمیشن در نفثه المصدورجلوه -2-2-6
المصدورند. طبیعت از دید رمانتیکها شیئی طبیعت و آرمانشهر از نمودهای رمانتیسم در نفثه 

ای در برابر عواطف آنهاست. شخصیتها از هروح و منفعل نیست بلکه بازتابی از روان انسانها و آینبی

زیبایی آن شاد و از قهر آن غمگین میشوند و در نقطة مقابل طبیعت نیز متأثر از عوالم درونی 

آمیزی و جانبخشی در (. این حس55-54انسانهاست)نمودهای رمانتیسم در نفثه المصدور؛ ص

رسازی خاص از درختها، کوهها و گلها آنها انیمیشن به اوج خود میرسد. در کارتونها میتوان با تصوی

را شبیه به انسانها ساخت و به آنها قدرت سخن گفتن بخشید. زیدری در بعضی قسمتهای اثر خود 

آمیزند و به این جانبخشی نزدیک شده است. برای مثال گاه شب و روز مانند دو جنگجو در هم می

 یا به زن و مردی تشبیه میشوند: 
کار چادر قیری از روی جهان درکشید...زاهدِ پگاه خیز صبح بر ِقسّیس سیاه چون سپیدة سپید»

های آسمان در هم چید..دست استیالی روز گلیم شب استیال یافت، عروس شام جهازِ زر از طاقچه

 (.   42-41المصدور؛ صنفثة«)عِقد کواکب از هم فرو ریخت.
 دار میشوند و عزاداری میکنند: لدین غصهاگاه نیز خورشید و کوه و جنگل و دریا از مرگ جالل

آسمان در این ماتم کبود جامه تمامست. زمین در این مصیبت خاک بر سرست. شفق به رسم »

زدگان رخسار به خودن دل شسته است. ستاره بر عادت مصیبت رسیدگان بر خاکستر نشسته اندوه

اه در این حادثة مشکل اگر رخ بخون است. صبح در این واقعة هائل اگر جامه دریده است صادقست، م

 (. 48المصدور؛ ص)نفثه ....« خراشیده، بحقّست. 
 و گاه حتی به مفاهیم نیز تجسم بخشیده است:

« ای مرگ پیکار فروگذار چون همه تیر انداختی و ای روزگار بیکار باش چون جعبه بپرداختی.»

 (.50المصدور؛ ص)نفثة
المصدور( نقطة تالقی رویاهای کودکانه است. رمانتیسم در نفثةشهر آرزوها)یکی دیگر از نمودهای 

سرزمینی خیالین که پُر از رنگ و نور و شادی و مهربانی و خوراکیهای خوشمزه است. میتوان در آن 

ای که داشته باشی محقق میشود. مکتب رمانتیسم هم در گریز از واقعیت پرواز کرد و هر خواسته

نشهر نظر خاصی داشته است. سرزمینی رویایی در گذشته یا آینده که از ناشاد پسارنسانی به آرما
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اجتماع ناشاد و مناسبات ناپاکِ جهان واقعی فاصله دارد و در آن خبری از رنج و محنت نیست. جهانی 

که میتوان آن را تبلور کمال مطلق دانست. برای زیدری میتوان آرمانشهری دو گانه قائل بود؛ 

اش ته، سرزمین آبا و اجدادی که از آن دور افتاده و آرزو دارد که حداقل جنازهآرمانشهری در گذش

( و آرمانشهری در پایانِ روایت که در آن ساحَتِ با راحت و 55المصدور؛ صرا به آن باز گردانند)نفثة

المصدور؛ فثةجَناب جَنّات صفت فِی أَهناءِ شِربٍ و أَمرَاهُ و أطیَبِ عَیشٍ و أَرخاهُ روزگار میگذراند)ن

(. 57راند)نمودهای رمانتیسم در نفثةالمصدور؛ ص( و پادشاهی عادل و مهربان بر آن حکم می32ص

حد فاصلِ این دو آرمانشهرِ تولد و بهشت را برزخ دنیای اکسپرسیونیستی زیدری تشکیل میدهد که 

ذاب دنیا سقوط میکند تاریخِ او به شرح آن میپردازد. گویی او انسانیست که در هوس سیب گناه به ع

و میکوشد تا از آن رهایی یابد. با توجه به رویااندیشی کودکان، شهر رویایی به شکل مستقیم و 

های اصلی انیمیشنهاست. گاه با طی مراحلِ سخت و سفرهای دور و دراز میتوان مایهغیرمستقیم از بُن

و)شهر طالیی( در کارتونِ پسر به این شهر رسید و گاه از طریق یک رمز یا جادوی خاص. الدراد

کوهستان، شهر خیالی در کارتون سندباد، شهر پریان در باربیِ شهر پریان و ...مثالهایی از این آرمانشهر 

 اند. کودکانه

 پردازی انیمیشنی در نفثه المصدور شخصیت -3-6
یتهای داستان فرزند جهانبینی و اعمال شخصیتهاست. شخصیتها را میتوان در دو گروه شخص

خاکستری و شخصیتهای سیاه و سفید گنجاند. روایتِ یک داستان خوب به شکل انیمیشن مستلزم 

( در نقد 75پردازی غیر عادی است.)چگونه پیکسار دنیای انیمیشن را فتح کرد؛ صنوعی شخصیت

نو هنرهای نمایشی اغلب بر پرداخت چند الیة شخصیتها و تصویرسازی خاکستری از آنها تأکید 

نگری تلقی میگردد. البته در شود و انگارة سیاه و سفید و دیو و پریانی از انسانها نوعی سطحیمی

آالیش است و اسیر های کودکان این الگو متفاوت است. ذهنِ کودک ذهنی پاک و بیانیمیشن و قصه

ای از اولیهبندی های فکری و رفتاری انسانهای بزرگسال نشده است، بنابراین در نگاه او تقسیمالیه

پردازی سیاه و سفید در انیمیشنها بیشتر از انسانها وجود دارد: آدمهای خوب و آدمهای بد. شخصیت

آنکه تالش کند انسانهایی را خیر مطلق و انسانهایی را شَرّ مطلق معرفی کند میکوشد تا با جمع آوری 

های صیت دیگر این ویژگیشرارتها و ناپاکیها در یک شخصیت و خوبیها و عواطفِ انسانی در شخ

ای ساده و مجسم برای کودکان به نمایش بگذارد. در واقع رفتاری و تفاوت و تعارض آنها را به گونه

 ای ساده برای جداسازی خوبیها از بدیها در منظر کودکان است. سازی شیوهبندی و تیپاین تقسیم

ب در دو گروه شخصیتهای سیاه شخصیتهای نفثةالمصدور همراستا با شخصیتهای انیمیشنی اغل

و سفید میگنجند. شخصیتهای منفی شامل سپاهیان مغول)که مانند کارتونهای جنگی اغلب هم 

الدین که در مواقع ضعف و طلب و خائن جاللشکل تصویر میشوند(، بعضی همراهان موذی، فرصت

نمیکنند و همچنین  شکست سپاهش از پشت به او خنجر میزنند و حتی به یاران سابق خود هم رحم

مند به او جلوه میدادند ولی به الدین خود را مطیع و عالقهاند که در زمان قدرتِ جاللپادشاهانی
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محض شکستِ او اموالش را غارت و یارانش را برده و دربند میسازند. این شخصیتهای منفی در بعضی 

ی مییابند. در نقطة مقابلِ این مواقع)مثالً در تصویرسازی از لشکر مغول( تصویری اکسپرسیونیست

المصدور تصویری کامالً مثبت و انسانی دارند. میتوان گفت افراد گروه دیگری از شخصیتهای نفثة

سازی بین شخصیتهای مثبت و منفی ایجاد کرده است. زیدری در اثر خود نوعی تعادل و دو قطبی

ای)مانند شاه اربیل( حضور عادل و بخشندهدر مقابلِ شاهان طماع و ستمگر)مانند شاه آمِد( پادشاهان 

الدین پناه داده و از بخشیدن نعمت و محبت به دارند که به زیدری و سپاهیان شکست خوردة جالل

علی عراقی( افراد مهربان  ورزند. در مقابلِ شخصیتهای شریر و خائن)مثل وزیر و جمالْآنها دریغ نمی

و ناصحی وجود دارند که با زیدری همراهی میکنند یا او را ترغیب به انجام عمل درست میکنند)مانند 

الدین است که راوی در چند جای اثرش المصدور خود جاللترین شخصیت نفثةایجَدّ او(. اسطوره

ه ناباورانه به مرگش به او قبای ابدیت اش در نبردها میپردازد و با نگابه وصف شجاعت و مردانگی

گرایی در مقابل شخصیتهای منفی و اکسپرسیونیستی، وجهی رمانتیسمی به میپوشاند. این قهرمان

 الدین میبخشد:شخصیت جالل

آفتاب بود که جهانِ تاریک را روشن کرد، پس بغروب محجوب شد، نِی سحاب بود که خشکسال »

پس بِساط در نوردید. شمعِ مجلس سلطنت بود، برافروخت، پس فتنة زمین را سیراب گردانید، 

 (.47المصدور؛ صنفثة«)بسوخت. گلِ بستان شاهی بود، باز خندید، پس بپژمرید

بخشی به قهرمانان زمان کودکیِ انسانها الگوی آرمانی بزرگسالی آنهایند و نقش فراوانی در شکل

شکل مستقیم و غیرمستقیم در اکثر انیمیشنها  شان دارند. از این رو قهرمانان بهشخصیت آینده

وفور اند. در آنها بهحضور دارند. کارتونهای کودکانه اغلب صحنة تقابل خیر و شر و نیکی و زشتی

میتوان مانند نفثةالمصدور قهرمانان اساطیری، پادشاهان زورگو و طماع، شخصیتهای مهربان و افراد 

-کارتونهای رابین هود، دو قلوها و ...(. از این لحاظ شخصیت فریبکار و شرور را مشاهده کرد)مانند

 المصدور تا اندازة زیادی کارتونی است.پردازی نفثة

 روایت انیمیشنی در نفثه المصدور -4-6

المصدور در این بخش میکوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا میتوان تشابهی میان روایت نفثه 

ای برای اقتباس انیمیشنی از آن به دست میدهد و روایت این اثر زمینه و روایت انیمیشنی برقرار کرد

است. روایتِ « flashback»بکیا خیر؟ روایتِ نفثه المصدور روایتی اول شخص و مبتنی بر فالش

اول شخص با مرکز قرار دادن راوی، عواطف او را در کانون توجه قرار میدهد و بنای داستان را بر 

هایش میگذارد. با این وصف روایت اول شخص پیرنگی رمانتیک مییابد)نمودهای خیاالت و اندیشه

( و میتوان بین آن و خیاالت کودکانه ارتباط برقرار کرد. مخصوصاً 51رمانتیسم در نفثةالمصدور؛ ص

-پردازی عاطفی از شخصیتهای مثبت بین آنها و کودکان همذاتدر انیمیشنها کارگردان با شخصیت

میکند و کودک اغلب خود را در نقش قهرمانان کارتونی تصور میکند. وجود راویِ اول  پنداری ایجاد

 پنداری کودکانه دارد. ای بر این همذاتشخص و صدای او أثر افزاینده
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ضمن دور ساختن مخاطب  گذاریِ زمانیْبک( با فاصلهنگر)مبتنی بر فالشروایتِ اول شخصِ گذشته

و شخصیتهای بد طینت، به ما این اطمینان خاطر را میدهد که راوی  پذیری از حوادثاز توهم آسیب

های دور در آغاز در فراز و فرود وقایع جان خود را حفظ کرده است. استفاده از عبارتِ در گذشته

داستانهای کودکانه هر چند کاربردی عام یافته و معطوف به معرفی جهانی خیالین است اما میتوان 

گذاری زمانی مابین حوداث و مخاطب کودک نیز دانست. ور در خصوص فاصلهآن را مؤید نظر مذک

حتی اگر روایت مربوط به زمانِ حال باشد مخاطبان بزرگسال قادرند مابین دنیای واقعی و جهان 

ای خاص های کودکانه به گونهنگر و شخص راوی در قصهداستان فاصله ایجاد کنند، اما روایتِ گذشته

ی بین کودک و حوادث سخت و شخصیتهای شریر داستان را بر عهده دارند. حضور گذارنقش فاصله

نگر با جهان داستان گو و صدای او در داستانهای کودکان نمودی از تناسب روایت گذشتهپر رنگ قصه

ذهن کودک را که مشتاق به جهان  گذاریْگویی در حفاظِ فاصلهکودکانه است. این نحوة داستان

گمان در صورت روایتِ ها میبَرد. بیز دنیای واقعی جدا و به سرزمین رویاها و شگفتیخیاالت است ا

ساخت زمان حال خشونت و وحشت موجود در نفثةالمصدور آن را برای گروه سِنی کودک نامناسب می

 نگر میتوان بین آن و مخاطب کودک ارتباط بر قرار کرد. اما به واسطة روایت گذشته

نگر است و کارتون و فیلم به ه داستانِ ادبی به علت مکتوب بودن اغلب گذشتهشایان ذکر است ک

 بک و نریشنِ راویْسببِ نمایش عینی، اغلب معطوف به زمان حالند. با این حال استفاده از فالش

داستان  المصدور نیز به واسطة ورود راویْنمایاند. در نفثه نگر و سوم شخص میروایت بصری را گذشته

بک به گذشته باز میگردیم. نریشنِ قصه گویانة آید و دوباره به وسیلة فالشو به زمان حال می قطع

ای محسوس مییابد که در اقتباس دراماتیک میتوان از زیدری در این رفت و آمدهای تاریخی جلوه

 آن بهره برد.

ورد. زیدری در کتاب نویسی به حساب آالمصدور را میتوان نوعی سفرنگاری یا سفرنامهروایت نفثة

خود به وقایعی اشاره میکند که در نقاط مختلفی مانند قزوین، تبریز، گنجه، خوی، اربیل، آمِد، بیلقان 

و... بر او گذشته است. با توجه به خطِ سیر طبیعی داستان، تنوع مناظر، رخ دادن رویدادهای گوناگون 

تیکند؛ از این رو کهنترین داستانهای حماسی و تعلیق، سفرها بالذاته برخوردار از ظرفیتهای دراما

اند. در خوان رستم و اسفندیار و ...بر مبنای سفر قهرمانان شکل گرفتهجهان مانند ادیسة هومر، هفت

ای برای تصویر عوالم مختلف و سیر روحی الطّیر نیز سفر وسیلهداستانهای عرفانی مانند منطق

ای در سینما)مانند . ساخته شدن صدها فیلم در ژانر جادهشخصیتها برای دستیابی به آرمانشهر است

فیلمهای ماجرای سفر استریت اثر دیوید لینچ، جاده اثر فلینی و...( نمودی از توجه سینما به ظرفیت 

دراماتیک سفر است. با توجه به أثر افزایندة سرزمینهای ناشناخته و راز آمیز، شخصیتهای متفاوت و 

ادهای مهیج بر کودکان، سازندگان انیمیشنها فراتر از فیلمهای رئال به مضمون نادیده، تعلیق و روید

خانمان، سندباد، دوقلوها، سفرهای میتی کومان، اند. کارتونهای بیسفر در روایت توجه نشان داده
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 ای برای نمایاندنهایی از این آثارند. در واقع سفر در این آثار وسیلهپسر کوهستان، نِمو و...نمونه

 های متفاوت به کودکان و رشد شخصیتی آنهاست.تجربه

گو اثری را مناسب ای و وجود راویِ قصهنگر و سفرنامهالبته صرف برخورداری از روایت گذشته

سازد بلکه این ویژگیها در تناسب با جهانِ داستان کودکانه است و در کنار اقتباس انیمیشنی نمی

 المصدور ارائه مینماید. پژوهش نمایی از ظرفیتهای انیمیشنی نفثهسایر ویژگیهای مورد تدقیق در این 

 طنز انیمیشنی در نفثةالمصدور   -5-6
گیری های اصلی انیمیشنهاست. داستان بسیاری از کارتونها بر مبنای شکلمایهطنز یکی از بُن

ل موش و موقعیتهایِ متعدد طنزآمیز برای شخصیتهای طماع و دست و پاچلفتی شکل میگیرد)مث

میگ(. غیر از گونة مذکور معموالً در تمام انیمیشنهای ساخته شده لحظات گربه و کایوت و میگ

های خشن و شاد کردن فضای داستان برای طنزآمیزی قرار دارد. ضرورت این امر تلطیف صحنه

قرار  رغمِ سختیها و مصائبی که بر سر راه راوی نفثةالمصدورمخاطبان کودک و نوجوان است. علی

دارد زبان او طنز پردازانه است. همین نگاه طنز پردازانه است که باعث میشود او با وجود تمام محنتها 

انگیزه و قوای ذهنی و جسمی خود را برای غلبه بر مشکالت حفظ کند. برای مثال توصیف زیدری 

ای است که ما ونهالعبور و شبهای تاریک بیابان و اجنة موجود در آنها به گاز کوهستانهای صعب

متوجه اغراق طنازانة راوی از سختی و هراسناکی موقعیتها و موجودات مذکور میشویم و میدانیم که 

او قادر به گذشتن از این مراحل است. احساسی که دقیقاً در موقع دیدن انیمیشنها داریم. )زیدری 

جِنَّه لَو سارَ فیها/سُلَیمانٌ، لَسارَ  مَالعِبَ»کوهپایة میان آمِد و ماردین را اینگونه وصف کرده است: 

 (، 65المصدور؛ ص)نفثة« بتَرجٌمانِ!

لَو کُنتُ حَشوَ قَمیصی فَوقَ » و در جایی دیگر در مورد کوهها و بیابانهای مسیر آذربایجان میگوید:

 (.74المصدور؛ صنفثة«)نُمرُقِها/ سَمِعتٌ للجِنِّ فِی غِیطانِها زَجَال
های طنزآمیز است و حتی در سختترین شرایط در توصیف ز کنایه و طعنهزبان زیدری سرشار ا

پردازی دشمنان از توصیفاتی استفاده میکند که لبخند را بر وضعیت خود و همراهانش و شخصیت

در « سَیقولونَ ثَلثه رابعَهُم کلبَهُم»لب خوانندگان میرویاند)ر.ک به استفادة زیرکانه زیدری از آیة 

لِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ »( و یا ذکر آیة 57المصدور؛ صاوی و همراهانش در غار)نفثه توصیف تعداد ر

(. در هر 14المصدور؛ صبرای بیان نسبت بهرة خود و رقیبش از مواجب دیوانی)نفثه « األُنثَیَین

 المصدور توجه کرد.  اقتباس انیمیشنی باید به این پیرنگهای طنزآمیز نفثه 

 گیرینتیجه -7
انیمیشن ابزاری جادویی برای ارتباط مخاطبان کودک و نوجوان با دو سوی بُردار زمان است؛ هنر 

های فرهنگی آن در رستاخیز مواجهه عینی با در یک سو ارتباط با گذشتة تمدنی کشورمان و زمینه

کهن که در سایة ارتباط پویا با اسطورة -های پیش، و در دیگر سوقهرمانان اساطیری و عرفانی دوره



 159/المصدوره نفث سازی از متون کهن ادبی با تکیه بر بررسی ظرفیتهای انیمیشن

 
 

رابطة روزآمد با اسطوره برای حلول آن در زندگی زمان حال و استفاده از قدرت آن  -شکل میگیرد

 برای غلبه بر مشکالت و ساخت آرمانی جهان آینده. 

های باالی انیمیشن، مشکالت و کمبودهای فنی در مراحل ساخت و عرضه و عدم انسجام و هزینه

ارتباط گسترده بینندگان کشورمان با انیمیشنهای ایرانی است.  ها موانعی بر سر راهجذابیت فیلمنامه

در چرخة عوامل تولیدِ انیمیشن، این پژوهش بر فیلمنامه متمرکز شده است. در میان متون کالسیک 

اساطیریِ تمدنِ ایرانی)به -های تاریخیپارسی آثاری وجود دارند که عالوه بر برخورداری از زمینه

-هایی برای نگارش فیلمنامهان در تصویرسازی و روایت آنها هم ظرفیتها و زمینهعنوان زیر متن(، میتو

های انیمیشنی یافت. سه گروه عمدة متون حماسی و اساطیری، متون عرفانی و تعلیمی و داستانهای 

اند. ما در ورای پردازی برخوردار از وجوه انیمیشنیهای تصویرسازی و شخصیتعامیانه و طنز در الیه

ایم که با توجه به نثرِ مصنوع گانه و شباهتهای اولیه به سراغ متنی تاریخی رفتهبندی سهتقسیم این

آن کمتر مورد تدقیق پژوهشگران هنرهای نمایشی و سینما قرار گرفته است. اقتباس انیمیشنی از 

ه کودکان، نفثةالمصدور ضمن معرفی یک دورة تاریخی کشورمان و قهرمانان و ضد قهرمانان آن دوره ب

ای از ظرفیتهای نمایشی و بصری متون کالسیک فارسی را به مخاطب عرضه بخش مغفول مانده

 نماید. می

ای(است و با توصیف نمایشی نفثه المصدور زیدری برخوردار از یک خط روایی ارسطویی)سه مرحله

اندازة زیادی به یک شخصیتهای مثبت و منفی، تعریف همراه با تعلیق وقایع و پیرنگ تراژیک آن تا 

-گویانه، مبتنی بر فالششخص، قصهالمصدور روایتی اولمتن دراماتیک نزدیک شده است. روایتِ نفثة

نگر ضمن همراهی عاطفی با کودک با شخصِ گذشتهای است. راوی اولنگری( و سفرنامهبک)گذشته

ذهنی،  ر، در حصارِ امنیتیْگذاری فیزیکی و زمانی مابین او و حوادث سخت و شخصیتهای شریفاصله

کودک را به سفر جهان خیال و حادثه میبَرد. با توجه به فراوانی حوادث، مناظر گوناگون و مواجهه با 

ای از بار دراماتیک فراوانی برخوردارند. أثرِ افزایندة شخصیتهای متفاوت در سفرها، داستانهای سفرنامه

های اصلی انیمیشنها ساخته است. مایهفر را یکی از بُنعواملِ بر شمارده بر اندیشه و تخیل کودک س

ای وقایعی که در یک نقطه بر شخصیتها میگذرد روایت در قسمتهای مختلف کارتونهای سفرنامه

میشود. برای مثال میتوان در یک سریال کارتونی وقایع پیش آمده برای زیدری در هر یک از شهرهای 

آمیز زیدری از شخصیتها قسمت گنجاند. توصیف و تصویرسازی اغراقاربیل، آمِد، تبریز و...را در یک 

و طبیعت شباهتهایی بین اثر او و بعضی مکاتب هنری مانند اکسپرسیونیسم و رمانتیسیسم ایجاد 

کرده است. گاه طبیعت در توصیفات او فضایی مُعوّج، ناپایدار و تیره است که اجنّه و راهزنان و 

ها و اند و منتظرند تا هر لحظه خون او را بر زمین ریزند و گاه نیز کوهدشمنان در آن کمین کرده

الدین همراهی میکنند؛ آسمان و ...سرشار از عواطف انسانیند و با او در مصایب و غم فراق جالل

چین، اند و یا دوزخی و اکسپرسیونیستی؛ شخصیتها نیز گاه دسیسهشهرها یا بهشتی و رمانتیسمی

الدین قهرمانی اساطیری. این خویند و بعضی دیگر همراه و همدل یا مانند جاللانورز و شیطکینه
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ای انیمیشنی از داستان ارائه آمیز( از محیط و انسانها جلوهگونه)اغراقتصویرسازی و توصیف کاریکاتور

و  میدهد که مانند جهانِ کودکانه سیاه و سفید و در مجادلة دو قطبی قهرمان و ضد قهرمان و خیر

 شر شکل میگیرد.
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