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چکیده
از ديربـاز ايرانيـان احساسـات خـود را در قالبـي منظـوم بـه  کالم يـا نوشـتار 
درمي آوردنـد و بيـان شـاعرانه را شـيواتر و تأثيرگذارتـر مي پنداشـتند. آثـار به جـا 
مانـده از اين پنـدار، مملـو از مضاميـن گوناگوني؛ ازجملـه پند و انـدرز، طنز، عاشـقانه، 
تاريخـي، اجتماعـي و غيـره اسـت. ادبيـات شـاعرانه ايرانـي همچنـان بديـع و تـازه 
مي نمايـد و گـذر تاريخـي نتوانسـته اسـت آن را بـه فراموشـي بسـپارد. ايـن ادبيـات، 
به عنـوان خصلتـي فرهنگـي و ملـي، هم اکنـون ابعـادي فراملـي يافتـه و مـورد توجـه 
هنرمنـدان، اديبـان و روشـنفکران سـطوح بين المللـي قـرار گرفتـه اسـت. پژوهـش 
حاضـر بـا هدفـي کاربـردي، ضمـن درک ضـرورت و اهميـت نگاهداشـت اين داشـته 
فرهنگـي، پـس از مـرور ويژگي هـاي منحصربه فـرد انيميشـن، در تـالش اسـت تـا 
پيونـد ميان ادبيـات شـاعرانه ايرانـي و اين هنـر را مـورد مداقه و بررسـي قـرار دهد. در 
ايـن مقالـه، ابتـدا ادبيـات و آرايه هـاي تشـکيل دهنده  آن، مانند تشـخيص، اسـتعاره، 
نمـاد و غيـره تعريـف شـده اند و سـپس طبـق مبانـي نظـري سـينما و انيميشـن، بـا 
انتخـاب هدفمنـد از مـوارد مطلـوب، نمونه هايـي با عنـوان »زال و سـيمرغ«، »رسـتم 
و اسـفنديار«، »ديـوار و آب«، »در امـواج سـند«، »اگـر بهـار نيايـد« و »هفـت شـهر« 
از انيميشـن هاي شـاعرانه برگرفتـه شـده از شـعر کهـن و نـو مـورد تحليـل قـرار 
گرفته انـد. مسـئله اصلـي ايـن اثـر، چگونگـي اسـتفاده از ادبيـات شـاعرانه در شـيوه 
بياني و سـاختاري انيميشـن اسـت؛ روش پژوهـش نيز کيفي، بـا رويکـردي توصيفي و 
فرماليسـيتي، بر اسـاس منابع کتابخانـه اي و آرشـيوهاي صوتي و تصويري بوده اسـت.
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مقدمه
فيلم هـا خودبه خـود در احسـاس و باور تماشـاگر تأثير مي کنند؛ تأثير شـديدتري 
از آنچـه هنرهـاي ديگـر دارنـد؛ چنان کـه حتـي گاه بسـيار مجاب کننده انـد. فيلم هـا 
ماننـد يـک شـاهد واقعـي بـا مـا صحبـت مي کننـد، گويـي اسـتدالل مي کننـد کـه 
»حقيقـت چنيـن اسـت« )متـز، ترجمـه صديـق، 1376: 70(. ادبيـات، توصيـف و 
روايـت، دو شـکل کلـي از سـينما را نيـز پديد آورده اند. سـينماي روايتي يا داسـتاني 
و سـينماي توصيفـي يـا غيرداسـتاني. در ادبيـات نيـز اين دو شـکل، اشـکال چيره و 
از لحـاظ هنـري يـا ادبـي بـودن کالم، شـکل هاي برجسـته بيـان مفاهيـم، توصيـف 
موقعيت هـا و يـا روايـت داسـتان اند. از ايـن ديـدگاه، سـينما در هـر دو جنبـه، هنـر 
محـاکات )حکايـت کـردن( و بـه تصويـر کشـيدن جهـان و زندگـي اسـت. بـه تعبير 
ارسـطو، بنيان و جوهر ادبيات و موسـيقي را ميمسـيس1 )محاکات( تشـکيل مي دهد 
)شميسـا، 1334(. ميمسـيس همـان بازنمايـي يا مجسـم کـردن انديشـه )خيال( به 
نحـوي متفـاوت با اصل اسـت، نه صـرف تقليد سـطحي و کپي بـرداري از موضوع. در 
هـر دو هنـر، اين دو شـکل کلـي، اغلب بـا يکديگر يا به صـورت درهم تنيـده اي، ديده 
مي شـوند، به گونـه اي کـه تفکيـک و تميـز قاطعانـه  آنهـا در متـن )چـه فيلـم و چـه 
نوشـته( گاه دشـوار اسـت، به ويـژه هنگامي کـه توصيـف در دل روايـت يـا در خدمت 
آن قـرار مي گيـرد، ايـن کار دشـوارتر مي نمايـد. بااين حـال، بر اسـاس ويژگي هاي هر 
يـک از ايـن دو هنـر، مي تـوان ايـن دو جنبـه  کلي يـا اين دو وجـه غالـب را به عنوان 
دو شـکل اساسـي از بازنمايـي در فيلـم و ادبيـات از هـم تميز داد )ضابطـي جهرمي، 
1395: 88(. آخن بـام2 و تينيانـوف3، هـر دو کوشـيده اند تـا معادل زبان شـعري را در 
سـينما نيـز بيابنـد و از اين رهگذر »سـينمايي بـودن« را تعريف کننـد؛ نتيجه  تالش 
آنان اين بوده که سـينما شـاعرانه اسـت )تامسـن، ترجمه گذرآبـادي، 1377(. تاريخ 
هنـر سـينما، تاريـخ موضوع هـا )تصاويـر نويـن( و يـا حتـي داسـتان هاي سـينمايي 
نيسـت؛ بلکـه تاريـخ تکنيک هـاي شـاعرانه اي اسـت کـه بـه وراي داسـتان هايي کـه 
از آنهـا سرچشـمه مي گيرنـد، دسـت مي يابنـد )اندرو، ترجمـه مدنـي، 1387: 318-

317(. گزيـده اي از نظريه هـاي پازولينـي4 را کـه در مقالـه  »سـينماي شـعر« آمـده 
اسـت، مي تـوان در ايـن گزاره هـا خالصـه کـرد: خلـق يـک اثـر سـينمايي بـا تدوين 
نماهـا، صحنه هـا و فصل هايـي کـه از پـي هـم مي آينـد و ماهيـت روايـي دارنـد، 
سـينما را بـا »نثـر روايـي زبانـي« پيوند مي دهـد و آن را با رمـان و تئاتـر قياس پذير 
مي کنـد؛ امـا درون هميـن نثـر روايـي سـينمايي، کارکرد دوربيـن، نور، صـدا و ديگر 

1. Mimesis
2. Eichenbaum

3. Tynyanov
4. Pasolini
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ايراني در انيميشن ملـي ابزارهـاي خـاص سـينما کـه به نحوي اسـت که ذهـن را به معنـاي پنهان اثر سـوق 

مي دهـد، ماهيـت اسـتعاري دارد و بـا جنبه هـاي شـاعرانه زبان مقايسه شـدني اسـت 
)حياتـي، 1391(. نثـر و شـعر هـر دو در سـينما وجـود دارنـد و ايـن، مبنـاي تمايـز 
اصلـي بيـن ژانرهاسـت. به واسـطه وزن يـا دسـت کم، صرفـاً وزن نيسـت کـه آنهـا از 
يکديگـر متمايـز مي شـوند، بلکـه غالـب شـدن خصيصه هـاي فنـي و صوري نسـبت 
بـه خصيصه هـاي معناشـناختي اسـت کـه سـينماي شـاعرانه را متمايـز مي کند. در 
ايـن نـوع سـينما، خصيصه هـاي صوري جـاي خصيصـه  معناشـناختي را مي گيرند و 
ترکيـب و شـکل را بـه انجـام مي رسـانند )اشکلوفسـکي، ترجمـه سـجودي، 1377(. 
فيلـم در مقـام مقايسـه بـه شـعر نزديک تـر اسـت تـا بـه نثـر، چراکـه شـعر را تنهـا 
مي تـوان از طريـق کتمان ارادي آن دسـته از ويژگي هاي اساسـي که الگـوي زباني از 
تعليـل آن غافـل مانده اسـت، در چارچـوب تحميلي منطـق نثر )دسـتور( جاي داد1 
)نيکولـز، ترجمـه طباطبايـي، 1370: 66-65(. اگر سـينماگر از تمام مضامين ضمني 
مـاده خـام اسـتفاده کند و آنهـا  را از طريـق »رمزهاي شـاعرانه اش« دگرگون سـازد، 
ايـن دنيـا مفاهيمـي بسـيار وراي خـود را پديـدار خواهد کـرد )اندرو، ترجمـه مدني، 
1387: 337(. اشـتراکات بسـياري در عناصـر بيانـي انيميشـن و سـينما بـه چشـم 
مي خـورد؛ هرچنـد انيميشـن عناصـر بيانـي منحصربه فـردي دارد که برخـي از آنها، 
بـدون واسـطه با سـبک و قالب انيميشـن مورد بحـث، حضور و هويت پيـدا مي کنند 
)ولـز2، 2006: 87(. ادبيـات شـاعرانه، ويژگي هـاي خاصي چون تغـزل، ايجاز، تمثيل، 
اسـتعاره، مجـاز، تشـبيه و غيـره دارد. انيميشـن نيـز بـر اسـاس ماهيـت اصلـي اش، 
تخيـل، رؤياپـردازي و خصايـل تکنيکـي منحصربه فـرد ماننـد اغـراق، فشـردگي و 
کشـيدگي، جان بخشـي بـه اجسـام و غيـره، بهتريـن هنـر/ رسـانه بـراي بـه تصويـر 
کشـيدن اين شـاخصه هاي ادبي اسـت. انيميشـن مي توانـد پرده هاي واقعيـت را کنار 
بزنـد و پـا بـه دنياي خيال بگـذارد، تجسم بخشـي به جنبه هـاي تخيلـي و غيرواقعي 
را ممکـن سـازد و بيننـده را تـا افق هـاي رؤيايي نويسـنده پيـش ببـرد ... دنيايي که 
شـعر و ادبيـات شـاعرانه در آن زاده شـده و شـکل گرفتـه اسـت. ادبيـات شـاعرانه 
ايرانـي، داشـته اي غني اسـت کـه با ترکيـب آن و انيميشـن مي توان بـه خلق فضاي 
جـذاب و آگاهانـه بـا رويکردهـاي مختلـف تربيتـي، تبليغـي، فرهنگـي و غيره همت 
گمـارد. انيميشـن ايراني سال هاسـت کـه چنين پنداشـتي را در قالب هـاي گوناگون 
تجربـه کـرده اسـت، امـا منابع دانشـي و علمـي در اين زمينـه، در رهنمون سـاختن 
چشـم انداز آينـده و درس آمـوزي و تحليـل آنچـه عمـل شـده، بسـيار انـدک اسـت. 

1. پير پائولو پازوليني، سينماي شعر، کايه دو سينما به زبان انگليسي، 6، 43-35. )م(
2. Wells
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پژوهـش حاضـر بـا درک اهميـت و ضـرورت مطالعـه در ايـن زمينـه، قصـد دارد در 
حـد تـوان، بـه افزايش منابـع علمي و هنـري، همچنين ايجـاد انگيزه در فيلمسـازان 
و پژوهشـگران بـراي در خلـق آثـاري جـذاب کمـک کنـد. ازايـن رو، مسـئله اصلـي، 
چگونگـي اسـتفاده انيميشـن از ادبيـات شـاعرانه در شـيوه هاي بياني آن و پاسـخ به 

پرسـش هاي زير اسـت:
1. شـيوه هاي بيانـي صريـح و ضمنـي در انيميشـن چگونـه بـه نمايـش گـذارده 

مي شـوند؟
2. انيميشن ملي به چه نحوي در بازتاب ادبيات شاعرانه عمل مي کند؟

3. چرا انيميشن قالب مناسبي براي بيان ادبيات شاعرانه است؟

پیشینه پژوهش
فرشـته حکمـت )1389( در پژوهشـي بـا عنـوان »فضاسـازي شـاعرانه در اثـر 
هنـري« اظهـار کـرده اسـت؛ فضاسـازي شـاعرانه بـا بيـان تصويـري کـه منجـر بـه 
پيدايـش زبـان اسـتعاري و پيدايـش فيلـم شـاعرانه مي شـود؛ نوعـي بهره گيـري از 
اسـتعاره گويي، آشـنايي زدايي، ساختارشـکني، خـرق عـادت و هنجارگريـزي بـراي 
آفرينـش اثـري رؤياگونـه اسـت. فيلـم شـاعرانه از نظر او، بـا به کارگيري زبـان رمزي 
و تمثيلـي، ايجـاد ايهـام در تصاويـر و پيچيدگـي در سـاختار روايـت، تـالش مي کند 
تـا از سـطح تجربيـات روزمـره زندگي فراتـر رود و بيننـده را به انديشـيدن و تحليل 
پديده هـاي پيرامـون وادارد. فرشـته حکمـت کتابـي نيز در زمينه سـينماي شـاعرانه 
)1395( دارد کـه موضـوع آن، بررسـي تاريخچه سـينماي شـاعرانه ايـران و جهان و 

ارتبـاط آن بـا ادبيات اسـت.
را داراي  دهقان پـور و همـکاران )1389( در مقالـه خـود شـاهنامه فردوسـي 
سـاختاري کالمـي دانسـته اند کـه مي تـوان آن را بـا زبـان سـينمايي مطابقـت داد. 
از نظـر پژوهشـگران، سـينما و ادبيـات، دو وسـيله بيـان، دو ابـزار گفتـن و دو شـيوه 
کسـب تجربـه بـه شـمار  مي رونـد. ويژگـي بيانـي ادبيـات، به کارگيري کلمات اسـت 
کـه به عنـوان واسـطه عمـل مي کننـد، امـا خصوصيـات بيانـي سـينما، برخاسـته از 
تصويـر، به صـورت مسـتقيم و بي واسـطه اسـت. ازايـن رو، تراژدي هاي ايرج، سـياوش 
و رسـتم و سـهراب از شـاهنامه انتخـاب شـده اند و قابليت هـاي انتقـال ذهـن ادبي با 
تکنيک هـاي انتقالـي سـينمايي همانند دکوپاژ، ميزانسـن، فيد و ديزالو مورد بررسـي 

تطبيقـي قـرار گرفته اسـت.
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ايراني در انيميشن ملـي محمـدي فشـارکي و صفايـي )1393( در پژوهش »شـيوه هاي روايت سـينمايي 

در غـزل امـروز«، بـا توجه به روش هـاي گوناگون روايـت هنر امروز، در شـعر معاصر، 
به ويـژه غـزل دهه هـاي اخيـر، شـکل خاصـي از روايـت را مـرور کرده اند که بـا وجود 

شـباهت هايش با روايت داسـتاني به روايت سـينمايي نيز شـبيه اسـت.
حـدادي و همـکاران )1395( در پژوهش خود، به تطبيق الگوي فيلمنامه نويسـي 
داسـتان محور سـيد فيلـد1 و شـخصيت محور کريسـتوفر و گلـر2، با سـاختار داسـتان 

رسـتم و شـغاد شـاهنامه پرداخته اند.
قبـادي و حسـنائي )1395( در مقالـه خـود، ضمـن معرفـي تکنيـک پرکاربـرد 
متامـورف در هنـر انيميشـن، آن را به عنوان شـيوه اي بياني )که سـاختاري اسـتعاري 
دارد( بـا شـعر کـه سرشـار از تخيـل و روياسـت، مقايسـه مي کننـد. در ايـن ارتباط، 
انواع شـيوه هاي بيان، طبق نظر رومن ياکوبسـن3 و رؤيا در سـاختار تخيل شـعرگونه 

بـر مبنـاي نظـر زيگمونـد فرويد4 مـورد بررسـي قرار گرفته اسـت.
پژوهش هـاي انجـام شـده، يا مرور تاريخي سـينماي شـاعرانه جهـان را به تحرير 
درآورده انـد و از سـينما و به ويـژه انيميشـن شـاعرانه ايرانـي کـه حجـم زيـادي از 
آثـار تجربـي و تلويزيونـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، غافـل مانده انـد و يـا به 
تشـابهات ميان ادبيات و سـينما، بر اسـاس الگوهاي فرماليسـتي روايي و سـاختاري 
پرداخته انـد کـه در هـر دو حالـت هنر انيميشـن مـورد بي توجهي قرار گرفته اسـت. 
بيـش از نيم قـرن از اوليـن توليـدات انيمشـين در ايـران  کـه بسـياري از آنهـا ادبيات 
شـاعرانه را مضمـون و موضـوع خود قرار داده اند  ، گذشـته اسـت. بااين حـال، پژوهش 
خاصـي در زمينـه چرايـي و چگونگـي اين اشـتياق مخاطبـان و عملکرد فيلمسـازان 
مشـاهده نمي شـود. پژوهـش حاضر که بـا هدف شناسـايي اين داليل صـورت گرفته 

اسـت، بـر اسـاس آنچه برشـمرده شـد، نـو و بديـع به نظر مي رسـد.

تعاريف مفهومي
متن تصویري

تصويـر در لغـت، به صـورت، نـگاره، نقـش و تمثالـي ظاهـري و رؤيت شـدني 
گفتـه مي شـود کـه بـر يک بسـتر مـادي، ماننـد کاغذ، ديـوار، بوم نقاشـي، يـا پرده 
سـينما ثبـت مي شـود و مي تـوان آن را بـه چشـم ديد، امـا در ترکيبـي مانند »متن 
تصويـري«، بـا معنا يا معانـي مصطلح تصويـر روبه روييم )خيام  پـور، 1373: 34(. در 
لغت نامه هـاي انگليسـي، بـراي واژه )image( معانـي زير آمده اسـت: »بـدل، کپي، 

1. Syd Field
2. Christopher Vogler

3. Roman Jakobson
4. Sigmund Freud
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شـبيه، عکس، مجسـمه، هيئت، شـکل، تشـبيه، سـايه، شـمايل،  برگردان و نمادين 
کـردن ...« منتقـدان و بالغيـان معاصـر عـرب نيـز واژه هـاي »صـورة« و »تصويـر« 
را معـادل ايمـاژ بـه کار برده انـد. در زبـان فارسـي واژه »خيـال« را برابـر بـا ايمـاژ 
پيشـنهاد کرده انـد، زيـرا خيـال در معنـي سـايه، عکـس، شـبح و ... آمـده اسـت1. 
اّمـا در نقـد ادبـي و بالغـت فارسـي، اصطـالح »تصويـر« مقبوليـت عام يافته اسـت 
)فتوحـي، 1395: 38-37(. وقتـي از متـن تصويري سـخن مي گوييـم، گاه به متني 
اشـاره مي کنيـم که بيشـتر کلمـات، آن مابـه ازاي بيرونـي دارند و بـه توصيف وقايع 
عينـي پرداخته انـد امـا گاه نيـز بـه متنـي ارجـاع مي دهيـم کـه بـا خيال پـردازي 
و سـبک ادبـي خـود، مـا را بـه جهانـي مجـازي مي بـرد کـه حاصـل توانش هـاي 
زبانـي اسـت. به طورمعمـول، بـه متـن اول، صفـت »نمايشـي« اطالق مي شـود و به 
متـن دوم، صفـت »تصويـري«. اصالني تصوير را به »تجسـمي« و »کالمي« تقسـيم 
مي کنـد: تصويـر تجسـمي، يـک ما بـه ازاي بيرونـي در عالم واقـع دارد و بـه داللت 
صريـح )مدلـول اسـمي( خـود بـه موقعيتـي در جهـان ارجـاع مي دهـد؛ اّمـا تصوير 
کالمـي، حاصـل سـبک و نحـوه بيان اسـت و بـا داللت ضمنـي خود به بيـان حالتي 
مي پـردازد...، متـن تصويـري حاصـل خالقيت هـاي سبک شـناختي در سـاحت زبان 
اسـت و در گزاره هـاي کالمـي بـروز مي کند. متـن نمايشـي را به راحتـي مي توان به 
تصويرهـاي عينـي تبديـل کـرد کـه بـر يک سـطح مـادي ثبت مي شـوند؛ امـا متن 
تصويـري کـه به جـاي وضعيت نـگاري بـه حالت نـگاري مي پـردازد، ذهـن را فعـال 
مي کنـد تـا ميـان معانـي گوناگـون حرکـت کنـد و از يـک مدلـول به مدلـول ديگر 

حالـت روايي داشـته باشـد )حياتـي، 1391(.

شعر عیني )ديداري(
اکثـر فرهنگ هـاي اصطالحـات ادبـي، ايـن نوع شـعر را چنيـن تعريـف کرده اند؛ 
شـعر عينـي يا ديداري، شـعري اسـت که به صورتي نوشـته شـده که متـن آن، بيش 
از آنکـه حالـت معنايـي داشـته باشـد، حالـت نقاشـي دارد؛ يعني به شـکل تصويري 
بـر ديـدگان مخاطـب عرضـه مي شـود تـا وي آن را به صـورت يـک کل و يک شـکل 
دريابد. شـکل نوشـتاري شـعر به طورمعمول، موضوع مطرح شـده در آن را به تصوير 
مي کشـد. ايـن تعريف، ناقص اسـت؛ زيـرا برخي از شـگردهاي هنري تصويـري را که 
شـاعران پارسـي گوي، از طريـق توصيـف زنـده و پويايـي صحنه ها، به صـورت فيلمي 
زنده يا نقاشـي جاندار و کشـف شـباهت بين شـکل معمول نوشـتاري واژه با مفهوم 

1. تفصيل اين بحث در کتاب »صور خيال در شعر فارسي« از دکتر محمدرضا شفيعي کدکني، 1375، 11.
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ايراني در انيميشن ملـي و مدلـول آن آفريده انـد، شـامل نمي شـود. يکـي از مناسـب ترين تعريف هـا بـراي 

شـعر تصويـري، تعريـف مهدي محبتي اسـت. وي مي نويسـد: »مراد از تصويرسـازي، 
نقاشـي، نمايش و فيلمسـازي با کلمات اسـت. به اين صورت که شـاعر يا نويسـنده، 
به قـدري بـر کلمـات، فضـا، معنـا و ارتبـاط ايـن سـه باهـم چيره و مسـلط باشـد که 
بتوانـد بـا روش هـاي گوناگـون کاربـرد جمـالت و کلمـات، تابلويـي زيبـا، نمايـش يا 
فيلمـي زنـده در برابـر ديـدگان و ذهـن خواننـده تصويـر کنـد تـا خواننـده وقتي به 
پايان نوشـته رسـيد آن را درسـت مانند يک نقاشـي در حافظه  خود مجسـم سـازد« 
)محبتـي، 1386: 154(. محبتـي بـا ارائـه  نمونه هايـي، تصويرسـازي را بـه انواعـي 
چـون: تصويرسـازي نمايشـي، نقاشـي در تابلـوي کلمـات و تصويرسـازي بـا شـکل 
نوشـتاري خـود شـعر، تقسـيم مي کند کـه در حقيقـت، شـعر کانکريت )ديـداري يا 

عينـي( نوع سـوم از تقسـيم بندي اوسـت.

تشبیه
هـم در اسـتعاره و هم در تشـبيه، فيلمسـاز، شـاعر يا نويسـنده، دو چيـز را باهم 
مقايسـه مي کننـد؛ بـا ايـن تفـاوت کـه در اسـتعاره، مقايسـه به صـورت ضمنـي و 
مخفي تـري انجـام مي گيرد تا تشـبيه؛ يعني در تشـبيه، مقايسـه صريح تر و آشـکارتر 
اسـت و در نوع ادبي آن نيز از ادات تشـبيه اسـتفاده مي شـود؛ اما در فيلم، تشـخيص 
تشـبيه از اسـتعاره کار دشـواري اسـت...، تشـبيه سـينمايي، همچـون تشـبيه ادبي، 
وسـيله اي بـراي اظهارنظـر و يـا موضع گيـري هنرمنـد دربـاره يک شـخصيت يا يک 
وضعيـت اسـت؛ همچنيـن تشـبيه مي توانـد بـه بيننـده کمـک کنـد تـا خصوصيات 
ويـژه اي را در فـردي کشـف کنـد کـه قبـاًل توجهـي بـه آن نشـده اسـت...، ]بـراي 
مثـال[ در صحنـه اي از فيلـم اعتصـاب1 )1924 م( اثـر ايزنشـتين2، کارخانه داراني را 
در ضيافتـي خصوصـي در حـال باده گسـاري مي بينيـم کـه در ضمـن، بـراي کمـک 
گرفتـن از نيـروي پليـس و سـرکوب کارگران اعتصابـي، برنامه ريـزي مي کنند؛ پيش 
پـاي هـر يـک از آنهـا، سـگي له له زنـان، زيـر ميـز ضيافـت دراز کشـيده؛ و چـون 
سـگ ها در نماهـاي جداگانـه اي ارايـه مي شـوند، حالـت تشـبيهي بيـان کارگـردان 
آشـکارا احسـاس مي شـود )ضابطي جهرمي، 1378: 103-101(. تشـبيه را همچنين 
بـه لحـاظ محسـوس يـا نامحسـوس بـودن دو طـرف، بـه 4 نـوع تقسـيم مي کننـد: 
محسـوس بـه محسـوس، معقـول بـه معقـول، محسـوس بـه معقـول، معقـول بـه 

محسـوس )حسـيني، 1388: 88-94(.

1. Ctayka
2. Eisenstein
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استعاره
اسـتعاره در لغـت، بـه معنـي عاريـت يـا گرفتـن اسـت و در اصطالح به سـخني 
گفتـه مي شـود کـه در غيـر معنـي حقيقي خـود بـه کار رود )از اين ديدگاه، اسـتعاره 
نوعـي مجـاز1 بـه شـمار مي آيـد، بـا ايـن ويژگـي کـه ارتبـاط و عالقـه بيـن معنـي 
حقيقـي و مجـازي در آن، مشـابهت اسـت؛ به همين سـبب، آن را »مجاز اسـتعاري« 
نيـز گفته انـد(. درعين حـال، اسـتعاره بـه سـبب وجود عالقه  مشـابهت، نوعي تشـبيه 
نيـز بـه شـمار مي رود، بـا اين تفـاوت که از همـه عوامـل و ارکان موجود در تشـبيه، 
فقـط مشـبه به را ذکـر مي کنند و سـه رکن ديگر )مشـبه، وجه شـبه و ادات تشـبيه( 
حـذف مي شـوند؛ به همين دليـل، آن را »تشـبيه محذوف« نيز گفته اند...، تشـخيص 
بين اسـتعاره و تشـبيه در فيلم بسـيار دشـوار اسـت و ميان اسـتعاره ادبي و اسـتعاره  
فيلمـي نيـز تفاوت هايـي وجـود دارد. رودولف آرنهايم2 ]معتقد اسـت[: اگر نويسـنده 
بنويسـد: »او سـبکبال در تـاالر قـدم مي زنـد، همچـون يـک غـزال، خواننـده گيـج 
نخواهـد شـد کـه غزال بـدون دليـل خاصـي در تـاالر حضـور دارد؛ اما اگر فيلمسـاز 
بخواهـد چنيـن چيـزي را بيـان کند، غـزال بايد حضوري مـادي بر پرده پيـدا کند.« 
به اين ترتيـب و از نظـر آرنهايـم، نويسـنده يـا شـاعر به راحتـي مي تواننـد حتـي در 
توصيفـات طبيعـي خـود از اسـتعاره اسـتفاده کننـد، زيـرا »محتـواي خيالـي« بيان 
خيـال آنـان، مسـتلزم حضـور فيزيکـي يـا مـادي مشـبه به نيسـت؛ امـا فيلمسـاز از 
مفهـوم »همچـون غـزال« محـروم اسـت، زيـرا فيلـم در دسـتور زبانش، اداتـي را که 
بتواننـد چنيـن عبارتـي را تعريـف کنـد و عناصـر بيانـي دو سـوي جملـه )مشـبه و 
مشـبه به( را بـه هـم پيونـد دهنـد، نـدارد. هـر نمايي مسـتقل و قايـم به ذات اسـت. 
بيـن نماهايـي کـه به طـور متوالـي بـه دنبـال يکديگـر مي آينـد تـا تصويـر »خيال« 
فيلمسـاز را نشـان  دهنـد، هيچ گونه فضاي سـينمايي بـراي واژه هاي چـون همچون، 
مثـل،... و سـاير ادات تشـبيه وجـود نـدارد. آرنهايـم- به ويـژه در مـورد فيلم هـاي 
طبيعت گرايانـه، معتقـد اسـت کـه صحنه هـاي نماديـن را فيلمسـاز بايـد به گونـه اي 
تنظيـم کنـد کـه يک انديشـه انتزاعـي، نه تنهـا به صورت يـک واقعه  ملمـوس تصوير 
شـود، بلکـه با جريـان داسـتان و دنيايي کـه در فيلم تصوير مي شـود نيـز هماهنگي 
داشـته باشـد: زيـرا تأثيـر غيرمنتظـره و گيـراي صحنـه، بـا آشـکار شـدن تطابق دو 
موضـوع کـه هرکـدام به تنهايـي، واجـد مفهـوم و مسـتقل از يکديگر هسـتند آفريده 
مي شـود )ضابطي جهرمي، 1378: 93-57(. مقايسـه اسـتعاره سـينمايي با اسـتعاره 
ادبـي مـا را بـه تفاوت هـاي رسـانه اي ارجـاع مي دهـد کـه بايـد از تعريـف بالغـي 
1. از نظر ليکاف  Lakoff و جانسون Johnson: مجاز از طريق پيوندهاي سببي يا فيزيکي برانگيخته مي شود؛ اين همان چيزي است که بر حسب 
سنت، »مجاورت«، يعني رابطه نزديک يا مستقيم بين دو چيز، نام گرفته است )1980(، در اين ميان، اولمان به عنوان يکي از ساخت گرايان، »مجاز« 

را در قالب تفکيک دال و مدلول يک نشانه و اتصال دال يک نشانه به مدلول نشانه  ديگر بر اساس »مجاورت« مي دانست )گيررتس، 2010: 63(.
2. Rudolf Arnheim
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سـينما باشـيم. طرح اسـتعاره ادبي در سـينما با دشـواري هايي روبه روسـت؛ ازجمله 
اينکـه در سـينما، واحـدي معـادل کلمـه نداريم، معناي اسـتعاره که در حکم مشـبه 
اسـت، در پيرنگ فيلم وجود دارد و مرز تشـبيه و اسـتعاره تشـخيص دادني نيسـت؛ 
و ماننـد آن؛ امـا اگـر سـبکي مانند اسـتفاده مکـرر از آواهاي دال بر حرکـت و پويايي 
را بـا شـگردهايي ماننـد حرکـت برش زاويه هـاي متعدد يـا حرکـت دادن موضوع در 
قـاب تصويـر مقايسـه کنيـم، مي توانيم فهرسـتي از اسـتعاره هاي برآمده از سـبک را 
در اختيـار سـينماگران قـرار دهيـم تـا از ايـن طريـق، تخيل سـينمايي توسـعه يابد 

)حياتي، 1391(.

تشخیص
نوعـي اسـناد مجـازي و از مباحث فن بيان تشـخيص و تجسـم شـخصيت اسـت 
کـه در بسـياري از ترکيب هـا و اصطالحـات زبـان نيـز بـه کار مـي رود؛ بـراي مثـال، 
وقتـي مي گوييـم »مصيبـت او را از پـا درآورد«، مصيبت به منزله انسـاني فرض شـده 
کـه کسـي را مغلـوب خـود کـرده اسـت... در علـوم بالغت فارسـي و عربـي، اصطالح 
و تعريـف جداگانـه اي بـراي تشـخيص نيامده اسـت؛ امـا بسـياري از خصوصيات آن، 
بـا تعريف هايـي کـه بـراي يکـي اسـتعارهـ  معـروف به اسـتعاره مکينـه- ارائه شـده، 
قابـل تطبيـق اسـت چنان کـه در حقيقت مي توان آن را »تشـخيص اجمالـي« خواند. 
نـوع ديگـر کـه همـان »تشـخيص تفصيلي« اسـت، مربـوط به مـواردي مي شـود که 
شـاعر، اشـيا يا مظاهر طبيعت را به صورت انسـاني در نظر مي آورد و در سراسـر يک 
قطعـه شـعر، آن را بـا تمـام خصوصيات انسـاني توصيـف مي کند )ضابطـي جهرمي، 
1378: 64(. تشـخيص، صنعتي بديعي اسـت که بين ادبيات و فيلم مشـترک اسـت 
و به عنـوان نوعـي اسـتعاره نيـز بـه کار مـي رود که بـا اسـتفاده از آن عناصـر بي جان، 
بـي روح و يـا انتزاعـي، شـکلي انسـاني، حيوانـي و يـا جانـدار به خـود مي گيرنـد؛ به 
ايـن معنـي کـه هنرمند براي اشـياي غيـر ذي روح خصوصيات انسـاني تصور مي کند 
و صفـات، اعمـال و يـا احساسـاتي را که ويژه انسـان اسـت، به آنها نسـبت مي دهد و 
از ايـن طريـق، بـه آنها حـس و حرکت مي بخشـد )ضابطـي جهرمـي، 1378: 104(.

نماد
از ديگـر صنايـع بديعي مشـترک بين فيلم و ادبيات، نماد يا »سـمبل« اسـت که 
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از واژه يونانـي )sumbolon( بـه معنـي نشـان تعييـن هويـت گرفته شـده؛ در زبان 
التيـن نيـز واژه  )symbolum( بـه معني عالمت آمده اسـت. نمـاد را عموماً چيزي 
مي داننـد کـه )درحالي کـه به خودي خـود وجـود دارد( از راه تداعـي يـا شـباهت، 
نمايانگـر چيـز ديگـري اسـت. در ايـن مـورد، اغلـب، يک چيز عينـي بـراي نماياندن 
چيـزي غيرمـادي بـه کار مـي رود. بـراي مثـال، يـک پرچـم مي توانـد نماينـده  يـک 
کشـور، مردمـش و آرمان هـاي آنـان باشـد. در عمـل، هـر نمـاد، غالبـاً يک اسـتعاره 
هـم هسـت و برعکـس؛ زيـرا هـر دو تکنيـک، حاکـي از مقايسـه يا تشـبيه ميـان دو 
)يـا شـمار بيشـتري( از چيزهـاي در عمـل ناهمانند هسـتند. به طورکلي، اسـتعاره با 
ناهمانندي هايـش بـر مـا اثـر مي گـذارد - زيـرا دو چيـزي را بـه هم مي چسـباند که 
به طـور متعـارف، ربطـي به هـم ندارند؛ اما نمـاد، همانندي ها را برجسـته مي سـازد... 
هـر دو ايـن تکنيک هـاي تشـبيهي، بـه فيلمسـاز کمـک مي کننـد تـا بـه ايده هـاي 
انتزاعـي و عـام بپـردازد. يکـي از ويژگي هـاي نمـاد ايـن اسـت کـه هيچ وقـت به طور 
کامـل نمي توانـد اختيـاري باشـد؛ اما نماد داللت پذير اسـت، زيرا شـکل اوليـه  پيوند 
طبيعـي ميـان دال و مدلـول وجـود دارد. بـراي مثـال، تـرازو نمـاد عدالـت اسـت و 
به جـاي تـرازو نمي تـوان هيـچ نمـاد ديگـري، مثـل ارابـه را جايگزيـن کـرد )ضابطي 

جهرمـي، 1378: 106-107(.

ادبیات شاعرانه
ادبيات شـاعرانه، سـخن گفتن و نگاشـتن سخندان به نظم اسـت. اديب در تالش 
اسـت تـا گفتـه و ناگفته هـاي تجربـه زيسـته خـود و ديگـران را در قالبـي منظـوم و 
ضمنـي روايـت کنـد. تاريخ و فرهنگ ايران زمين، سرشـار از آثاري اسـت که هرکدام، 
طرفـه اي از عاشـقانه ها، پندهـا، نيازها، رازها و دل نوشـته ها هسـتند. شـاعران، راويان 
و مؤلفـان ايرانـي همـواره در تـالش بوده انـد تا از بيـان صريح و آشـکار دوري جويند 
و از کارکـرد موجـز، اسـتعاري و جـذاب ايـن شـيوه بيانـي بهره  منـد شـوند. نوشـتار 
رودکـي، فردوسـي، سـعدي، حافـظ، مولـوي و فـراوان اديـب و حکيم اين سـرزمين، 
گـواه هميـن مدعاسـت. مؤلفه هـاي جـدول 1 دربرگيرنـده مضامين و مفاهيـم به کار 

گرفتـه در ادبيات شـاعرانه اند.
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Table 1. Components of poetic literature

هويت ملي
National identity

شاخصه  ها و مؤلفه  هاي هويت ملي عبارت اند از اسطوره، مذهب، 
تاريخ )حماسه و رويداد(، زبان، جشن  ها، مفاخر )شخصيت  ها(، 
حکومت جهاني، فرهنگ عامه، اماکن مهم يا مقدس و کتب 

مقدس و مناسک

احساس و عواطف
Feelings and emotions

احساسي که از دنياي تخيالت و رؤياهاي بشر سرچشمه 
مي گرفت و محصول آن پيدايش اسطوره ها، افسانه ها، آيين ها، 
باورهاي ماورايي، دانش، هنر، شعر و ديگر گونه هاي ادبي بود 

)فرشته حکمت، 1395: 39(.

طنز، هجو و هزل
Humor, satire and humor

طنز، انتقاد و استهزاي غيرمستقيم معايب گروه يا جامعه 
خاصي به منظور اصالح آنهاست.

هجو، عيب جويي، استهزا، بدگويي و گاه دشنام به شخص يا 
موضوعي خاص است که صريح، تند و تيز است، غرض شخصي و 

جنبه تفريحي دارد.
هزل، شوخي هاي نامطبوع، بي پرده و گاهي رکيک و غيراخالقي 

است که هدف خاصي به جز سرگرمي، خنده و تفريح ندارد 
)بهره مند، 1389: 14(.

بيان نمادين وقايع اجتماعي و 
تاريخي

Symbolic
 expression Social and historical 

events

شاعر نظاره گر جهان آرماني و حقيقت مطلق در وراي واقعيت 
ماّدي سمبوليسم ايراني برخالف سمبوليسم اروپا به تعّهد و 
التزام اجتماعي و سياسي پايبند است...، سمبوليسم ايراني 
محتواي روح جمعي جامعه معاصر ايران را در خود دارد 

)فتوحي، 1395: 244(.
انديشه هاي ايدئولوژيک، ديني 

عرفاني و فلسفي
 Ideological, religious, mystical and

philosophical ideas

شاعران و نويسندگان ايراني تمثيل را بهترين ظرف براي بيان 
افکار و انديشه هاي فلسفي، عرفاني و ديني و اخالقي خود 

يافته اند )فتوحي، 1395: 274(.

اخالق گرايي
Ethics

ادبيات اخالقي ايرآن که بر پيکره تمثيل هاي اخالقي و 
انديشگاني بنياد نهاده شده، بزرگاني مانند سنايي، عّطار، مولوي 
و جامي، بخش عمده  خالقيت ادبي خود را در قالب تمثيل هاي 

انديشگاني و رمزي ارائه کرده اند )فتوحي، 1395: 274(.

جهان اسطوره ايي
)اسطوره سازي(

The mythical world
)Mythology(

عبارت است از آفريدن عوالم و احوال و اشيا و اشخاصي که 
نه واقعي اند و نه غيرواقعي، بلکه حامل واقعيتي برتراند...، 

اسطوره سازي شاعر يعني نيروي تصرف در واقعيت و تبديل 
امر واقعي به يک واقعيت برين و راندن واقعيت به فرازمان و 

فرامکان )فتوحي، 1395: 287(.
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فیلم شاعرانه
فيلـم شـاعرانه يـک سـبک يا ژانر مسـتقل نيسـت، بلکه گونـه اي فيلم اسـت که 
بـراي شـکل گيري خـود، به طـور آزادانـه از تمـام سـبک هاي هنـري بهـره مي بـرد. 
ايمـاژ، ايجـاز و رمـز )اسـتعاره، مجـاز( فصل هـاي مشـترک شـعر و فيلم شـاعرانه اند. 
شـاعرانگي يـک فيلـم، عالوه بـر فرم، به محتـواي آن نيـز مربوط مي شـود. از ديدگاه 
فرماليسـت ها، فراينـد سـاخت يـک اثـر سـينمايي بـا زايـش يـک شـعر توسـط يک 
شـاعر، هماننـد اسـت. ...، در کتـاب تاريخ سـينماي هنري )1384( نوشـته  ژ اولريش 
گرگـور و انـو پاتـاالس1، نيـز مي توان ردپاي سـينماي شـاعرانه را در طـول يک قرن 
تاريـخ سـينما يافـت )فرشـته حکمـت، 1395: 35-31(. در کار فيلمسـازان از آغـاز 
جنبـش آوانـگارد فرانسـه تـا عصر غول هاي سـينمايي دهـه 60 و 70 اروپـا، همه جا، 
از سمبوليسـم قـرن نوزدهـم را مي بينيـم. شـايد در کار دادائيسـت ها،  رگه هايـي 
اکسپرسيونيسـت ها و سورئاليسـت ها ايـن تأثيرپذيـري بيشـتر مشـاهده شـود...، در 
آثـار سورئاليسـت ها نيـز همـان ناخشـنودي از واقعيـت بيرونـي احسـاس مي شـود 
)صنعتـي، 1381: 82(. همـه فيلم هـاي شـاعرانه در ايـن ويژگي ها باهم مشـترک اند: 
تأثيـر بـر ضمير ناخـودآگاه از راه آشـنايي زدايي و واقع گريزي، جسـارت در شکسـتن 
آگاهانـه قالب هـا و قراردادهـاي رايـج سـينما، خيال انگيـزي و ايجـاد رؤيـا )فرشـته 

حکمـت، 1389(.

انیمیشن
چارلـز سـولومن2 در مقاله اي با عنوان »انيميشـن: يادداشـت هايي بـراي تعريف« 
بـه تعريـف گسـترده تري رسـيده اسـت. وي در اين مقالـه، روش هايي را مـورد بحث 
قـرار مي دهـد کـه معتقد اسـت آنها را مي تـوان »انيميشـن« ناميد. سـولومن متوجه 
شـد کـه ايـن گوناگونـي روش هـا و انشـعاب آنهـا را دو ويژگـي بـه يکديگـر پيونـد 

مي دهـد و بـا ايـن کار، تعريفـي کاربـردي بـراي انيميشـن به وجود مـي آورد.
1( تصاويـر به صـورت قـاب بـه قـاب ضبـط مي شـوند و 2( به جـاي ضبـط حرکـت، 
توهـم حرکـت بـه وجـود مي آيد. سـينماي زنـده و انيميشـن، به ويـژه زماني کـه از زاويه 
زيبايي شناسـي بـه آنهـا نگريسـته مي شـود، وجـوه اشـتراک بسـياري بـا يکديگـر دارنـد 
)فرنيـس، ترجمـه کشـاورز، 1386: 36-15(. »هرچنـد انيميشـن مي توانـد در بسـياري 
از اصـول و قواعـد فيلمسـازي، به خصـوص در رابطـه بـا چيدمـان فضـا، نماهـا و حرکـت 
دوربين با فيلم زنده اشـتراک داشـته باشـد، زبـان خاص خود را دارد« )ولـز، 2006: 87(.
1. Ulrich Gregor & Enno patalas
2. Charles Solomon
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جـان آلبرتـو بنـدازي1 تاريخ پـژوه و نويسـنده کتـاب »کارتـون: يک صـد سـال 
سـينماي انيميشـن«)1995( در مقدمـه کتاب خود، نقل قولي از فيلمسـاز برجسـته 
انيميشـن، الکسـاندر الکسـيف2 ارايه مي کند که در آن، او انيميشـن را »مشـتق شده 
از مـاده خـام و بي مـرزي مي دانـد که فقـط و فقط از ايده هاي انسـاني نشـئت گرفته  
اسـت ...« )بنـدازي، 1994: 22( سـينماي ملـي به عنـوان مقولـه اي ميـان فراگـروه 
)کـه هم مـرز ملـي و هـم کنش هـاي فيلـم فراملـي را شـامل مي شـود( و زمانـي که 
بـا ديگـر مقوله هـا ماننـد ژانـر يا اسـلوب فيلميک همراه مي شـود( در نوسـان اسـت. 
هنگامي کـه سـينماي ملـي به عنـوان فراگروه نگريسـته مي شـود، عالوه بـر فيلم هاي 
منظـور شـده بـراي مخاطب داخلـي، فيلم هايي را نيز کـه از لحاظ بين المللي بيشـتر 
در جريـان هسـتند، در برمي گيـرد )جينهـي، ترجمه آفرين، 1388(. بحث سـينماي 
ملـي، نه تنهـا ايـن مسـئله را فـرض قـرار مي دهد کـه اصل يا اصـول يکپارچـه اي در 
بيـن شـمار کثيـري از فيلم هـا وجـود دارد؛ بلکـه به اين فـرض نيز مي پـردازد که آن 
اصـول بـه نحـوي بـا توليد و يـا درک آن فيلم هـا در مرزهـاي قانونـي ]...[ يک دولت 
ملـي در ارتباط انـد؛ يعنـي يکپارچگـي درون متني بـا يکپارچگي اجتماعيـ  سياسـي 
و/ يـا اجتماعـي فرهنگـي کـه به طـور ضمنـي يـا صريـح بـه يـک ملـت نسـبت داده 
مي شـود، در ارتبـاط قـرار مي گيـرد )روزن3، 2006: 18(. اين تعاريف، هنر انميشـين 
را نيـز کـه داراي ويژگي هـاي ارتباطـي تجسـمي و بصـري اسـت و از قابليـت جذب 

مخاطـب رده هـاي سـني و فکري گوناگون برخوردار اسـت، شـامل مي شـود.

چارچوب مفهومي پژوهش
براهنـي )1371( در کتـاب »طـال در مـس« بـر اين باور اسـت که: »شـعر زاييده 
بـروز حالتي ذهني اسـت براي انسـان در محيطي از طبيعـت«. او همچنين مي گويد: 
»هـر شـعر بـه دليل آنکه بـه ترکيبي بي سـابقه در عرصه عواطف، تصويرها و انديشـه 
درمي آيـد، يـک حادثـه اسـت. حادثـه اي کـه هدفـش، دگرگـون کـردن چيـزي در 
ذهـن انسـان و يـا رانـدن او به سـوي يـک هيجـان کامـل دروني اسـت )4-3(. شـعر 
زبانـي ا سـت کـه در جهت خلق تأثيري معين سـازمان يافته اسـت )ايگلتـون، ترجمه 
چهـرازي، 1396: 146(. شـعر کانـون توجـه خـود پيـام، يعنـي صـورت زبان اسـت، 
نـه عواملـي چـون موضـوع يا مخاطـب )سـجودي، 1377(. ويکتـور اشکلوفسـکي، از 
شـکل گرايان معـروف روسـي، شـعر را رسـتاخيز کلمـات دانسـته اسـت« )ضابطـي 

1. Giannalberto Bendazzi
2. Alexandre Alexeieff

3. Rosen
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جهرمـي، 1378: 17(. گفتمـان شـعري در بنيـاد، بـه لحـاظ شـيوه عملکـرد، بـا هر 
نـوع گفتمـان ديگـر متفاوت اسـت. در حقيقت شـعر، کنـش گفتماني را بـه درجاتي 
باالتـر از گفتمـان زبـان متـداول مي برد...، شـعر خـود را در حکم »رسـانه اي« تثبيت 
مي کنـد کـه در وراي »پيامـي« کـه خود جـاي داده اسـت، قـرار دارد. ويژگي خاص 
شـعر آن اسـت کـه توجه را نسـبت بـه »خـود« برمي انگيـزد و به گونـه اي نظام يافته، 
کيفيـات زبانـي خـود را تشـديد مي کنـد. در نتيجه، در شـعر، کلمات صرفـاً ابزارهاي 
انتقـال افـکار نيسـتند، بلکـه نهادهايـي عينـي، مسـتقل و قائم به ذات انـد )سـجودي، 
1377(. دنيـاي ادبيـات، دنياي انسـاني ملموسـي از تجربه  بي واسـطه اسـت. شـاعر، 
صـور خيـال، اشـيا و حـواس را به مراتـب بيـش از مفاهيم انتزاعـي بـه کار مي  گيرد...، 
دنيـاي ادبيات، داراي شـمايلي انسـاني اسـت )فراي، ترجمـه ارباب شـيراني، 1363: 
13(. شـعر را شـاعري مي سـرايد و تناقضـي کـه آن را پديـد مـي آورد، مـورد خاصي 
از تناقـض اسـت کـه جامعـه را راه مي بـرد و در زندگـي واقعـي و آگاهـي واقعـي 
مـردم سـرانجام فيصلـه مي يابـدـ  تناقـض اميـال انسـان و ضـرورت طبيعـت )فراي، 
ترجمـه اربـاب شـيراني، 1363: 189(. شـفيعي کدکنـي بـر ايـن بـاور اسـت: »مـا 
خيـال را بـه معنـي مجموعـه تصرفـات بيانـي و مجـازي در شـعر بـه کار مي بريـم و 
تصويـر را بـا مفهومـي انـدک وسـيع تر که شـامل هرگونه بيان برجسـته و مشـخص 
باشـد مي آوريـم، اگرچـه از انواع مجاز و تشـبيه در آن نشـاني نباشـد« )1375: 26(. 
احساسـي کـه از دنياي تخيالت و رؤياهاي بشـر سرچشـمه مي گيـرد و محصول آن، 
پيدايـش اسـطوره ها، افسـانه ها، آيين هـا، باورهـاي ماورايي، دانش، هنر، شـعر و ديگر 

گونه هـاي ادبي اسـت )فرشـته حکمـت، 1395: 39(.



97
بازتاب ادبيـات شاعرانه  
ايراني در انيميشن ملـي نمودار 1. برآيند احساس شاعرانه )منبع: فرشته حکمت، 1395: 57(

Chart 1. The result of a poetic feeling

احساس
شاعرانه

شعر
هنر

عرفان

فلسفه

دانش افسانه

نماد

اسطوره

آيین

را  ايمـاژ  اطـالق  کدکنـي،  شـفيعي  اسـتاد  شـعري1،  تصويـر  بررسـي  بـراي 
بررسـي  بـراي  و  مي دانـد  مناسـب تر  شـعر  افقـي  محـور  در   )imagination(
تصويرسـازي در محـور طولـي شـعر، واژه  »تخيـل« پيشـنهاد مي دهـد؛ بااين حـال، 
کاربـرد ايمـاژ در محـور عمـودي شـعر، به منظـور نشـان دادن ارتبـاط و توالـي ابيات 
در خلـق و آفرينـش هنري نامناسـب بـه نظر نمي رسـد )1375(، )صدائـي، 1395(. 
هرگونـه تصويـر يـا خيال شـاعرانه، کم وبيـش حاصل چندين نسـل انديشـه و خيال 
اسـت )مسـبوق و همـکاران، 1390(. »تصويرهاي شـعري، گوشـه اي از يک انديشـه 
يـا پديـده جهـان راسـتين را پـژواک مي دهنـد کـه در پيونـدي بـه هـم فشـرده و 
انـدام وار، برخـورد شـاعر را بـا آن پديده و انديشـه بـه نمايش مي گذارند« )عسـگري، 
1382: 52-51(. بنياد شـعر بر تصويرسـازي اسـت، حذف تصويرسـازي در شـعر، در 
حقيقـت، حذف شـعر اسـت، ايجـاد ريتـم، وزن، آهنگ، قافيـه و رديـف، از ضروريات 
شـعر نيسـت، اما حـذف نيـروي تصويرگر تخيل و حذف تصويرسـازي، اسـاس شـعر 
را ويـران مي کنـد. تصاوير در شـعر )همانند تصاوير در فيلم شـاعرانه( نقشـي نمادين 
را ايفـا مي کننـد. »تجلّـي نقـش نمادين تصاوير در اسـتعاره اسـت و بـه همين دليل، 

1. image
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دامنـه معنـا تـا حـد تاؤيـل پيچ در پيـچ و پايان ناپذيـر گسـترش مي يابـد« )فرشـته 
حکمـت، 1395: 92(.

انتقـال معنـي و مفهـوم مي آيـد، به عبارت ديگـر،  1. تصويـر در شـعر، بـه کار 
انديشـه و قصـد شـاعر را بـه مخاطـب منتقـل مي کنـد.

2. تصويـر، معنـي و مفهـوم مـورد نظـر شـاعر را دقيق تـر و قطعي تر بـه مخاطب 
مي دهد. انتقـال 

3. تصوير در شـعر، جريان انتقال انديشـه و احسـاس شـاعر به مخاطب را آسـان 
مي کنـد و بـه آن نيرو، حرکت و سـرعت مي بخشـد.

4. تصوير، نيروي تبيين انديشه و فکر شاعر را وسعت مي دهد.
به طورکلـي هـدف از بـه کار بـردن تصوير خيال، تشـديد احسـاس و انتقـال آن از 
گوينـده بـه شـنونده يا خواننده اسـت. در حقيقت، هـر تصوير خيالـي، حاصل عاطفه 
و تجربـه ذهنـي شـاعر يـا نويسـنده و وسـيله اي بـراي انتقال ايـن تجربه بـه ديگران 

اسـت )ضابطي جهرمـي، 1378: 32(.
تعامـل ادبيـات و سـينما در عرصـه روايـت، بـا توجيه هايـي همـراه بـوده اسـت 
کـه بـه آن مشـروعيت مي بخشـد )حياتـي، 1391(. ِدِرن در مقالـه اي کـه در 1960 
نوشـت از »گسـتره خارق العاده« سـينما سـخن به ميان آورد. او از پيوندهاي سـينما، 
نه تنهـا بـا رقـص، تئاتـر و موسـيقي بلکـه از پيوندش با شـعر کـه »آن همـه مي تواند 
تصاويـر را در کنـار همـه قـرار دهد« سـخن گفـت. از نظـر درن، سـينما پيوندي عام 
بـا ادبيـات نيـز دارد چـون »فيلم از طريق حاشـيه صوتـي اش، مقوله هـاي مجردي را 
مطـرح مي کنـد کـه تنها در زبان موجودند« )اسـتم، گروه مترجمـان، 1383: 92(. از 
طرفـي، پـل ولـز در کتاب اصول انيميشـن: فيلمنامه نويسـي 7 ويژگي بيانـي را براي 
انيميشـن برمي شـمرد1 کـه معـرف ويژگي هـاي شـاخص آن اسـت و مي تـوان آنها را 

بـه شـرح جـدول 2 دسـته بندي کرد.

1. Basics of Animation: Scriptwriting
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Table 2. Taken from (Wells, 2006: 87)

شن
مي

 اني
نی

 بيا
صر

عنا

متامورف
Metamorphosis

قابليت اعمال تغيير شکلی به شکل ديگر، بدون استفاده از تدوين، 
دارای انواع: الف( تغيير شکل )ترنسفرميشن (: تبديل شدن به چيزی 
کاماًل جديد، ب( جهش )موتيشن (: هيبريدی از دو يا چند چيز، ج( 
برگردان )ترنسليشن ( چيزی شيبه شکل قبلی شدن، اما در حالتی 
ديگر از آن و د( تکثير )پروپاگيشن (: شکاف خوردن، ايجاد شدن يا 
دو تا شدن برای ايجاد تعدادی تغيير در عناصر و جنبه های مختلف

ايجاز
Condensation

فرايندی انيميشنی که طی آن، کمترين تصاوير بصری به منظور انتقال 
بيشترين اطالعات روايی و تماتيک ساخته می شوند.

انسان پنداری
Anthropomorphism

اعمال شدن جنبه های انسانی برای حيوانات، اشيا و محيط ها

ساخت جهان جعلی
Fabrication

ساخت جهانی با ويژگی های فيزيکی، مادی، زيبايی شناسانه و... دگرگون

نفوذ
Influence

تصوير کردن درونيات غيرقابل تصور فيزيکی/ روان شناختی/ تکنيکی. 
انيميشن قابليت ارائه مفاهيم پيچيده با يک تجسم بصری ساده و 
جذاب را دارد. در نتيجه، ايده ها و تفکرات، با انيميشن، به بيانی 

دست يافتنی و قابل فهم برای بيننده مبدل می شوند.

بيان نمادين
و تصويرگرايی

Symbolic
expression

and imagism

استفاده از نشانه های تصويری انتزاعی و مفاهيم مرتبط با آنها. نمادها 
و استعاره ها... اين مفاهيم در انيميشن، ابزارهای ضروری و اساسی 

هستند؛ چراکه تمامی تصاويری که نويسنده برای انيميشن می نويسد، 
بايد دارای معنا و مفهومی باشند.

توهم صوتی
Sound illusion

خلق صدای کاماًل مصنوع برای تصاوير انيميت شده که به دليل ساختگی 
و جعلی بودن، از سکوت ذاتی فرم های انيميشنی حمايت می کند.

از نظـر اسـتفان شـارف »در سرشـِت نحو سـينمايي، اگر درسـت بـه کار رود، اين 
نکتـه نهفتـه اسـت کـه ترکيب هـاي گوناگـون نماهـا نسـبت بـه حاصـل جمـع کل 
داده هايـي کـه در هـر نما وجـود دارد، معاني بيشـتري را انتقال مي دهنـد« و اين راز 
واقعيـت سـينمايي اسـت، واقعيتي اصيـل و ويژه که بـا بازتاب سـاده  واقعيت بر روي 

پـرده تفـاوت دارد )ترجمه شـهبا و خامنه پـور، 1395: 21(.
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جدول 3. معاني و تأثیر القايي عناصر بصري )برگرفته شده از: 
حمیدزاده، 1398: 71(

Table 3. The meaning and the inductive effect of visual elements 

نما
زه 

دا
ان

اندازه نما
Facade size

معاني و تأثیر القايي
The meanings and inductive effect

ايجاد عاطفه، تقويت درام و ديدن وضعيت روحي بسيار نزديک
شخصيت

بين تماشاگر و شخصيت، درگيري احساسي زيادي خلق نزديک )درشت(
مي کند. تأکيد بر صحبت هاي شخص بيشتر است.

نمايش روابط ميان شخصيت ها، درگير کردن تماشاگر و متوسط
رابطه  شخص با سوژه/ نزديک تر با موضوع

معرفي صحنه، ارائه  اطالعات بيشتر پيرامون رابطه سوژه با دور
محيط ـ تأثير يکسان صحنه و سوژه

بسيار دور
در اين نما محيط و عوامل آن بر مخاطب تأثير دارد نه 

فردـ معرفي فضا و جمعيت انبوه و تنهايي فرد در وسعت 
منطقه

ین
ورب

ه د
اوي

ز
Ca

m
er

a 
an

gl
es

Angle معاني و تأثير القاييزاويه

سرپايين

نگاه از اين زاويه کاماًل مشرف بر موضوع و محيط است و 
جزئيات و موقعيت را نشان مي دهد. اين نما، ارتفاع و ظاهر 
شخصيت ها را تغيير و حرکت آنها را کند جلوه مي دهد، 

القاي سلطه، قدرت و حاکميت ناظر است، داللتي بر ضعف 
شخصيت و ناتواني دارد. گاه القاي همذات پنداري

برابري، شاهد رويدادي بدون سيطره يا برتر از موضوع ـ همتراز با چشم
القاي حضور در فضاي صحنه

سرباال

القاي عظمت و تسلط موضوع )شخصيت، شيء و سوژه( 
که داللتي بر قدرت، سلطه و حاکميت دارد. همچنين 

حرکت سوژه از اين زاويه شتابدار به نظر مي آيد و بيننده 
خود را در مواجهه با خطر و فضايي تهديد کننده، سردرگم 

حس  مي کند، گاه  القاي همذات پنداري.

کج ـ مورب

 براي القاي رؤيا يا توهم، ايجاد حس بي تعادلي و ناامني. 
همچنين مي توانند معرف بروز حوادث، خشونت يا هواي 
طوفاني، قهر طبيعت و... باشند. اين زاويه موقعيت افتادن 

و تزلزل را القا مي کند. اگر اين زاويه توأم با زاويه هاي 
سرپايين و سرباال باشد موقعيت متزلزل سوژه را نشان 

مي دهد.
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سي
عد

Le
ns

es

نوع عدسي
Lenses Type

معاني و تأثير القايي

تأثير پرسپکتيو دراماتيک تر ـ القاي فاصله  بيشتر در عمقزاويه  باز )وايد(
تأثير پرسپکتيو طبيعي تر ـ القاي زندگي عادي و روزمرهعادي )نرمال(

زاويه  بسته )تله(

تأثير پرسپکتيو دراماتيک ـ نزديکي به سوژه، القاي 
رابطه اي

نزديک تر و صميمي تر- تأييد و تمرکز، القاي چشم چراني، 
جاسوسي-

دي
ب بن

کی
تر

Co
m

po
sit

io
n

نوع ترکيب بندي
Composition type

معاني و تأثير القايي
The meanings and inductive effect

نامتقارن )سوژه تقارن
يک طرف(

توجه به قسمت هاي خاص )نقاط داغ- يک سوم- طاليي( 
احساس زندگي روزمره و طبيعي بودن ـ به نظر بي الگو و 
ساختار ـ پنهان ساختن واقعيت دقت در طراحي و انتخاب

فقدان تضاد ـ خطوط و اشکال حسي توأم با آرامشايستاايستايي
زاويه اي داراي اعوجاج ـ آشفتگي و سردرگميپويا

عناصر

کم عنصر ـ 
خطوط و عناصر 

منحني، افقي
القاي آرامش

پُرعنصر ـ خطوط 
القاي قدرت و خشونتتيز و عمودي

وح
وض

Cl
ar

ity

Clarity quality معاني و تأثير القاييکيفيت وضوح
توجه به موضوعي مشخص، القاي مفهوم »به اين نگاه کن«وضوح انتخابي )برجسته سازي(

القاي فضايي با رابطه  عاشقانه، غم غربت )نوستالژيک(وضوح ماليم )کانوني محو(

وضوح کامل يا عمق ميدان
هريک از بخش هاي تصوير نقش يکساني در ايجاد و 

تقويت تأثير کلي تصوير دارند ـ القاي مفهوم تمام عناصر 
مهم اند »به همه چيز نگاه کن«.

زي
ردا

ورپ
ن

lig
ht

in
g

Light feature معاني و تأثير القاييويژگي نوري

متمرکز
القاي فضايي تأکيد کننده، ابهاممتمرکز

القاي فضايي دراماتيکنيمه متمرکز
القاي حسي از زندگي عادي و واقع گرايانهغير متمرکز

معمولي
)سبکي(

مايه  روشن 
)نوتان(

)نور تخت بدون سايه( خوش بختي ـ القاي حالتي 
خوش بينانه

مايه  تيره 
)سايه روشن(

القاي احساس حزن، يأس، بدبيني- افزايش عمق 
روان شناسانه و عاطفي

متضاد

پرتضاد )سياه و 
القاي فضايي تنامتري و دراماتيکروشن(

کم تضاد )طيف 
القاي فضايي واقع گرايانه و مستندگونه، احساس روزمر گيخاکستري(

ادامه جدول 3.
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روش شناسي پژوهش
روش پژوهـش، کيفـي بـوده و بـا رويکـردي فرمالسـيتي و توصيفـي و بر اسـاس 
مطالعـه و گـردآوري اطالعـات کتابخانه اي و آرشـيو هاي تصويري و صوتي، به شـيوه  
اسـتقرايي اجـرا شـده اسـت. بـا ايـن روش، پژوهشـگر پـس از ارائه کليـات پژوهش، 
بـه تحليـل محتـواي کيفـي موردهـاي مطالعاتـي خواهـد پرداخـت. »پژوهش هـاي 
کيفـي شـامل روش هايـي هسـتند کـه بـراي مطالعـه پديده هـا در شـکل طبيعـي 
خودشـان بـه کار گرفتـه مي شـوند و پژوهشـگر هيـچ فرضيـه از قبل تعيين  شـده اي 
در زمينـه موضـوع مـورد مطالعـه در دسـت نـدارد. در اين گونـه پژوهش هـا، هـدف 
پژوهشـگر بررسـي »کيفيـت پديـده« مـورد مطالعه اسـت، نـه کميـت. واژه کيفيت، 
بـه چـه، چگونـه، چه زمـان، کجا، چقـدر، چه مقـدار و ... مربـوط مي شـود؛ بنابراين، 
پژوهش هـاي کيفـي بـه معانـي، مفاهيم، تعاريـف، عالمـات، اسـتعارات، توضيحات و 
ويژگي هـاي چيزهـا و موضوع هـاي مورد مطالعـه، مي پردازنـد )نمـازي، 1382(. اين 
دسـت پژوهش هـا، به طـور عمـده، به کشـف و توصيف و نـه تبييـن مي انجامند و در 
آنهـا، رويکـرد اسـتقرايي بـر رويکرد قياسـي تفوق مي يابـد. اجراي روش هـاي کيفي، 
بسـيار دشـوارتر از روش هاي کمي اسـت؛ زيرا اين روش ها کمتر اسـتاندارد شـده اند 
و از قواعـد دقيقـي پيـروي نمي کننـد. هـر پژوهش، ويژگي هـاي خاص خـود را دارد 
و نتايـج آن نيـز بـه مهارت هـا، بينـش، سـبک و توانايـي محقق وابسـته اسـت )ايلو1 
و کينـگاس2، 2007: 113( تحليـل محتـواي کيفـي3 در چارچـوب نگـرش تجربـي 
تحليـل متـون و ارتباطـات بيـن آن، بـدون پرداختن صريح به مسـائل کمـي تعريف 
مي شـود...، ايده   هـاي اصلـي يـک متـن مانند محتـواي اوليـه، مفاهيـم و اطالعات در 
محتـواي پنهـان، تحليـل جنبه هاي رسـمي مطالب هـدف اصلي آن اسـت )حاجيلو، 
1383(. تحليـل محتـواي کيفـي به طـور عمـده، اسـتقرايي شـمرده مي شـود کـه با 
مراجعـه مسـتقيم بـه داده هـا مي کوشـد به نوعـي جمع بنـدي نظـري از آنهـا دسـت 
پيـدا کنـد...، منطـق اسـتقرايي، از جزء بـه  کل و از داده هاي تجربي به سـمت نظريه 
حرکـت مي کنـد )چالمـرز، ترجمـه زيبـا کالم، 1389: 45(. اسـتقرايي کـه از آن بـا 
عنـوان تحليـل محتـواي متعـارف هـم نام برده شـده اسـت، بيشـتر زمانـي ضرورت 
مي يابـد کـه اطالعـات کافـي دربـاره يک پديـده وجود نـدارد و پژوهشـگر مي خواهد 
دانـش زمينـه اي الزم را در ايـن خصوص فراهم کند. اين شـيوه تحليل محتوا بيشـتر 
بـه دنبـال تقليـل اطالعـات و ارائـه توصيفـي دقيـق پيرامون يـک موضوع اسـت. در 
اينجـا هـدف پژوهـش اسـتقرايي، کمک بـه پديد آمـدن يافته هاي پژوهـش از طريق 

1. Elo
2. Kingas

3. qualitative content analysis
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مـوردي يکـي از متداول تريـن راهبرد هـاي پژوهـش کيفـي محسـوب مي شـود. ايـن 
رويکـرد يک روش يا شـيوه نيسـت بلکـه نوعي راهبرد پژوهشـي اسـت )دانايي فرد و 
همـکاران، 1383: 82(. مـورد مطالعـه و همچنيـن نمونه هـاي درون آن، بـا توجه به 
روش نمونه گيـري هدفمنـد و نـه به صـورت تصادفـي انتخاب مي شـوند. پژوهشـگر با 
قصـد و نيـت قبلـي، نمونه هايي را انتخاب مي کنـد که او را در بررسـي عميق تر مورد 
مطالعـه کمـک کنـد )سـيورايت2 و گرينـگ3، 2008(. ايـن نمونه ها بايد متناسـب با 
هـدف پژوهشـگر باشـند و بـا بررسـي آنهـا، بتـوان بـه سـؤال يـا سـؤال هاي پژوهش 
پاسـخ داد )هارتلـي4، 2004(. رويکـرد فرماليسـيتي از رهيافتـي بـه شـرح زيـر در 

تحليـل اسـتفاده مي کند:
1. تحليل روايـي: سـاختار طـرح  رواي )پيرنـگ ( - بررسـي  روابـط سـاختاري - 

مطالعـه تـم  )از  نظـر گرايـش محـوري در نيـل بـه وحـدت اثـر(
2. تحليـل روابـط فضايـي: مکان گزيني فـرمـ  روابط بيـرون و درون قاب تصويرـ 

روابط نسـبي فضايـي و زماني
3. تحليل موتيف ها: موتيف هاي شناور در اثر و مجموعه  آثار )رهيافت مؤلف(

4. تحليل ميزانسن
5. تحليل عناصر صوتي و تصويري )روابط صدايي ـ روابط تصويري(

6. تحليـل ترکيب بنـدي درونـي و ترکيب بنـدي بيرونـي و چگونگي ارتبـاط آنها 
با تـم فيلم

7. تحليـل اتصال هـا و انفصال هـا/ تداوم هـا و نبـود تداوم ها ـ اتصـال  و انفصال  در 
مکان  و زمان ـ اصل نسـبيت فــضا و زمان در ميزانسـن

8. تحليل طراحي اثر )طراحي فرم(
9. تحليل فيلم به عنوان يک  فرم تکراري )رهيافت ژانري(

10. تحليـل آيکانـو گرافيکـي بازيگـر/ سـتاره )فيلم  به مثابـه نوعـي ويترين براي 
نشـان دادن بازيگر(

11. فيلم به عنوان يک دستاورد تکنيکي )اوحدي، 1387(.
انتخـاب  بـا  اسـتقرايي،  و  کيفـي  پژوهشـي  ضمـن  پژوهشـگر،  به اين ترتيـب، 
هدفمنـد مـورد مطالعاتـي، صحنه هايـي از انيميشـن هاي »زال و سـيمرغ«، »رسـتم 
و اسـفنديار«، »ديـوار و آب«، »در امـواج سـند«، »اگـر بهـار نيايد« و »هفت شـهر« 
از تاريـخ انيميشـن ايـران را کـه بر اسـاس شـعر نو يـا کهن ايراني سـاخته شـده اند، 

1. Thomas
2. Seawright

3. Gerring
4. Hartley
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انتخـاب کـرده و بـر اسـاس مبانـي نظـري ارائه شـده و با رويکـردي فرماليسـتي، به 
بررسـي و تحليـل محتـواي آنهـا پرداختـه اسـت. ابـزار تحليـل آثـار برگزيده شـده، 
الگويـي اسـت کـه ولـز و شـارف در بيـان فيليمک انيمشـين و سـينما ارائـه داده اند.

جدول 4. عوامل سازنده و خالصه داستان موردهاي مطالعاتي
Table 4. Constructive factors and summary of case studies

انیمیشن
Animation

عوامل سازنده
Constructive factorsSynopsis خالصه داستان

»زال و 
سيمرغ«

شاعر: حکيم ابوالقاسم 
فردوسي

کارگردان: علي اکبر صادقي
توليد: در کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان، 
1356

سام پهلوان ايراني پس از سال ها در اميد داشتن 
فرزندي، سرانجام به آرزويش مي رسد. موهاي کودک 

متولد شده سفيد است و اين مسئله او را بسيار 
ناراحت مي کند. سام دستور مي دهد کودک را از کاخ 
دور و در کوه البرز رها  کنند. سيمرغ افسانه اي کودک 
را مي يابد و او را بزرگ مي کند. پس از سال ها عذاب 
و غم دوري، سام فرزندش را پيدا مي کند و به کاخ 

پادشاهي بازمي گرداند.

»رستم و 
اسفنديار«

شاعر: حکيم ابوالقاسم 
فردوسي

کارگردان: عليرضا کاويان راد
توليد: در کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان، 
1385

اسفنديار به دستور شاه )پدرش( مي خواهد رستم را 
دستگير کند. رستم نيز براي اينکه نامش باطل نشود 
با اسفنديار وارد جنگ مي شود. در ابتدا رستم سعي 
مي کند اسفنديار را از جنگ منصرف کند اّما بي فايده 
است. رستم تيري به سمت اسفنديار پرتاب مي کند، 
ولي تير مي شکند زيرا اسفنديار رويين است. سيمرغ 

افسانه اي درختي را به رستم نشان مي دهد که از 
آن تيري دوشاخه بسازد و بر چشمان اسفنديار بزند 
)اسفنديار فقط از چشمانش قابل آسيب ديدن است(. 
رستم آن تير را مي سازد و پرتاب مي کند و تير باعث 

مرگ اسفنديار مي شود.

»ديوار و آب«

شعر: مثنوي معنوي
نويسنده و کارگردان: فرهاد 
عمادزاده و هايده صالحي فرد
توليد: صدا و سيماي مرکز 

کرمانشاه، 1397

مردي که در بيابان سوزان گرفتار شده و بسيار تشنه 
و خسته است، ناگهان به ديواري مي رسد که از پشت 
آن صداي آب را مي شنود. مرد ديوار را خراب مي کند 
و به آب مي رسد )در اين بين مکالمه اي بين آب و مرد 

روي مي دهد(.

»در امواج 
سند«

شاعر: مهدي 
حميدي شيرازي

راوي: علي عباسي
طراح و کارگردان: وحيد 

ولي پور، 1394

بر اساس شعر امواج سند ساخته شده و شجاعت و 
ايستادگي خوارزمشاه شاه ايران را در برابر مغول ها 

بيان مي کند که براي نجات کشورش از حمله مغول ها، 
حتي جان زن و فرزندان خود را فدا کرده است.
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انیمیشن
Animation

عوامل سازنده
Constructive factorsSynopsis خالصه داستان

»اگر بهار 
نيايد«

شاعر: فروغ فرخزاد
کارگردان: عليرضا درويش
تهيه کننده و انيماتور: 

عليرضا درويش، مينا سيگل، 
1386

داستان آن برگرفته از شعر معروف »تولدي ديگر« 
اثر فروغ فرخزاد درباره  سفر يک زن در جستجوي 
خويشتن، رؤياها و جايگاه واقعي اش در ميان امور 

غيرممکن است.

»هفت شهر«

سناريو: فيروز لقيروانلو. با 
گفتار احمد شاملو

کارگردان: علي اکبر صادقي
توليد: در کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان، 
1350

جنگجويي )پير زمان( نااميد از زندگي بي رحم امروزي 
به شهر افسانه هفت سنگ سفر کرده است. انسان ها 
قلب هاي خويش را مانند ابزاري در خدمت کار و 

صنعت فدا کرده اند. پير زمان به هفت سنگ مي رسد 
و درمي يابد که آن شهر افسانه اي هم مانند شهرش 

مملو از قلب هاي آهني و قفل شده و تبديل به شهري 
بي روح شده است. پيرزمان کنار گلي مي نشيند و 

سرانجام نااميد، قلبش را کنار گل مي اندازد و سوار بر 
اسبش از شهر خارج مي شود، ولي قلب او هفت شهر 
را با جادويي، تبديل به شهري زنده با مردمي آگاه 

مي کند.

يافته هاي پژوهش
در ايـن پژوهـش، موردهـاي مطالعاتـي بـر اسـاس ويژگي هـاي بيانـي انيميشـن 
طبـق الگـوي »ولـز« و داللـت معنايـي تأثيرگـذار همچـون رنـگ  و زوايـاي دوربين 
بـر اسـاس نظـر »شـارف« واکاوي و بررسـي شـده اند. يافته هـاي پژوهـش بـه شـرح 

اسـت. جدول 5 

ادامه جدول 4.
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جدول 5. تحلیل آرايه هاي ادبي )زباني بصري( در بازتاب فضاي شاعرانه
Table 5. Analysis of literary arrays (visual language) in the reflection 

of poetic space
انیمیشن

Animations
عناصر بیاني

Expressive elements

»زال و سيمرغ«

1ـ نماد )بصري(: کوه استوار جلوي سام: نماد ايستادگي، عظمت و قدرت سام 
ـ خورشيد و ماه: نمادي از گذر زمان و گردش ايام ـ برگي که تبديل به درخت 

تنومندي مي شود: نمادي از رشد زال داخل شکم مادر )عکس 10(. دست هاي سام 
پاي کوه البرز به سوي آسمان کشيده شده تا از پروردگار طلب بخشش کند. نمادي 
از اهورامزدا )گفتار نيک ـ کردار نيک ـ پندار نيک( که حاکي از عمل نيک و انسانيت 

است. رنگ سپيد از سياه نمي شناسد: کنايه از سادگي و معصوميت کودک
2ـ تشبيه و استعاره )زباني(: گهواره اش خارا ـ تشبيه خارا به گهواره ـ زمين از 

گرماي آفتاب، درياي خروشان بود: تشبيه زمين به درياي پر موج.

»رستم و 
اسفنديار«

1ـ نماد )بصري(: سپاه رستم در ته مايه رنگي نارنجي که نشان از طلوع دارد و 
سپاه اسفنديار در رنگ  آميزي خاکستري که نشان از پليدي آنهاست.

2ـ تشبيه و استعاره )زباني(: بدو گفت کاي نره شير ژيان سپاهي به جنگ آمد از 
سگزيان. تشبيه به شير و سگ است.

»ديوار و آب«

1ـ نماد )بصري(: بيابان سوزان: نمادي از برهوت و سرگرداني مرد ـ ديوار: نمادي 
از مانع ميان مرد و هدفش ـ آب: نمادي از هدف و آرزوي مرد

2ـ تشبيه و استعاره )زباني(: مانعش از آب آن ديوار بود از پي آب چو ماهي زار 
بود ـ تشبيه مرد به ماهي

 چون خطاب يار شيرين لذيذ مست کرد آن بانگ آبش چون مويز ـ تشبيه آب 
به مويز

»در امواج سند«

1ـ نماد )بصري(: قرص خورشيد استعاره از عظمت و جاه و جالل حکومت 
خوارزمشاهيان. نور زردي که بر صورت سردار سپاه مي تابد، بيشتر از آنکه به 

غروب اشاره داشته باشد، طلوع و پيروزي او را نمايان مي سازد و به رخ مي کشاند. 
روي پيشاني سردار نوک پيکان تيز مانندي نمايان است که نماد از يکه تاز بودن 

او دارد و او را نوک پيکان اين قيام قلمداد مي کند.
2ـ تشبيه و استعاره )زباني(: چو ماهي در دهان آب رفتند. تشبيه به ماهي. 

سيماب گون امواج لرزان ـ امواج لرزان به سيماب )جيوه( تشبيه شده است. گرد 
زعفران رنگ تشبيه از آفتاب زردرنگ. برگ: استعاره از تک تک سربازان و شاخه 
استعاره از سپاه مغول. رقص مرگ ستارگان تشخيص دارد. دل ِشب سياهي شب 
اضافه استعاري و تشخيص است. سّد روان: استعاره از رود سند که مانند سّدي 

جلوي حرکت سپاه جالل الدين را گرفته بود.
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انیمیشن
Animations

عناصر بیاني
Expressive elements

»اگر بهار نيايد«

1ـ نماد )بصري(: کلبه اي از حروف: نماد قوانين و تفکرات آدمي ـ نور داخل کلبه: 
نماد روح سرگردان دخترـ پريدن به داخل شنزاري که تبديل به آب مي شود: 

نمادي از رهايي و رسيدن به اهداف دختر ـ کتاب: نمادي از علم و قوانين بشري.
2ـ تشبيه و استعاره )زباني(: هيچ صيادي در جوي حقيري که به گودالي 

مي ريزد، مرواريدي صيد نخواهد کرد... مرواريد: استعاره از چيزي با ارزش به 
دست آوردن است.

»هفت شهر«

1ـ نماد )بصري(: )عکس 56(، قلب هاي آهني تشبيهي از احساسات سرد شده و 
از دست رفته بشري است.

)عکس 65(، چهره  هيتلر )نمادي از خشونت و ستم( در جهان است.
)عکس 69(، گل سرخ در کنار مدالي از قلب زنده مي شود.

)عکس 70(، هفت شهر که زماني به شهر عشق و هم دلي معروف بود، حاال تبديل 
به شهري مرده و خالي از قلب و احساس آدمي شده است.

)عکس 57(، پيرزمان به گلي مي رسد که نمادي از يک شنونده داراي احساس 
است ولي از سردي و خموشي شهر پژمرده شده است.

)عکس 58(، گل پس از هم صحبتي با پيرزمآن که قلبي بر روي پيرهنش حک 
شده است، جان مي گيرد.

2ـ تشبيه و استعاره )زباني(: پير زمان که نااميد و خسته از شهر گذر مي کند، 
نمادي از گذر زمانه است.

زبـان بيانـي ادبيـات شـاعرانه موردهـاي مطالعاتـي، اسـتعاري و به طور معمـول 
نيمه آشـکار و تصويـري اسـت و ايـن ويژگـي مي توانـد مـورد توجـه هنـر انيميشـن 

گيرد. قـرار 

جدول 6. کاربرد رنگ در خلق فضاي استعاري و احساسي
Table 6. The use of color in creating a metaphorical and emotional 

space
خصوصیات رنگي Color characteristicsانیمیشن

»زال و سيمرغ«
1ـ استفاده از رنگ هاي سرد و خنثي براي ايجاد فضايي رؤيايي )آبي، خاکستري 

با ته مايه اي از نارنجي بسيار کم رنگ( )عکس 1(.
2ـ استفاده از رنگ هاي گرم براي خلق فضاي احساسي يا سخت و پرتنش مانند 

خورشيد سوزان که با رنگ زرد ترسيم شده است )عکس 5(.

ادامه جدول 5.
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خصوصیات رنگي Color characteristicsانیمیشن

»رستم و 
اسفنديار«

1ـ رنگ هاي زرد خردلي، نارنجي کم رنگ و سياه وسفيد، رنگ هاي قالب اين 
انيميشن هستند )عکس 11(. رنگ هاي زرد و نارنجي، حسي از گرماي شديد 

محيط پيرامون و همچنين اضطراب در جنگ را مي رسانند.
2ـ استفاده از رنگ هاي محدود سياه وسفيد با کنتراست باال )عکس 12( در 

صحنه هاي مجروح شدن يا نبرد، با نگاتيو شدن کامل رنگ، حس ترس، خشم و 
شوّکه شدن و مرگ را دوچندان مي کند )عکس 13و 14و 15و 16(.

»ديوار و آب«

1ـ استفاده از رنگ هاي گرم )زرد و نارنج( در طراحي بيابان  که فضاي اصلي 
فيلم را تشکيل مي دهد، براي ترسيم التهاب بيشتر )عکس 25(.

2ـ شکستن فضا پس از رسيدن تشنه به آب و تبديل رنگ هاي تند و سوزان و 
گرم )زرد، نارنجي، قرمز( به رنگ هاي سرد )آبي و سبز( با هدف خلق صحنه اي 

آرامش بخش )عکس 26(.

»در امواج سند«

1ـ رنگ غالب در اين انيميشن )زرد، قرمز، نارنجي( است که در صحنه هاي 
گوناگون تعابير مختلف دارد )عکس 29و 30(. حسي از ميدان سوزان نبرد و نيز 
نماد خون شجاعاني که قرار است براي حفظ و جاويدان ماندن ميهن ريخته شود.
2ـ نور زردي که بر صورت سردار سپاه مي تابد، بيشتر از آنکه به غروب اشاره داشته 
باشد طلوع و پيروزي او را نمايان مي رساند و به رخ مي کشاند )عکس 31و 32و 33(.

3ـ )سياه و زرد و سرخ( در صحنه اي که شاه مغول ها کشته مي شود، حس 
مرگش را دوچندان تداعي مي کند )عکس 34(.

»اگر بهار نيايد«

1ـ رنگ غالب، رنگ  خنثي و ماليم )قهوه اي( است. دختري در شن زار و کويري 
گير افتاده )عکس 38( و رنگ  قهوه اي محيط، تنهايي او را در محيطي سرد و 

عاري از زيستن طبيعي تداعي مي کند )39 الي 50(.
 2ـ استفاده از رنگ آبي و همچنين، فضا، حجم و پرسپکتيو نمادهايي در 

زندگي اين زن هستند که تالش دارد از بيابان رهايي پيدا کند و به اعماق آبي 
)که به رنگ آبي و نمادي از زندگي است و داخل شن هاست )نماد آزادي و 

رهايي( )عکس 41( وارد شود.

»هفت شهر«

1ـ فيلم بر پايه  ته مايه  رنگي رنگ هاي سبز، آبي، زرد و قهوه اي شکل گرفته 
است و سعي دارد دنيايي گنگ و مبهم را که نياز به دوباره ديدن و ساختن دارد 

را طراحي کند.
در نماي )عکس 51( در نمايي کامل با استفاده از کنتراست شديد تيرگي، روشني 

و قلب تو خالي روي سينه پيرزمان سعي دارد حس ترس، تو خالي بودن و 
نااميدي را نشان دهد، در صحنه )عکس 52( نوري از قلب پيرزمان بر روي زمين 
مي تابد و قلبي را روي زمين پديد مي آورد، پير زمان سعي مي کند قلب را بگيرد 
ولي نمي تواند )نمادي از جستجوي احساس و روح بشري از سوي پيرزمان است(.

ادامه جدول 6.



109
بازتاب ادبيـات شاعرانه  
ايراني در انيميشن ملـي ابيـات بـه کار رفتـه در انيمشـين هاي مـورد مطالعاتـي، زمينه هـاي اجتماعـي، 

حماسـي، عرفانـي، اسـطوره اي دارنـد و رنگ هـا توانسـته اند در بازتـاب و خلق فضاي 
برگرفتـه از اثـر بـر مبناي محتـوي آن، ويژگي هاي اسـتعاري و نماديـن آن را تداعي 

و حفـظ کنند.
جدول 7. تحلیل اندازه کادر و زواياي دوربین در بیان نمادين

Table 7. Analysis of frame size and camera angles in symbolic 
expression

کارکرد زواياي دوربینانیمیشن
The function of camera angle

»زال و 
سيمرغ«

- )عکس 1( کوه استوار در پس زمينه1 صحنه و سپاه سواران سام که جلوي سام 
در حال رژه رفتن هستند و سام استوار در پيش زمينه2 صحنه ايستاده است، 
نوعي ترکيب بندي ايستاست که در آن، خطوط تيز و عمودي، القاي قدرت 

مي کنند و وضوح کامل يا عمق ميدان هريک از بخش هاي تصوير، نقش يکساني 
در ايجاد و تقويت تأثير کلي تصوير دارد ـ القاي مفهوم تمام عناصر مهم اند »به 

همه چيز نگاه کن«.
- )عکس 2( زاويه دوربين از پايين3 به باال سام را نشان مي دهد تا حس قدرت و 

اقتدار او را به بيننده منتقل کند.
- )عکس 3( نماي دور4 همسر سام در مرکز تصوير و کنيزان دو طرفش 

ترکيب بندي مثلثي شکلي را به وجود آورده اند. همسر سام در رأس مثلت و در 
مرکز توجه بيننده است.

- )عکس 4( با نماي بسيار بسته5 چشم سام را نشان مي دهد و وضعيت روحي 
او را تداعي مي کند.

- )عکس 5( خورشيد در آسمآن که چهره  سام به جاي صورت اوست، تبديل به 
ماه با چهره  سام مي شود )عکس 6و 7(. برگ کوچکي که از تاج سام مي افتد و 

از روي بدن همسر آبستن او رد مي شود و کم کم شروع به رشد مي کند و تبديل 
به درختي تنومند مي شود، نمادي از فرزند سام و رشد او در شکم مادرش است 
و )عکس 9( بچه سيمرغ ها فکر مي کنند زال غذايي براي آنهاست و )عکس 10( 
دست هاي از پايين که به سوي نمادي از اهورمزدا کشيده شده... همگي در نماي 
دور هستند و براي معرفي بيشتر صحنه، ارائه  اطالعات افزون تر پيرامون رابطه 
سوژه با محيط و درک تأثير يکسان صحنه و سوژه استفاده شده اند. همچنين 
انتخاب اين زاويه در واقعي جلوه دادن صحنه نقش اساسي دارد. همچنين 

مي توان به اين نکات اشاره کرد: در )عکس 5( انتقال در يک کادر و زاويه ثابت 
نوعي ترانزيشن است و گذر ماه هاي طوالني و روز شماري براي به دنيا آمدن 

فرزند را به نمايش مي گذارد. )عکس 6و 7( نيز نوعي بيان استعاري در زاويه باز 
است که سعي در واقع نمايي دارد.

1. back ground
2. for ground
3. low angle
4. long shot
5. extreme close up
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The function of camera angle

»رستم و 
اسفنديار«

- عکس )17( در نمايي بسته، تأکيد بر صحبت هاي رستم دارد که در حال 
رجزخواني است. در پشت سر او، لشکريانش ديده مي شوند. با وجود آن همه 
نيرو، نمايي که طراحي شده، عظمت، قدرت و بي نيازي رستم را بر اساس 

شعري که مي خواند، به تصوير کشيده است.
- عکس )18( دوربين در نمايي، رستم را از پايين به باال1 نشان مي دهد که 

داللت بر قدرت، سلطه و حاکميت دارد.
- )عکس 19( اسفنديار را از پايين به باال نمايش مي دهد و حسي از عظمت او 
را مي رساند. در اين نما، اسفنديار به پايين نگاه مي کند؛ گويي رستم را ناچيز و 

کوچک مي شمارد.
- )عکس 20( با نماي بسيار بسته براي تأکيد بر سخنان اسفنديار و تأثير حسي 

بيشتر در مخاطب استفاده شده است.
- )عکس 21( زاويه از کنار است که مي تواند خشم دروني اسفنديار را بهتر به 

نمايش بگذارد.
- عکس )22( نمايي از باال به پايين است که بر بي مقداري اسفنديار در مقابل 
رستم تأکيد دارد. همچنين از زاويه مورب براي زاويه ايجاد تزلزل و وحشت نزد 

اسفنديار استفاده شده است.
- )عکس 23( سيمرغ افسانه اي در نقطه طاليي کادر... سيمرغ در اينجا، راهبر 

رستم است و اين جدا سازي که در نيمه کادر مشخص شده است به نحوي 
دقيق، اين مهم را به نمايش مي گذارد.

- )عکس 24( دوربين با حالتي دوراني و چرخان به دور صحنه از باال مي چرخد 
و حس درد و ناراحتي اطرافيان و مات و مبهوت بودن آنها را از مرگ اسفنديار 

به بيننده منتقل مي کند.

»ديوار و 
آب«

- )عکس 27و 28( با نماي بسيار دور کل و موضوع داستان، يعني مرد، بيابان 
سوزان، ديوار و آب را نشان داده به توصيف موقعيت سخت مرد مي پردازد. در 

اين نما، محيط و عوامل آن بر مخاطب تأثير دارند، نه فرد.
- )عکس 28( در نماي بسته تر با ارائه  اطالعات بيشتر درباره رابطه سوژه با 

محيط، بر خشت ها، کنش مرد و تقالي او تأکيد مي شود. مرد در حال انداختن 
خشت ها براي رسيدن به آب است و حس تشنگي او براي سيراب شدن 

نمايان تر مي شود.

1. medium close shot

ادامه جدول 7.
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»در امواج 
سند«

- )عکس 35و 36( در اينجا، نمايي بسته از صورت خوارزم شاه در يک سوم 
چسبيده به گوشه کادر مشاهده مي کنيم. سعي شده است تنهايي و غم او به 

بيننده منتقل شود. با نمايي درشت از صورت غم انگيز و گريان شاه، بيننده درد 
و شکست شاه را دوچندان احساس مي کند.

- )عکس 37( نماي بسته از صورت شاه، بين تماشاگر و شخصيت، درگيري احساسي 
زيادي خلق مي کند و نماي عمومي تر از زن در حال غرق شدن اطالعات بيشتري پيرامون 

رابطه سوژه با محيط در بردارد، انتقال تصويري هم زمان اين دو نما بر روي هم، تالشي 
است براي يادآوري گذشته، ناراحتي شاه و مرگ زن و کودکانش.

»اگر بهار 
نيايد«

- )عکس 39( مردي در بياباني خشک، از روي صندلي شيرجه مي زند و زمين 
برايش تبديل به دريا مي شود. اين صحنه در نماي باز درحالي که کل موقعيت 

نمايشي و دو شخصيت دختر و مرد ديده مي شوند، براي رسيدن به يک 
واقع نمايي بر اساس تخيل شاعر به تصوير کشيده شده است. در اين صحنه، 

دختر را مي بينيم که باالي همان صندلي مي رود.
- )عکس 40( از ديد داناي کل، با نماي باز و با زاويه از باال طراحي شده است. 
سوژه در مرکز کادر است. نگاه از اين زاويه کاماًل مشرف بر موضوع و محيط 

است، اين نما القاي سلطه، قدرت و حاکميت ناظر را القا مي کند، آسيب پذيري 
يا حقارت سوژه، داللتي بر ضعف شخصيت و ناتواني اوست.

- )عکس 42( در نماي باز و زاويه از باال و نامتقارن. دختر و کتاب در يک گوشه 
کادر ديده مي شوند. گوشه ديگر خالي است که اشاره بر توجهي خاص دارد. 
دختر و انديشه هايش، دنيايي دروني جدا شده از جهان عادي و روزمره دارند.

- )عکس 43( خطوط و عناصر منحني، سعي در القاي آرامش دروني سوژه دارد. 
طراحي اين تصوير شبيه به تصويربرداري با عدسي زاويه  بسته )تله( است و 

براي جداسازي سوژه از بقيه عناصر کادر در جهت تأثير پرسپکتيو دراماتيک او 
ـ نزديکي مخاطب به سوژه و القاي رابطه اي نزديک تر با او صورت گرفته است.

- )عکس 44( نماي باز و سوژه در مرکز آن است. صحنه اي  کم عنصر که 
به تنهايي و افسردگي اشاره دارد.

- )عکس 46( در اين نما، ترکيب بندي پويا است، اما جهت نگاه دختر، عمودي 
و رو به آسمان و جهت حرکت نهنگ، افقي به سمت راست کادر، آشفتگي، ابهام 

و پريشاني شخصيت را دوچندان مي کند.
- )عکس 47و 48( در نمايي باز با تکنيک معلق نمايي تصوير تودرتو و دايره وار 

به دور خود مي چرخد و چهره  زن در مرکز آن نمايان مي شود. اين نوع نما، 
حسي از مکاشفه در گردش زمانه را القا مي کند. در )عکس 48( نما بسته تر 
است و بين تماشاگر و شخصيت، درگيري احساسي بيشتري خلق مي شود. 

همچنين تأکيد عاطفي بر شخصيت بيشتر است.
- )عکس 49( وضوح انتخابي در نما )برجسته سازي( توجه به موضوع مشخص و 

القاي مفهوم »به اين نگاه کن« مشهود است.
- )عکس 50( از تکنيک نورپردازي و ويژگي نوري متمرکز در القاي فضايي 

تأکيدي و پر ابهام استفاده شده است.
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The function of camera angle

»هفت شهر«

- )عکـس 53( در نمايـي بـاز و عمومـي، سـختي راه، ابرهـاي سـياه و دره اي که 
بعـدازآن سـرزميني ديگر قـرار دارد، نمايان اسـت.

- )عکـس 54( شـخصيت در مرکـز و نمايـي کادر در کادر ديده مي شـود. نمايي 
از پشـت و در مرکز، نشـان از درونيات سـوژه و تصورات و انديشـه هايش دارد که 

با محيـط پيرامون در تضاد اسـت.
- )عکـس 55( بـا نمايـي بسـته از قلب هـاي قفـل شـده بيـن تماشـاگر و سـوژه 

درگيـري و احساسـي عاطفـي ايجـاد مي کنـد.
- )عکـس 59( در نمايـي بسـته، سـعي در همذات پنداري و ايجـاد رابطه عاطفي 

بيشـتر با مخاطب دارد.
- )عکـس 60( نمـاي بـاز و ميزانسـني مثلثـي و تمرکزگرا، سـعي در جلب توجه 

مخاطـب به نقطه اي خـاص دارد.
- )عکـس 62( در نمايـي دور و همتـراز بـا چشـم، ضمـن معرفـي فضـا، تنهايي 
افـراد در وسـعت منطقـه و سـختي کارشـان را بـه نمايـش مي گـذارد. کادر بـه 
دونيمـه تقسـيم شـده اسـت؛ نيمي از افـراد در حال کشـيدن زنجيرهـاي متصل 
بـه قلـب هسـتند و نيمـي ديگـر، قلبي را کـه بخـش عظيمـي از کادر را به خود 

اختصـاص داده و در مرکـز توجـه بيننده قـرار دارد.
- )عکـس 63( در نمايـي بـاز، مرکـز توجه پشـت زمينه اسـت کـه در آن قلب ها 
قـرار گرفته انـد. وضـوح کامـل عمق ميـدان توجه بـه موضوعي مشـخص و القاي 

مفهـوم »بـه ايـن نگاه کـن« را تداعـي مي کند.
- )عکـس 64( نمايـي نزديـک از تصويـر قلبـي در پشـت کـه بيـن تماشـاگر و 

شـخصيت درگيـري احساسـي زيـادي خلـق مي کنـد.
- )66( نمايـي متوسـط و کنـاري از عـده اي که در صف انتظار قلب هسـتند. اين 

نـوع نمـا به ايجـاد حس دروني در فضـاي صحنه توجه ويـژه اي دارد.
- )عکـس 67( نمايـي از دسـتي کـه قلبـي برمـي دارد. ترکيب بندي پويا اسـت و 

نوعـي حرکـت ادامـه دار را تداعـي مي کند.
)عکـس 68( در نمـاي نيمـه نزديـک انسـان ها  قلب هـاي خـود را ماننـد کارت 
اعتبـاري داخل دسـتگاه چـک کننده  ورود و خـروج کارخانه مي گذارنـد. اين نما 

سـعي در حـس نزديکـي و همذات پنـداري بيشـتر با مخاطـب دارد.

پـس از مطالعـه ايـن مـورد به نظـر مي رسـد عواملي همچـون کادربنـدي، زاويه 
دوربيـن، انـدازه کادر کـه در کارگردانـي اثـر مـورد توجـه قـرار مي گيرنـد، ارتبـاط 
مسـتقيمي بـا مفاهيـم پنهـان و آشـکار محتواي شـعر دارنـد و مي تواننـد در بازتاب 

هويـت، پيام رسـاني و تأثيـر آن بـر مخاطـب نقـش بـارز را ايفـا کننـد.
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Table 8. Analyzing the elements of animated expression in the 
reflection of poetic space

عناصر بیانيانیمیشن
Expressive elements

»زال و 
سيمرغ«

متامـورف: تبديـل خورشـيد بـه ماه بـا صورت اسـفنديار. تبديـل صورت زال نـوزاد به 
بچـه ديـو و حيوان

ايجاز: رشـد زال در کنار سـيمرغـ  نشـان دادن قدرت و اقتدار سـام با رژه سپاهيانش، 
تبديـل برگ کوچـک به درخت

جان بخشي و انسان پنداري: سيمرغ سخنگو
سـاخت جهـان جعلـي: کوهي کـه بر فرازش سـيمرغ النـه اي پوشـيده از خـار دارد ـ 

بيابانـي وسـيع کـه کاخ سـام در آن واقع شـده
ايماژيسم: زندگي زال با سيمرغ ـ تبديل برگ کوچک به درخت )رشد زال(

توهم صوتي: صداي سيمرغ
ناميرايي: ارتباط سيمرغ با زال و زندگي آنها با هم

تشخيص: حرف زدن سيمرغ

»رستم و 
اسفنديار«

ايجـاز: رسـيدن خبر حمله  سـپاه رسـتم به افـراد اسـفنديار. تمام صحنه نگاتيو شـده 
تا احسـاس ناراحتي و خشـم اسـفنديار را به صورت اغراق شـده برسـاند.

جان بخشي و انسان پنداري: سيمرغ سخنگو
ساخت جهان جعلي: پرنده اي به نام سيمرغ وجود خارجي ندارد.

ايماژيسـم: صحنـه  مـرگ اسـفنديار و چرخـش دوربيـن و صحنـه زخمـي شـدنش و 
نگاتيـو شـدن تصاوير

توهم صوتي: صداي پاي اسب ها، باد و آتش
ناميرايي: اسفنديار رويين تن است و نقطه ضعفش چشمش هست.

تشخيص: حرف زدن سيمرغ

»ديوار و 
آب«

ايجـاز: بيابـان بـا رنگ هـاي گرم )زرد و نارنجي( ترسـيم شـده اسـت و التهـاب و ابراز 
ايـن احسـاس را نمايان مي سـازد.

جان بخشـي و انسـان پنداري: صحبـت کـردن آب با مـرد. آب مانند يـک موجود زنده 
سـخن مي گويد.

سـاخت جهـان جعلـي: بيابانـي کـه دريـا در دل آن اسـت، بـا وجـود ديـواري بلنـد در 
جلـوي آن

ايماژيسم: فضايي رويا گونه و شاعرانه با استفاده از ترکيب رنگ ها
توهم صوتي: بانگ آب آمد به گوش

ناميرايي: بياباني که در دل آن دريايي قرار دارد.
تشخيص: حرف زدن آب دريا با انسان
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Expressive elements

»در امواج 
سند«

ايجـاز: نمايـي از صـورت شـاه و نمـاي از زن در حـال غـرق شـدن به طـور هم زمان بر 
روي هم

جان بخشي و انسان پنداري: رقص مرگ ستارگان
جان بخشـي و انسـان پنداري: خورشـيد، همچون انسـاني زخمي پنداشـته شده که به 

آهسـتگي پشـت کوه پناه مي گيرد.
 ساخت جهان جعلي: درياي خون

ايماژيسـم: تمامـي زميـن و آسـمان به سـرخي خون نمايش داده شـده اسـت. غروب 
آفتاب خويشـتن ديد.

توهـم صوتـي: صداهـاي کشـته شـدن، بـاد و عناصـر ديگـري کـه در کادر ديـده 
نمي شـوند.

تشـخيص: بـراي روز، ماننـد انسـان صـورت در نظـر گرفتـه شـده اسـت. دامن شـب: 
بـراي شـب مثـل انسـان، دامـن در نظر گرفته شـده اسـت.

»اگر بهار 
نيايد«

ايجـاز: صندلـي کـه هماننـد سـکوي پرشـي بـراي رسـيدن دختر بـه اهداف اسـت ـ 
حيواناتـي کـه بـدن آنهـا با اشـعار پوشـيده شـدهـ  نوري کـه نشـان دهنده  روح دختر 

است.
جان بخشي و انسان پنداري:  حروف و حيوانات ماهيتي جان دار و انساني يافته اند.

سـاخت جهان جعلي: سـاخت فضايي غيرواقعي با اسـتفاده از عناصـري که در جايگاه 
حقيقـي خـود نيسـتند؛ ماننـد شـن زاري کـه دريايـي در دل آن نهفته اسـت ـ ايجاد 

فضايـي سـورئال بـا نـور و حروف و حيوانات و اجسـام شـناور در شـن زار، محيط و ...
نفـوذ: نشـان دادن روح و احساسـات سـرگردان دختـر بـا اسـتفاده از عناصـر موجـود 

در محيـط...
نفـوذ: دختـر بـا بدني پوشـيده شـده از کلمات يا اشـعار گويـي از وراي دنيايـي ديگر، 

نظاره گـر خويشـتن در صحرا اسـت.
ايماژيسـم: حـروف پراکنـده کـه مانند شـعر روي بـدن حيوانات هسـتند ـ نـوري که 
ماننـد روح دختـرک در محيـط شـناور اسـتـ  وجـود کتاب هايي که دختـر را احاطه 

کرده انـد.
ناميرايـي: دختـر دسـت هايش را بـاز مي کنـد تـا آزاد و رهـا در اين آب شـيرجه بزند ولي 
ناگهـان بـه روي زميـن سـخت مي افتـد، آب و دلفين محو مي شـوند و او بـه جهاني ديگر 

مي رود.
تشـخيص: بـا حجمي خط خشـک زمان را آبسـتن کردن: آبسـتن شـدن زمـان مانند 

يک موجـود زنده
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عناصر بیانيانیمیشن
Expressive elements

»هفت 
شهر«

ايجـاز: قلب هـاي فلـزي قفـل شـده کـه ايجازي از نابودي احسـاس بشـري هسـتندـ  
گل کـه ايجـازي از غـم و انـدوه جامعـه اسـتـ  کارخانه هـاي ماشـيني و صنعتـي که 

روح زندگـي بشـر را گرفته انـد.
انسان پنداري و جان بخشي: گل ماهيتي انساني يافته است.

سـاخت جهانـي جعلـي: جهاني که بـا قلب هاي آهنـي و کارخانه هـاي صنعتي هدايت 
مي شود.

نفـوذ: قلب هـاي تو خالي انسـان ها که احسـاس از دسـت رفتـه آنها را نشـان مي دهد. 
دنياي خشـک و صنعتي.

ايماژيسـم: قلب هاي سـرخ، نشـاني از عشـق و روح بشر هستند. گل سـرخ ـ قلب هاي 
آهني قفل شـده ـ انسـان هاي ربـات گونه...

توهـم صوتـي: صداي ماشـين آالت جنگي و صـداي هيتلر در پـس زمينه آن که جنگ 
و خشـونت جهـان را تداعي مي کند.

ناميرايي: انسان هاي بدون قلب که زنده اند.
تشخيص: گل سرخي که زنده است و غمگين و شاد مي شود.

انيميشـن ويژگي هـاي بيانـي مشـترکي بـا ادبيـات شـاعرانه دارد کـه درک آن 
مي توانـد در بازخـورد مناسـب و کامـل پيـام نقـش اساسـي ايفـا کنـد.
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تصوير 1. مجموع فريم هاي تحلیل شده موردهاي مطالعاتي
Image 1. Total analyzed frame works of case studies
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بحث و نتیجه گیري
- ادبيـات شـاعرانه ايرانـي، خصوصيـات شـاخصي دارد که رسـانه انيميشـن با 
شـيوه بيانـي ويـژه اش، مي توانـد قالـب مناسـبي بـراي آن باشـد. تحليـل آثار 
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ايراني در انيميشن ملـي گزينـش شـده گـواه اين مدعاسـت. براسـاس آنچه مورد بررسـي قـرار گرفت، 

پژوهـش حاضـر بـه نتايـج زير دسـت يافته اسـت.
- بـر اسـاس ويژگي هاي مطرح شـده، نمونه هـاي مطالعاتي مـورد واکاوي قرار 
گرفـت و مشـاهده شـد؛ کـه انيميشـن بـا خصايلـي کـه دارد، هـم مي تواند از 
بيانـي صريـح اسـتفاده کند و هم قادر اسـت بياني ضمني و اسـتعاري را به کار 
گيـرد. نـوع کادربنـدي، زاويـه دوربيـن، رنگ آميـزي و مـوارد مطـرح در حوزه 
ميزانسـن، ايجـاد داللت هـاي معنايـي کـرده و بيـان فيلميـک و ويـژه اي براي 

ايـن هنر/رسـانه به وجود آورده اسـت.
- ادبيـات شـاعرانه، سرشـار از افتخـارات، سـختي ها، شـادي ها، پيروزي هـا، 
شکسـت ها، ظلم هـا، عدالت هـا و بسـياري از وقايـع ديگـري اسـت کـه بر يک 
ملّـت گذشـته اسـت. موردهـاي مطالعاتي گواه ايـن مدعا هسـتند. ويژگي هاي 
بصـري، بـه تأسـي از متـن ادبـي ملـي، فـرم و سـاختاري را توليـد کرده انـد 
کـه شـاخص  هاي هويـت ملـي در آن قابل مشـاهده اسـت. نـوع روايت پردازي 
اسـتعاري و چيدمـان بصـري تصاويـر، بازتاب دهنـده اين داشـته  منحصربه فرد 

وطني اسـت.
- دنيـاي شـعر، گاه کامـاًل خيالـي و سـاخته  ذهنـي بـه پـرواز درآمـده در 
رؤيـا و خيـال اسـت و گاه، کامـاًل حقيقـي و نزديـک بـه دنيـاي واقعي اسـت. 
ادبيـات شـاعرانه نيـز مملـو از تخّيـل، نماد، اسـتعاره، تشـبيه و بسـياري ديگر 
از آرايه هـاي ادبـي اسـت امـا انيميشـن همان گونه که تحليل شـد، بسـياري از 
ايـن ويژگي هـا را در خـود دارد. ازايـن رو، پـس از تحليل موردهـاي مطالعاتي، 
به وضـوح  مي تـوان دريافـت کـه انيميشـن، بهتريـن گونـه بـراي نمايـش آثـار 
ادبيـات شـاعرانه اسـت. بـه تصويـر کشـيدن بسـياري از آرايه هايي کـه در اين 
پژوهـش از آنهـا نـام برديـم، در سـينماي زنده و واقعـي، کاري دشـوار و حتي 

گاه غيرممکن اسـت.
- درحالي کـه سـينماي انيميشـن، سـينمايي آزاد و رهـا از قيـد و شـرط عالم 
حقيقـي اسـت و امـکان پرواز تا افق هـاي نامحدود تخيل و اغـراق را براي خلق 

اثـري زيبا پديـد مي آورد.

پیشنهادها
- درخواسـت از پژوهشـکده هاي فرهنگـي، هنري و رسـانه اي بـراي پژوهش و 
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ارائـه الگو هـاي نظـري و پژوهشـي از مضاميـن ادبيات شـاعرانه ايراني
- ايجـاد کار گروه هـاي تخصصـي به منظـور شناسـايي و تحليـل متـون 
دراماتيـک ادبيـات شـاعرانه ايرانـي و سـاخت آثـار انيميشـن فاخـر در 

ملي رسـانه 
- ايجـاد انگيـزه و حمايـت از اديبـان، نويسـندگان و فيلمنامه نويسـان 

بـراي خلـق آثـار نمايشـي برگرفتـه از ادبيات شـاعرانه
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Reflection of Iranian Poetic Literature in National 
Animation

By: Payam Zeinolabedini, Ph.D.   & Setareh Shahin, M.A.*

Abstract:
Iranians have long expressed their feelings in the form of poetry, words 

or writings, and considered poetic expression more eloquent and effective. 
There are many various themes including advice, humor, Romance, 
historical, societal, and so on in the relevant remnants. Iranian poetic 
literature is still novel, and passing of time has not been able to forget 
it. This literature, as a cultural and national characteristic, has already 
taken on transnational dimensions and has attracted the attention of 
artists, writers and intellectuals through the world. The present study with 
a practical purpose, while understanding the necessity and importance of 
preserving this cultural heritage, examines the connection between Iranian 
poetic literature and this art by reviewing the unique features of animation. 
In this article, first, the literature and its Stylistic devices are defined; such 
as Personification, metaphor, symbol, etc. Then Based on the theoretical 
foundations of cinema and animation, favored samples were purposefully 
selected including “Zal and Simorgh”, “Rostam and Esfandiar”, “Wall and 
Water”, “In the waves of the Indus River”, “If spring does not come” and 
“Seven” City» from poetic animations taken from old and novel poetry, and 
they were analyzed. The main purpose of this article is how to use poetic 
literature in the expressive and structural style of animation. The research 
method was Qualitative, with a descriptive and formalistic approach, and 
based on library and audio and video archive sources.

Keywords: Poetry, Poetic Literature, Poetic Cinema, Brevity, National 
Animation
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