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چکیده
فرهنگ ،هنر و ادبیات غنی و گس��تردة فارس��ی ،منبع اقتباس ارزش��مندی برای فیلمهای پویانمایی (انیمشین) است .بررسی
 30فیلم پویانمایی ایرانی نش��ان داد که اقتباس اندیش��مندانه از متن و محتوای اثر ادبی ،در برخی از این فیلمها ،نوعی تحول
کتابفیلم در بخش س��ینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،در سال  1368نیز دلیلی بر
ایجاد کرد .ش��کلگیری
ْ
نی��از مب��رم پویانمایی ایران به انواع قصه و روایت ادبی بود .این پژوهش ش��یوههای مختلف اقتباس ادبی در پویانمایی ایران را
نقد و بررس��ی میکند و مواردی را نش��ان میدهد که اقتباس مناسب و آگاهانه از فرهنگ و هنر ایران ،بنیان فیلم پویانمایی با
هویت ایرانی را پیریزی کرده است.1

مقدمه
در طول تاریخ بش��ر ،درخشانترین نقطه و بزرگترین پیروزی
انس��ان در جدال با تاریکی جهل ،پیدای��ش کلمه ،اختراع خط
و ماش��ین چاپ بود .انسان اولیه توانس��ت با کلمههای ساده با
دیگ��ران ارتباط کالمی برقرار کند .پ��س از آن ،با اختراع خط
توانس��ت اندیش��ه و دانش خود را بر خش��تهای گلی ،پوست
حیوان��ات و الی��اف گیاهان ثب��ت و ضبط کند و ب��ه مکانها و
زمانه��ای دیگ��ر انتقال دهد« .در س��ال  1452م ،کهکش��ان
گوتمب��رگ علم را از انحصار دانش��مندان خارج کرد و انتش��ار
اندیشه شتاب حیرتآوری بهخود گرفت .در سایة اختراع چاپ
و پیشرفت دانش و فناوری ،بشر به قوانین ارسال امواج رادیویی
و تلویزیونی دس��ت یافت( ».عالم��ی :1389 ،مصاحبه) .رادیو،
س��ینما و بعد از آنها ،تلویزیون به جوامع انس��انی راه پیدا کرد
و انسان ش��تابزدة عصر حاضر کمکم در محاصرة تصاویر قرار
گرف��ت؛ بهطوری که حت��ی برخی از رمانه��ای مفصل نیز به
تصویر و فیلم تبدیل شدند .چارلز دیکنز 2از اولین رماننویسانی
اس��ت که فیلمهای بسیاری بر اساس آثارش ساخته شده است.
نوش��تههای او حس بصری بس��یار قدرتمن��دی دارد که کلیت
صحنههای داستان را از طریق اتصال قطعههای کوچک توصیفی
یکپارچه میکنند .از زمان انتشار کتاب ِانتظارات بزرگ 3او تا
به امروز ،س��یزده اثر سینمایی و سریال تلویزیونی بر اساس آثار
او تولید ش��ده است .اقتباس سینمایی از کتاب پینوکیو ،نوشتة
کارلو لورن زینی 4که با نام مستعار کولودی 5نوشته شد ،باعث
ش��هرت جهانی آن شد« .این کتاب در سال  1881م در ایتالیا
به صورت داس��تان دنبالهدار برای بچهها نوش��ته شد .پینوکیو
در مدت زمان کوتاهی مورد اس��تقبال قرار گرفت و به  30زبان
ترجمه ش��د .در ایتالیا قسمتهایی از آن به عنوان متن درسی
کتابهای دوره ابتدایی پذیرفته شد( ».وفایی :1381 ،ص.)25
در ای��ن اقتباسهای موف��ق ،قابلیتهای نمایش��ی متون بیش
از ه��ر چیز مورد توجه قرار میگیرد« .ت��ا کنون بیش از چهل
روایت تصویری (پویانمایی (انیمیش��ن ،)6سریال داستانی ،فیلم
سینمایی) از پینوکیوی کارلو کولودی عرضه شده است و از

زم��ان س��اخت نخس��تین نمونهه��ای تصوی��ری آن بیش از
صدواندی سال میگذرد( ».پژمان :1383 ،ص.)6
8
داستانهایدی 7را نویسندهای سوئیسی به نام یوهانا اسپری
در س��ال  1880م نوشته است .این داس��تان دربارة دختری
روس��تایی در دهکدهای در سوئیس اس��ت و تا کنون بیش از
 20بار به فیلم تبدیل ش��ده اس��ت .در س��ال  1974م ایسائو
تاکاهات��ا 9در ژاپن آن را به صورت پویانمایی درآورد (ضیایی،
 :1385ص.)133
هن��ر پویانمایی به طور بنیادی مول��ود هنرهای پیش از خود
و عل��وم زمانه بود .با وصف اس��تقالل هن��ر پویانمایی از دیگر
هنرها ،جداسازی آن از دستاوردهای هنری و ادبی امکانپذیر
نیست .در بطن پویانمایی ،هنرهای دیگر مثل اندامهای داخلی
مکرر ،درحال رویش و زایشاند؛ ولی
ارگانیکی زن��ده ،به طور ّ
پیش روی مخاطبانش ظاهر نمیش��وند .برای مثال ،هنرهایی
مث��ل طراحی یا اله��ام گرفتن از داس��تانهای اس��طورهای،
فانتزیه��ای ادب��ی ،ضربالمثلها ،ادبیات عام��ه ،فرهنگ و
آداب و باورهای ملتها و اقوام مختلف ،حتی پیشبینی آمال
و آرزوهای بش��ر در آیندة تاریخ (چیزی که در داس��تانهای
علمی -تخیلی محقق ش��دهاست) ،و ...میتوانند بر پویانمایی
مؤثر واقع ش��وند .در زمانی که برای رشتههای علمی و هنری
مختلف ،مرزهای ممنوع وجود داشت ،هنر پویانمایی به منزلة
هنری میانرشتهای که اتصالدهنده علوم یا هنرهای مختلف
به یکدیگر بود ،موفقیتهای درخور توجهی بهدست آورد.
«پی��ش از ای��ن ،تولیدکنندگان نخبة انیمیش��ن ،در مدیریت
تولید از کارشناس��ان خب��رة ادبی ،هنری ،جامعهشناس��ان و
روانشناسان بسیاری بهره جستند .تا آن زمان ،حتی در میان
بینرشتهای چندان مرسوم
بس��یاری از متفکران ،این ارتباط ِ
نب��ود .آنه��ا در عمل یقین داش��تند که فیلم نوع��ی گفتمان
فرهنگی عام و جهانی اس��ت که در زمان تولید بر داللتهای
فرهنگ��ی ،ادب��ی ،تاریخی ،سیاس��ی و اجتماع��ی خاص خود
مبتنی میشود( ».خطایی :1387 ،ص.)98
تا کنون منتقدان نسبت به موضوع اقتباس رویکردهای
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کتابفیلم.
واژههای کلیدی :اقتباس ادبی ،پویانمایی (انیمیشن) ،فولکلور،
ْ

5

متفاوت��ی نش��ان دادهاند« .پس از جنبش «هنر س��ینما»
در ده��ة  1900و 1910م ک��ه آث��ار ادبی ارزش��مند را به
فیلم تبدیل کرد ،تاریخهای س��ینما نسبت به اقتباسهای
س��ینمای ادبی تقریب��اً خاموش ماندن��د .محققان اقتباس
ادبی را «س��ینمای ضعیف» و «س��ینمای غیرس��ینمایی»
نام نهادند ،آن را فاقد ارزش توجه پژوهش��ی دانس��تند و با
این کار سکوتش��ان را توجیه کردند .اما [ ]...بین سالهای
 1927ت��ا  2000م 67 ،درص��د از جوایز بهترین فیلمهای
آکادم��ی علوم و هنرهای س��ینمایی ب��ه اقتباسهای ادبی
متعلق بود .در سال  1995م این رقم به  73درصد رسید».

(.) segar , 1992 , p : 77

جلوه هنر  -دوره جديد  -شماره6

با توجه به اینکه اغلب فیلمهای معتبر محصول اقتباسهای
فرهنگی ،هنری و ادبی هس��تند ،سکوت پژوهشگران فیلم
میتواند به این دلیل باش��د که «در مطالعات میانرشتهای
شکل  :1تصویر کتاب و فیلم «احمد باید بپرسد»
رقاب��ت عاملی تعیینکننده اس��ت .بیتوجه��ی طرفداران (کارگ��ردان :اژدر دلداده؛ نویس��نده :حمید گ��روگان؛ تولید:
فیلم به اینکه ادبیات ش��الودة بس��یاری از فیلمهاس��ت ،به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ سال )1377
بیتوجهی پژوهش��گران به این حوزه نیز منجر میش��ود».
(الیوت :1386 ،ص.)177
چال��ش بیهودة اولولیت هنر و ادبی��ات بر فیلم یا برعکس،
ب��رای تولید بهتر آثار هنری راه حل��ی عرضه نمیکند .در
نتیجه ،چنین پرسش��ی مطرح میش��ود که چگونه هنر و
ادبی��ات ایران بر تولی��د پویانمایی ایران مؤث��ر بودهاند .در
این پژوه��ش ،زمینههای ادبی ایران (ادبیات کالس��یک و
فولکل��ور) که در فیلمها مشاهدهش��دنی هس��تند ،به دقت
بررس��ی شده و نمونههایی برای آن عرضه میشود .هر نوع
ادبیاتی برای تصویری ش��دن ،فضاسازی و طراحی و بافت
خاص خود را نیاز دارد تا بتواند با مخاطبانش ارتباط برقرار
شکل  :2فیلم «گنجشک و پنبهدونه»
کن��د .در نتیجه ،در برخی از ای��ن آثار ،رد پای حضور هنر
مردم ایران ،ب ه ویژه هنرهای س��نتی را میتوان مش��اهده (کارگ��ردان :مرتضی اح��دی؛ تولید :کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان؛ سال )1385
کرد .کپیبرداری از طراحی ،بافت و فضاسازی داستانهای
مکتوب تصویرسازیش��ده نیز شیوة دیگری از اقتباسهای
هنری -ادبی معاصر بهش��مار میرود ک��ه در این پژوهش
بررسی شده است.

6

فولکلور یا فرهنگ عامه
«برای نخس��تین بار ،در س��ال  1885م فردی انگلیسی به
نام ویلیام جان تامس (با نام مس��تعار آمبرواز مورتن)10 8
آث��ار دوران باس��تان و ادبیات عام��ه را «فولکلور »11نامید.
« »Folkب��ه معن��ای توده و م��ردم ،و « »Loreبه معنای
دانستن ،علم ،فرهنگ و دانش است .سن تیو12معتقد است
فولکلور به مطالعة زندگی تودة عوام در کش��ورهای متمدن
میپ��ردازد؛ زیرا در مقابل ادبیات توده ،فرهنگ رس��می و
اس��تادانه وجود دارد .به این معنی که فولکلور در نزد مللی
یافت میش��ود که دارای دو پرورش اس��ت :یکی مربوط به
طبق��ة تحصیلکرده و دیگری مربوط ب��ه طبقة عوام .مث ً
ال
در هند و چین ،فولکلور وجود دارد؛ اما نزد قبایل وحش��ی
اس��ترالیا که نوشته و کتاب ندارند ،فولکلور یافت نمیشود؛
زیرا همة امور زندگی این قبایل مربوط به علم نژادشناسی

شکل  :3تصویر کتاب باران شادی
(نویسنده :حمید گروگان؛ تصویرگر :مهرداد نعیمیان)

تعریف اقتباس
«اقتباس» به معنای اخذ کردن ،گرفتن ،آموختن یا فایده گرفتن
از کس��ی ،و نیز گرفت��ن مطلب از کتاب یا رس��الهای با تصرف و
تلخیص اس��ت .ارسطو در فن ش��عر ،برای پیدایش هنرهایی مثل
موس��یقی ،نقاش��ی و قصهگویی ،تقلید و مح��اکات را امری الزم
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است( ».هدایت :1379 ،ص.)233
در جهان عل��م و ادب ،هنوز معنای دقیق و واحدی برای فولکلور
عرضه نش��ده اس��ت .در این پژوهش ،ترانهه��ای عامیانه ،آوازها،
آیینها ،جشنها ،مراسم مذهبی و بازیها جزئی از فرهنگ عامه
محسوب شدهاند.
در عصری که در آن بهسر میبریم و در ممالک مترقی ،اندیشمندان
بس��یاری کوشیدهاند با مطالعه و بررس��ی اصطالحات ،معتقدات،
امثال ،افس��انهها ،ترانهها ،عادتها و آداب و رس��وم ملتشان -که
گنجینة باارزش��ی از مجموعة تجارب ،علوم و س��نن نیاکانش��ان
اس��ت -آنها را از دس��تبرد زمان حفظ کنند و به نسلهای بعد از
خود بسپارند .موزهها و بهویژه موزههای مردمشناسی ،نمونههایی
از این نوع تالش بهش��مار میروند که به حفظ صورتهای مادی
این آثار (از قبیل لباس ،وسایل زندگی ،اثاث خانه ،سالح و وسایل
تزیینی گذش��تگان) میپردازند .صورته��ای معنوی این آثار (از
قبیل افس��انهها ،ترانهها ،متلها و بس��یاری دیگر) را نیز میتوان
در قالب بیش��مار جلد کتاب جمعآوری کرد .بدیهی اس��ت این
آثار فرهنگی و ادبی را باید عرضه و ترویج کرد تا از خاطر ملتها
زدوده نشوند.
هن��ر پویانمای��ی میتواند محت��وای چنین آث��اری را عرضه کند.
ع�لاوه بر ادبیات کالس��یک ،دانش عوام یا فولکل��ور ایران ،منبع
سرش��ار و بس��یار غنی برای اقتباسهای ادبی بهش��مار میرود.
اگرچ��ه پویانمای��ی فقط مخصوص کودکان نیس��ت ،تأثیر تصویر
قصهها و شخصیتپردازیهای پویانمایانه ،بر کودکان و مخاطبان
کمس��ن به حدی اس��ت که در زندگی روزمره هم میشود آن را
مش��اهده کرد .اما کودکان ایرانی هنوز با اس��طورههایی فرهنگی
(مثل رستم ،اسفندیار ،آرش و فریدون) احساس قرابت و نزدیکی
ندارند .سرمایهگذاران ِمحاسبهگر و آیندهنگر ،در برنامهریزیهای
کالنشان ،کودکان جهان را درنظر میگیرند .امپراتوران پویانمایی
جه��ان ،عالوه بر بهکارگیری یافتههای بس��یار مثبت این فناوری
رس��انهای ،میتوانند اندیشه ،فرهنگ و اعتقادات کودکان را تحت
تأثیر قرار داده ،به آنها آسیب وارد کنند.
احساس بیگانگی و بیهویتی که اغلب جوانان امروز دنیا ،به ویژه
جهان س��وم را درگیر کرده اس��ت ،ریش��ه در این دارد که آنها از
کودک��ی نان فرهنگی این وآن را خوردهان��د .فرهنگ فرزندان ما
مدام از این س��و و آن س��و تغذیه میش��ود و در نهای��ت ،به این
احس��اس میرس��ند که خانوادة بزرگ آنها ،چیزی برای عرضه به
آنها ندارند (پژمان :1383 ،ص.)10
چارة درد بیگانه ش��دن از فرهنگ خودی چیست؟ «برای جبران
ماف��ات باید دیگر بار دس��ت به دامن فرزان��گان و رهبران فکری
جامعه ش��د ت��ا فرهنگ اصیل را قوامی تازه بخش��ند؛ به ویژه آن
بخش از فرهنگ پرورش��ی قدیم را که س��بب شکوفایی و لطافت
طبع نوگالنمان میشود( ».وکیلیان :1384 ،ص.)9

میداند .او یادآور میش��ود که تفاوت انواع هنرها ناش��ی
از تفاوت در ش��یوة تقلید آنها بوده و انس��ان بر اثر تقلید
توانس��ته اس��ت آگاهیها و معارف اولیه خود را گسترش
بخش��د (ارسطو :1369 ،ص .)115 -113منظور از تقلید
در بحث ارس��طو ،اقتب��اس ،بهره گرفت��ن و اثر پذیرفتن
است ،نه تقلید بیهدف و کورکورانه .نقدها و تحلیلهای
بسیاری در این باب نوش��ته شده؛ نقدهایی که به اجماع
کاملی در تعریف اقتباس منجر نشده است .برای مثال ،در
مقالة «فرایند اقتباس در فیلمهای بلند انیمیشن» چنین
آمده اس��ت« :اقتباس در س��ینما و انیمیش��ن عبارت از
گرفتن بخشی از قصه ،شخصیت یا مضامین شناختهشده
و موفق در هنرهای دیگر ،و هماهنگ و متناس��ب کردن
آنه��ا در قالب بیانی تازهتری اس��ت که مطلوب س��ینما
باش��د( ».وزی��ری :1388 ،ص .)290ای��ن تعریف موارد
اقتباس بسیار وابس��ته (کامل) را شامل نمیشود .چنین
اقتباس��ی مطلوب سینمای آرمانی نیست؛ ولی در مقاطع
و ش��رایط خاصی توانسته است بخشی از نیاز مخاطبانش
را برآورده کند.
در پویانمایی ایران سه شکل اقتباس وجود دارد:
 .1اقتباس بسیار وابسته یا کامل؛
 .2اقتباس وابسته؛
 .3اقتباس آزاد.
در اقتب��اس کام�لا وابس��ته یا کام��ل (مانن��د برخی از
کتابفیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)،
ْ
اقتباس از کتاب به حدی اس��ت که حتی تصویرس��ازی،
بافت ،فضاس��ازی و ش��خصیتپردازیهای کتاب در فیلم
مشاهده میش��ود .عالوه بر این ،گویندهای متن کتاب را
میخواند و گفتگوی ش��خصیتها نیز به صورت مجموعة
کامل��ی از تصاویر متحرکسازیش��دة مص��وت در فیلم
وجود دارد .در چنین شرایطی ،فیلم کتاب مصور را تکثیر
میکن��د؛ مانند فیلم «احمد باید بپرس��د» به کارگردانی
اژدر دلداده که نویسندة آن حمید گروگان است و کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در س��ال  1377آن را
تولید کرده است (شکل .)1
در اقتباس وابسته ،طرح اصلی و بسیاری از ایدهها (نه تمام
آنها) ،ب��ا منبع اصلی که میتواند کتاب یا ادبیات عامیانه
باشد ،تشابه یا هماهنگی دارد .تغییرات اعمالشده بر آن
نیز محدود است و به ویژگیهای دو زبان فرهنگی -هنری
متفاوت (یعنی ادبیات و سینما) یا ضرورتهای دیگری از
جمله نیاز مخاطبان یا سفارش سرمایهگذاران برمیگردد.
مانند فیلم «گنجشک و پنبهدونه» به کارگردانی مرتضی
احدی ،تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در
سال ( 1385شکل .)2
اقتباس آزاد نوعی از اقتباس است که در آن ،هنرمند تنها
فکر و ایدة اولیة ش��عر ،ادبیات عامیانه یا تصویرسازیها و
ش��خصیتپردازیهای اثر ادبی را اخذ کرده ،سپس آن را
به ایده و داس��تانی جدید و متفاوت تبدیل میکند .مانند
فیلم انیمیشن «گرگ در فضا و زمان دیگری بیافریند.
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و میش» به کارگردانی محمدعلی سلیمانزاده ،محصول 1387
امور س��ینمایی کانون پرورش ک��ودکان و نوجوانان که جایزة
بهتری��ن اقتباس ادبی جش��نوارة فیلم کوتاه ته��ران را به خود
اختصاص داد .فیلم بر اساس اقتباسی آزاد از شعر سعدی تولید
ش��ده و داستان گوسفندی اس��ت که گرگی قصد دریدن او را
دارد .پزشکی گوسفند وحشتزده را نجات میدهد و به مداوای
روحی او میپردازد؛ ولی نیت شوم او گوسفند بیچاره را به مرز
جنون میرساند.

جلوه هنر  -دوره جديد  -شماره6

پرسشهای پژوهش ،فرضیهها و روش تحقیق
پرس��شهایی ک��ه در این پژوهش مطرح میش��وند ،عبارتاند
از :نق��ش کتابها و آثار ادبی فرهنگ��ی ،در برطرف کردن نیاز
فیلمس��ازان به فیلمنامههای مناس��ب انیمیش��ن چگونه بوده
اس��ت؟ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای برطرف
کردن نیاز به فیلمنامه ،چگونه از کتابهای منتش��ر ش��ده در
کانون بهره جسته است؟
فرضیة تحقیق نیز این اس��ت که با کمک اقتباسهای هنری-
ادبی ارزش��مند و آگاهانه از هنر ،فرهنگ ،ادبیات کالس��یک و
فولکلور ایران ،میتوان بنیانهای فیلم انیمیشن با هویت ایرانی
را پیریزی کرد .نیاز به فیلمنامههای مناسب باعث شکل گیری
کتابفیلم در بخش س��ینمایی کانون پرورش فکری کودکان و
ْ
نوجوانان شد.
روش تحقیق ،روش توصیفی و تحلیل محتوا است .برای پاسخ
دادن به پرس��شهای تحقیق 30 ،فیلم انیمیش��ن که اقتباس
ادبی در آن نقش عمدهای داشت ،مطالعه و بررسی شد.
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شیوههای متفاوت در اقتباسهای موفق
روایتها نیاز بش��ر به داستانس��رایی ،شنیدن و دیدن داستان
را برط��رف میکنند .انس��ان از دیرباز تا کنون ،با روایت آش��نا
بوده اس��ت .انواع روایت در شکلهای متفاوت آن ،یعنی زبانی
(نقالی) ،نوش��تاری ،نوش��تاری -تصویری (کتابه��ای مص ّور)
و هم اکنون به ش��کل چندرس��انهای (مثل فیلم انیمیشن) در
نقاالن
صفحات تاریخ بش��ری مشاهده ش��دهاند .روایت شفاهی
ِ
داستانپرداز پس از اختراع خط در قالب افسانهها ضبط و ثبت
ش��دند .اندیشمندان معتقدند افسانهها هنوز از جمله بهترین و
مؤثرترین وس��یلهها برای آموزش و سرگرمی کودکان هستند.
عالوه بر آن ،قصهها بر بزرگساالن نیز تأثیر میگذارد.
بخش مهمی از متن کتب آس��مانی (از جمل��ه تورات و قرآن)
به قصههای گوناگون اختصاص دارد .در قرآن ،س��ورة یوس��ف،
آیة  111چنین آمده اس��ت« :لقد کان فی قصصهم عبرة الولی
الب��اب» (همانا در قصهگویی ایش��ان ،خردمن��دان را اندرز(ها)
است).
نورالدین عبدالرحمان جامی ( ،)898 -817سخنس��رای سدة
نه��م هجری ،در مثن��وی هفتاورنگ با توجه ب��ه تعالیم قرآن
کریم چنین سروده است:
هست اندر صورت هر قصهای خردهبینان را ز معنی حصهای
اقتباس از روایتهای کهن (از جمله اشعار و افسانههای قدیمی
و متلها) نیز دس��تمایة ساخت فیلمهای انیمیشن بوده است.

«متلها داس��تانهای کوتاهی هس��تند که ب��ا مضامین لطیف
و س��رگرمکننده ،گاه به صورت ش��عر و زمان��ی با نثری موزون
برای کودکان و نوجوانان خوانده میشوند .شخصیت در متلها
بیش��تر حیوانات و مظاهر طبیعت و در برخی از موارد انس��ان
هستند .متلها ضمن سرگرم کردن کودک ،مضامین تربیتی و
اجتماعی نیز دارند .کودک با ش��نیدن متلها با طبیعت اطراف
خویش آش��نا میش��ود( ».وکیلیان :1384 ،ص .)9بسیاری از
م َتلها بر اثر عوامل مختلف به شکلهای کمابیش متفاوتی در
نقاط مختلف ایران روایت ش��دهاند .ب��رای مثال 152« ،روایت
از مت��ل بز زنگوله پ��ا در گنجینه فرهنگ م��ردم وجود دارد».
(هم��ان ،ص .)119نکتههای اصلی این مت��ل ،یعنی نگهداری
ب��ز از بچههای��ش ،انتقام بز از گرگی ک��ه بچههایش را دزدیده
و نجات بچه بزها توس��ط مادرش��ان در همة متلها ثابت مانده
اس��ت .ساختار قصه در این متل مناسب کودکان ،بسیار قوی و
تأثیر گذار است؛ به طوری که فیلمهای پویانمایی که بر اساس
آن ساخته شدهاند ،کامال به قصه وفادار ماندهاند.
در دس��تة دیگری از فیلمهای پویانمایی ایران ،متلهای ایرانی
الهامبخش داس��تانی متفاوت ش��دهاند .برای مثال ،میتوان از
فیلم «گنجشک و پنبهدونه» اثر مرتضی احدی نام برد .فیلم از
متل معروف «آگنجشکک و غوزه پنبه» الهام گرفته شده است.
روایت تقریباً
ِ
این متل در کتاب متلها و افسانههای ایرانی پنج
مشابه دارد .در این پنج روایت ،گنجشک شخصیت فرصتطلبی
دارد .او برای رفتن به عروس��ی لب��اس نویی میخواهد .پس از
آنک��ه غ��وزه پنبه را پیدا میکن��د ،آن را نزد نخری��س ،رنگرز،
بافن��ده و خیاط (درزی) میبرد؛ ولی بدون اینکه مزدی به آنها
بدهد ،فرار میکند تا صاحب لباس فاخری ش��ود .ولی در فیلم
پویانمایی «گنجشک و پنبهدونه» که برای کودکان و نوجوانان
ساخته شده است ،گنجشک شخصیت رئوف و بخشندهای دارد.
او با زحمت بسیار غوزه پنبه را به لباس فاخری تبدیل میکند
و به کسی میبخشد که نیاز بیشتری به آن دارد (شکل .)2
اولری��ش مارتس��ولف 13در کتاب طبقهبن��دی قصههای ایرانی
مینویس��د« :برخی از نویس��ندگان گفتههای م��ردم از جمله
قصهها و متلها را دستخوش نثر ادبی خویش کرده و به اصالت
آنها خدشه وارد میسازند( ».مارتسولف :1371 ،ص.)19
اینگونه انتقادها به منظور دور نگهداشتن ساختار متن روایتها
از تحریف و جلوگیری ازخدش��هدار شدن اصالت آنهاست؛ زیرا
در چنی��ن مواقع��ی جریان پژوهش و تحقیق مختل میش��ود.
اقتباسهای موفق فرهنگی -ادب��ی درصدد تحریف روایتها و
خدشهدار کردن اصالت آنها نیست ،بلکه از شکل و محتوای اثر
ادبی نگرشی هنرمندانه یا زاویهدیدی متفاوت عرضه میکند.
موفقیت یا ناموفق بودن این اقتباسها در گرو ذکاوت و آگاهی
اقتباسکنندگان آثار نس��بت به اثر ادبی ،قابلیتهای نمایش��ی
مت��ن ،ش��رایط زمان و مخاطبان اثر بوده اس��ت .در اقتباس��ی
آگاهان��ه ،هنرمند در ش��اخ و برگ الوان اث��ر مفتون و درمانده
نمیمان��د ،بلکه به ریش��هها و بنیان اثر دس��ت مییازد و آن را
دستمایه عملکردی دقیق و هنرمندانه قرار میدهد؛ حتی اگر
این ریشه و اساس به اقتضای نوع اثر ،همان شاخ و برگ را

اقتباس و هنر پندارنمایی
به دلی��ل نزدیکی برخ��ی از ویژگیهای پویانمای��ی و ادبیات،
اقتباسه��ای ادب��ی از متن داس��تانها ،ش��عرها ،افس��انههای
کهن ،ضربالمثلها ،نغمهها و داس��تانهای فولکلور یا عامیانة
میس��ر میشود .پدیدآوردن و نمایاندن دنیای
ایرانی ،به راحتی ّ
فانتزیِ مملو از تخیل ،از ویژگیهای فیلمهای پویانمایی است.
تخیله��ای نامرئی متنه��ا یا فضاهای
پویانمای��ی قادر اس��ت ّ
پنه��ان ذهن هنرمن��دان را در متن تصویری خ��ود مرئی کند.
ش��کل رویاگونة آن برای پیر و جوان و کودک خوشایند است؛
زیرا شکس��تن قوانین و مکاش��فة جهانی دیگرگون و فراواقعی،
احساس خوشایندی میآفریند.
گس��تره ادبیات غنی ایران چش��مهای نامیرا برای اقتباسهای
ادبی در فیلمهای پویانمایی اس��ت .بسیاری از فیلمهای موفق
تاریخ انیمیش��ن ایران ،از اقتباسهای ادبی ارزشمند و مناسبی
سرچشمه گرفتهاند .در اقتباسهای موفق ،ویژگیهای مشترک
متن و فیلم به هم نزدیک ش��دهاند .ویژگی چنین متنهایی در
ارائة هنر پندارنمایی 14اس��ت« .بسیاری از آثار عظیم پویانمایی
جهان ،اعم از داستانهای کودکانه و قصهها و افسانهها ،محصول
آفرین��ش ش��خصیتهای خارقالع��اده و ش��گفتانگیز ادبیات
عامیانه (فولکلوریک) و کالس��یک ،و حاص��ل پندارنماییهای
ذهن پویای بشر است( ».علمداری :1381 ،ص.)30
آفرینشهای ذهنی که در خیال تصویر میشوند و در عالم واقع
لمسشدنی نیس��تند ،حاصل هنر پندارنمایی است« .در آثاری
چون ش��اهنامه ،کلیله و دمنه ،مرزباننام��ه ،جوامعالحکایات،
مثنویهای نظامی ،جامی ،امیرخس��رو دهلوی ،و آثار پهلوانی
و س��مبولیک ،حتی آث��ار عرفانی و غنایی زبان فارس��ی مانند
منطقالطی��ر ،مثنوی مولوی ،غزلیات حافظ و بس��یاری دیگر،
مایههای هنر پندارنمایی بهچشم میخورد( ».همان ،ص.)30
اقتباس از شخصیتپردازی قهرمانان و اسطورههای قصهها
«اس��طوره از نخستین تجلیات هوش بشر اس��ت( ».دالشوا،15
 :1366ص .)48پژوهش��گرانی مث��ل لوف��ر دالش��وا معتقدند:
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ب��رای مثال ،ممکن اس��ت فیل��م پویانمایی بی کم و کاس��ت،
نث��ر م��وزون متل معروف «یک��ی بود یکی نبود» را به ش��کل
هنرمندان��های در هم��ان فضاه��ای قدیم��ی ارائ��ه کن��د یا از
محتوای چنین م َتلی ،برداش��تی نوآورانه داشته باشد .اقتباس
ادبی هوش��مندانه یعنی برداش��ت آگاهانة گالب از متن ُگل .با
تفحص در آثار ادبی قدما یا ادبیات کالسیک ،میتوان برخی از
روشهای ا قتباس را مشاهده کرد و بهکار بست.
«بس��یاری از حکایتها در مثنوی معنوی پیش از زمان موالنا
در کتابهای ادبی ،تاریخی ،روایات و اخبار ،از نظم و نثر وجود
داش��ته است .به همین س��بب ،میتوان گفت مولوی متفکری
داستانس��را است ،نه شاعری داستانپرداز .وی در ارکان اغلب
داس��تانها به نحوی ک��ه آنها را ب��ا مقاصد عرفان��ی ،تربیتی،
اخالقی ،دینی و علمی او متناس��ب س��ازد ،تص��رف کرده و در
کیفی��ت موضوع ،زمان ،مکان و قهرمان��ان آنها تغییرات بزرگ
داده است( ».وزینپور :1382 ،ص.)38

«انسان اسطورهها را برای تسکین یا توجیه هراس خود آفریده
است و بدینگونه قصههای اسطورهای پدیدآمدهاند( ».همان).
یرزلی16معتق��د اس��ت« :باوره��ای ابتدای��ی نیاکان ما ش��امل
طبیعتگرایی ،جاندارانگاری اشیاء و حیوانات ،مسخ ،بتپرستی،
خ��واب و رویا ،تجدید حیات ،س��حر و ج��ادو و تابوها ،موضوع
قصههای زنان کهنسال را ش��کل داده اند :1924( ».ص.)50
تجس��م آرزوی تحققنیافته
ب��ه عقیدة فروید« :قهرمانان قصهّ ،
و نیروهای ش��ر ،مظهر غریزة ناخودآگا ِه سرخوردة راویان قصه
هستند( ».دورسن :1972 ،ص.)151
اسطوره ممکن است به هر نحوی در قصه پدیدار شود .اسطوره
یا انس��انی است یا غیرانسانی .غیرانس��انها ،حیوانات و اشیائی
هس��تند ک��ه دارای ویژگیهای برتر انس��انی یا فوق انس��انی
ش��دهاند .اس��طورهها با قدرته��ای مافوق طبیع��ی ،جادویی
ی��ا خارقالعادهای در ذهن مخاطبانش��ان ترس��یم میش��وند.
ش��کلهای متفاوت اس��طورهها و قدرتهای خارقالعادة آنها،
تجس��م اغراقیافته یا دگرگونشدة
واجد نش��انههایی از نیاز ،و ّ
حس��ی اولین راویان قصههای اس��طورهای
تجربههای عقلی یا ّ
اس��ت .برای مثال ،اس��ب حیوان وفادار و نجیبی است؛ اما اگر
بنا به ضرورت قصه ،این صفت را بیش از اندازه داش��ته باشد و
ویژگی انسانی وارسته را از خود نشان دهد ،در قصههای واقعی
یا تخیلی به اسطوره تبدیل میشود.
در فیلمهای پویانمایی ،از شخصیتها ،قهرمانان و اسطورههای
ادبی به دو ش��کل مس��تقیم و غیرمس��تقیم اقتباس میشود.
در اقتب��اس غیرمس��تقیم به جای برداش��ت از مت��ن ادبی ،از
ش��خصیتپردازی قهرمانان و اس��طورههایی اقتباس میش��ود
ک��ه این مت��ون به مخاطبان خ��ود معرفی کردهان��د .در متون
فارسی ،ذوالجناح اسبی است که ویژگی انسانی پاکسرشت را
دارد .او در اوج آگاه��ی ،وفاداری و اخالص در کنار قافلهس��االر
ش��هادت ،امام حس��ین(ع) مبارزه می کند و بازگشت او بدون
س��وار ،نش��انة اوج سوگواری اهل بیت اس��ت .اسب بیسوار در
فیلمهای مذهب��ی پویانمایی ایران ،اقتباس غیرمس��تقیمی از
ش��خصیتپردازی ذوالجناح در متون ادبی و مذهبی -تاریخی
اس��ت .البته باید به خاطر داشت که استفادة مکرر از آن ،خطر
اشباع شدن مخاطبان از چنین موضوعها یا خطر کلیشه شدن
را در پی دارد.
اقتباس مس��تقیم از قهرمانان و اس��طورههای ادبی ،نمونههای
بیشتری دارد .فیلم «افسانة ماردوش» که کارگردان آن حسین
م��رادیزاده و تهیهکنندهاش مرکز فرهنگی -هنری صباس��ت،
در س��ال  1387ساخته شده و داستان ضحاک را بیان میکند.
ضح��اک ابتدا موجودی نیکس��یرت و پاک ب��ود؛ ولی پس از
پیمان با اهریمن ،پلید و بدطینت شد.
ادبیات ایران باستان ،به ویژه شعر آن ،بستر مناسبی برای نقل
اس��طورهها بوده است .سیمرغ یکی دیگر از قهرمانان اساطیری
فیلمه��ای پویانمایی ایران بهش��مار میرود که به ش��کلهای
مختلف بهتصویر درآمده است .او در نظم و نثر فارسی پرندهای
ماورایی است ،شخصیتی انس��انی دارد و مانند پیری خردمند،
حکیم و آیندهنگر به کمک شخصیتهای داستان میشتابد.
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علیاکبر صادقی فیلم پویانمایی  25دقیقهای «زال و سیمرغ»
را در س��ال  1355و بر اساس ش��اهنامه فردوسی تولید کرده
اس��ت .این فیلم بیانگر افس��انة زیبایی اس��ت که در آن ،سام
نریم��ان ،پدر زال ،او را از دربار میراند؛ اما به کمک س��یمرغ
نجات مییابد و در حمایت او بزرگ میشود .این فیلم به دلیل
دیزالوه��ای متعدد آن که به منظور ایجاد ت ّوهم حرکت انجام
خوانی
ش��ده و نیز روایت17پیوس��ته و قدرتمند متن ،به پرده
ِ
تحرکی تبدیل شده است.
کم ّ
اقتباس از شخصیتهای تخیلی و فانتزی شعرها و آثار ادبی
«فانت��زی روایتی از دنیای غیرممکنهاس��ت .دنیایی که قادر
اس��ت شگفتی و اعجاب مخاطب را برانگیزاند .منتقدان پایگاه
اولی��ة فانتزی را در ادبیات دانس��تهاند( ».صدیق :1385 ،ص
.)193
در هن��ر پویانمایی ،برای بهکارگیری خالقیت و ایجاد فانتزی
در اث��ر آزادی بیمثالی وجود دارد .یک��ی از قابلیتهای ویژة
فانتزی ،18جانبخش��ی به موجودات جاندار و عناصر بیجان،
با تکیه بر الگوی انس��انی است .نمونة آشنا و جهانی آن پلنگ
صورتی اس��ت .در آثار ادبی ایران و جهان ،نمونههای بسیاری
از ای��ن فانتزیهای قابل اقتباس را میتوان یافت .برای مثال،
در کلیل��ه و دمنه حیوانات ش��خصیتپردازی انس��انی دارند.
کلیله و دمنه نام دو روباه است که هر دو باهوش و باریکبین
و آیندهنگرن��د؛ ول��ی دمنه ش��خصیت م�� ّکار ،فرصتطلب و
حیلهگری دارد و نصیحتهای کلیله را نمیپذیرد.
ارائة ش��خصیتهای حیوان��ی در ادبی��ات و پویانمایی ،عالوه
آفرین��ش فانتزیهای��ی زیب��ا ،میتوان��د طنز عمیق��ی را به
مخاطب��ان ارائه کن��د .حیوانات در داس��تان و فیلم میتوانند
مش��کالتی را حل کند که بش��ر در زندگیاش با آنها دس��ت
به گریبان اس��ت و حتی گاهی از ّ
حل آنها عاجز میش��ود .در
دفتر اول مثنوی معنوی ،گیاهان مانند انسانهایی هستند که
شاخههایشان را مثل دست به سوی آسمان دراز کردهاند و با
برگهای لرزانش��ان در ترن ّم باد ،با زبانی سبز نجوا میکنند و
ذکر حق و اسرار ناشنیده میگویند:
این درختاناند همچون خاکیان
دستها برکردهاند از خاکدان
سوی خلقان صد اشارت میکنند
وانکه گوشستش عبارت میکنند
با زبان سبز و با دست دراز
از ضمیر خاک میگویند راز
به جانبخش��ی اش��یاء و عناصر بیجان که شخصیتپردازی
انس��انی یافتهان��د ،دماتریالیزیش��ن19میگویند .در پویانمایی
جهان حتی چراغ مطالعه میتواند فرزندی داش��ته باش��د که
با شیطنتهایش مدام روشن و خاموش شود .فیلم پویانمایی
«تبر» اثر احمد عربانی که در سال  1360ساخته شده است،
ماجرای تبر جنایتکاری را نشان میدهد که قصد دارد درختان
جن��گل را نابود کند؛ ولی با اتحاد و یکپارچگی اهالی جنگل
میس��ر نمیشود .جانبخشی اش��یاء و عناصر بیجان
این امر ّ
مشکلتر است؛ زیرا آنها وجوه تشابه فیزیکی و ظاهری (مثل

شکل  :4تصویر فیلم «باران شادی»
(کارگردان :ناهید شمسدوست ،تولید :کانون کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان؛ سال )1387

شکل  :5کتاب مرد جوان وخیاط حیلهگر
(نویس��نده :ش��راره وظیفهش��ناس؛ تصویرگر :راشین خیریه؛
تولید :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ سال )1387

شکل  :6فیلم «مرد جوان وخیاط حیلهگر
(کارگ��ردان :راش��ین خیری��ه؛ تولید :کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان؛ سال )1387

شکل  :8کتاب بهادر
(نویس��نده و کارگردان :عبدااهلل علیمراد؛ نشر :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان؛ سال )1381

شکل  :9فیلم «بهادر»
(نویسنده و کارگردان :عبدااهلل علیمراد؛ تولید :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان؛ سال )1381

اقتباس از متن (نوشتاری و تصویری) اثر ادبی
ت��ا کنون در فیلمه��ای پویانمایی ای��ران ،اقتباسهای ادبی به
شیوههای متفاوتی صورت پذیرفته است .این شیوهها عبارتاند
از:
 .1اقتباس از متن اثر ادبی :شامل متن نوشتاری و تصویری؛
 .2اقتباس از محتوای اثر ادبی؛
 .3اقتباس از متن و محتوای اثر ادبی؛
 .4اقتباس از متن نوشتاری و تصویری اثر ادبی (مثل استفاده
از مت��ن کتاب ،تصاویر کتاب ،یا متن ب��ا تصاویر کتاب به طور
وفادرانه به اصل اثر ادبی).
نمونههای بسیاری از این نوع اقتباسها در مجموعة کتابفیلم
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مش��اهده میش��ود.
برخ��ی از این فیلمه��ا بر مبنای متن و تصاویر کتاب س��اخته
ش��دهاند و ب��رای اینکه تصاویر کتاب و نوش��تههای آن قابلیت
نمایش��ی پیدا کنن��د ،اندکی تغییر کرده ،ب��ه حرکت و اصوات
تبدیل ش��دهاند .مثل فیلم «باران شادی» به کارگردانی ناهید
شمسدوست .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال
 ،1387لوح فشردة 21این فیلم را به چاپ دوم کتابِ باران شادی
اضافه کرد .نویس��ندة این کتاب حمید گ��روگان ،تصویرگرش
مهرداد نعیمیان اس��ت و چاپ اول آن در س��ال  1362به بازار
کتاب عرضه ش��ده بود (شکل  3و  .) 4اینجا ،فیلم ابزاری برای
متحرکس��ازی کتاب مص ّور اس��ت و ویژگیهای منحصربهفر ِد
فیلم و موفقیت کتاب موجب مقبولیت فیلم میشود.
در برخ��ی از م��وارد ،بین متن و تصویر کتاب با س��اخت فیلم
ارتباط بس��یار نزدیکتری مشاهده میش��ود .مثل فیلم «مرد
نوجوانان به چاپ رسید (شکل  8و .)9
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شکل  :7فیلم «اصحاب فیل»
(نویس��ندة داستان :س��ید مهدی ش��جاعی؛ کارگردان :علی
اصغرزاده؛ سال )1376 -1375

چشم ،مو ،دهان و گوش) با انسان ندارند و همانند کردن کنش
و واکنشه��ای آنها با انس��ان ،نیاز به خالقی��ت دارد .در ایران
معاصر ،یکی از باش��کوهترین فانتزیهای ادبی ،در اشعار پروین
اعتصامی دیده میشود که آشناترین نمونة آن چنین است:
نخودی گفت لوبیایی را از چه من گردم این چنین تو دراز
گفت :ما هر دو را بباید پخت چارهای نیست با زمانه بساز
در هر اقتباس ادبی دقیق ،توجه به ارکان و هدف ش��کلگیری
این دس��ته از فانتزیها اهمیت دارد؛ زیرا در ادبیات فانتزیها
برای نقل پند و اندرز یا بیان حکمت و معرفت خلق میش��وند؛
ول��ی در پویانمایی برای دیدن تصاویر متحرک و حتی مصوتی
ک��ه هم��ان معنا را ب��ه ذهن مخاطب��ان متب��ادر میکنند .به
عبارت دیگر ،متن برای خواندن نوش��ته میش��ود و فیلم برای
دیدن ارائه میش��ود؛ اگرچه موضوع و جوه��رة متن و تصاویر
متحرک میتواند یکی باش��د .از قابلیته��ای دیگر فانتزی به
همراه داشتن عنصر جادو 20و ماوراءالطبیعة افسانههای پریان و
داس��تانهای علمی -تخیلی است .در پویانمایی ،این ویژگی از
طریق اقتب��اس ادبی کارایی مییابد .ادبیات و پویانمایی گاهی
در خل��ق فضاهای غیرواقع��ی و خیالپردازانه با یکدیگر تعامل
دارند؛ یعنی فیلمهای پویانمای��ی غیرواقعگرایانهای که عناصر
فانتزی و جادو در آن سهم زیادی دارند ،به داستانهای جذاب
تبدیل میشوند و برعکس.
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جوان و خیاط حیلهگر» که راشین خیریه آن را در سال 1387
با اقتباس مس��تقیم از متن و تصاویر کتابِ مرد جوان وخیاط
حیلهگر ،نش��ر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،تولید
کرد (شکل  5و  .)6محتوای کتاب ،داستانی برگرفته از مثنوی
معنوی موالنا بود که شراره وظیفهشناس آن را نوشته و راشین
خیری��ه تصویرگر آن بود .تصاویر فیلم منطبق بر تصاویر کتاب
است.
در فیلمهای هنری و ارزشمند تاریخ سینمای پویانمایی ایران،
مثل «رخ» (تولید س��ال  )1353و «ملک خورش��ید» (تولید
س��ال  )1354به کارگردانی علیاکبر صادقی ،اقتباس ادبی بر
اس��اس تصاویر و نقاش��یهای کتابهای چاپ سنگی صورت
پذیرفته است.
«در فیلم ملک خورش��ید ،پسزمینة نقاش��یهای متحرک را
هم نس��تعلیق پر کرده که جلوهای اصیل و بدیع به
خطوط در ِ
فیلم داده اس��ت .همین خطوط به خوبی منطق ش��یوه روایت
فیلم را که بدون کالم است ،توجیه میکند .آدمها با عبارت یا
عبارتهایی [نوش��تاری] که از دهانشان بیرون میآید ،سخن
میگویند .عبارتهایی مثل :پناه بر خدا،ای ش��اهزاده برگرد،
خوش آمدی ،خوش آمدی ش��اهزاده .اگرچه صادقی میگوید
چاپ سنگی است ،یادآور
این سبک متأثر از
نقاشی کتابهای ِ
ِ
نقاشیهای پردهدارها نیز هست( ».حیدری :1377 ،ص.)266
در هنره��ای ایران��ی ،تلفیق خط��وط و تصاویر بس��یار دیده
ش��ده اس��ت؛ ولی در هنر پویانمایی ایران چنی��ن نمونههایی
منحصربهفرد بهنظر میرسند.
ماری��و س��ارکنی 22در کتابش با نام زبان داس��تانهای مصور،
نظری��ة «خوان��دن تصاوی��ر» و «دی��دن» کلم��ات را چنین
مطرح کرده اس��ت« :در هنرهای تصوی��ری ،کلمات میتوانند
همانطورک��ه خوانده میش��وند ،دیده ش��وند و معن��ای آنها
همانطور که از مفهوم زبانی آنها دریافت میشود ،میتواند از
ش��کل ظاهریشان نیز استنباط شود :2003( ».ص.)18 -22
ب��ا توجه به چنین رویک��ردی ،میتوان گفت :در دو فیلم اخیر
که از کتابهای تصویری چاپ سنگی الهام گرفته شده است،
تصویر و متن در هم تنیده شده و کارکردی نمادین یافتهاند.
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کتابفیلم
اقتباس از طریق
ْ
واژة «کتابفیل��م» ش��امل دو واژة منفرد «کت��اب» و «فیلم»
اس��ت که در پی ه��م خوانده میش��وند .در ای��ران ،برخی از
فیلمه��ای پویانمای��ی که کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و
نوجوانان با بهرهگی��ری از کتابهای منتخبش ،تهیهکنندگی
آنها را برعهده میگیرد ،کتابفیلم خوانده میشوند .در شرایط
تاریخی و اجتماعی دهة اول انقالب ،پایگاههای کانون به ویژه
بخشهای کتاب و کتابخوانی دچار رکود شدیدی شد .تعداد
عالقهمندان و مراجعهکنندگان به مراکز و کتابخانههای کانون
کاهش یافت .بنابراین ،رس��یدن کان��ون به هدف اصلیاش که
کمک به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه بود ،میس��ر نمیش��د.
در چنین ش��رایطی ،بودجة کانون نیز به دلیل جنگ تحمیلی
کاه��ش قابل مالحظهای داش��ت .بنابرای��ن ،راهاندازی بخش
کتابفیلم میتوانست اهداف ذیل را به همراه داشته باشد:

 .1کتابفیلم مش��کل همیشگی کمبود فیلمنامة مناسب برای
فیلمسازان را برطرف میکند؛
 .2با تبدیل کتابهای مناس��ب به فیل��م و پخش کردن آنها،
کودکان و نوجوانان به کتابخوانی عالقهمند میشوند؛
 .3کتابفیلم تش��ویقی است برای فیلمسازان مستعدی که به
طور تجربی به عرصة فیلمسازی وارد شدهاند؛
 .4حضور این دس��ته از فیلمسازان موجب کاهش هزینة تولید
فیلم میشود.
در س��ال  ،1367تصمیمه��ای نهایی اتخاذ ش��د و در س��ال
 ،1368اولی��ن تولی��د بخش کتابفیلم کانون ب��ا نام «نقلی و
بلورهای برف» بر اساس قصهای از مهدی معینی و کارگردانی
محمدرضا عابدی زمانی ارائه شد که در جشنوارههای مختلف
موفقیتهایی درپی داش��ت .پخش چنی��ن فیلمهایی ،موجب
افزایش مراجعهکنندگان به کتابخانههای کانون ش��د .کودکان
و نوجوانان پس از مش��اهدة فیلم ،ب��ه خواندن یا دیدن کتاب
عالقة بیش��تری نشان میدادند .حتی گاهی دربارة پایان فیلم
ِ
گرافیک کتابی که به فیلم تبدیل ش��ده بود ،نظرهای جالب
یا
توجهی داش��تند .پ��س از آن ،کتابهای کان��ون یکی پس از
دیگ��ری به فیل��م پویانمایی تبدیل ش��د .فیلمه��ای «نقلی و
گلهای آفتابگردان»« ،فاختة تنها»« ،کالغ تشنه»« ،ماه بود
و روب��اه»« ،ماهی رنگینکمان»« ،نگهبان چش��مه» و ...از آن
جمله اس��ت .در اغلب ای��ن فیلمها اقتباس ادبی مس��تقیم از
کتابهای کانون دیده میشود .نیاز مبرم فیلمسازان پویانمایی
به روایتهای مناس��ب ،از مهمترین دالیل چنین اقتباسهایی
است.
در نظام آموزشی ایران ،س��اختارهایی وجود ندارد که افرادی
را که اس��تعداد فیلمنامهنویسی برای پویانمایی دارند ،به شکل
کام ً
ال تخصص��ی و کاربردی آموزش بدهن��د و از آنها حمایت
کنند .حتی اگر چنین چی��زی تحقق یابد ،هرگز پویانمایی از
روایتهای مناسب فرهنگی -ادبی بیبهره نخواهد ماند.
پس از شکلگیری جریان کتابفیلم سازی ،برخی از هنرمندان
حرف��های کانون بدون مراجعه به کتابهای کانون و بر مبنای
الهامگیریهای شخصی یا اقتباسهای غیرمستقیم ،فیلمهای
ارزش��مند هنری تولید کردند .بخش چاپ و نش��ر کانون نیز
تصمیم گرفت کتابهایی را چاپ کند که بر اس��اس داس��تان
«فیلمکتاب»
و تصاویر اینگونه فیلمها نوش��ته میشوند .واژة
ْ
بهترین گزینه برای نامیدن چنین فیلمهایی اس��ت .نمونة آن
فیلم «اصحاب فیل» با داس��تانی از س��ید مهدی ش��جاعی و
کارگردانی علی اصغرزاده (تولید س��ال  )1376 -1375است
اول کتاب آخرین
(شکل  .)7در سال  ،1378این فیلم به چاپ ِ
پرنده ،آخرین س��نگ تبدیل شد .داس��تان آن از سید مهدی
ش��جاعی و تصاویر جدید و جذابش کادرهایی از فیلم اصحاب
فیل بود که علی اصغرزاده آنها را به شکل برجسته ،بر لوحهای
ِ
گچ��ی متحرکس��ازی کرده بودن��د .این فیل��م موفقیتهای
ارزندهای کس��ب کرد .نمون��ة دیگر فیلمکت��اب ،کتاب بهادر
است که در س��ال  ،1381بر اساس فیلم «بهادر» (نویسنده و
کارگردان :عبداهلل علیمراد) در کانون پرورش فکری کودکان و

اقتباس از محتوای اثر ادبی
نمون��ة این نوع اقتباس ،فیلم «چش��م تنگ دنی��ادار» ،اثر
نورالدین زرینکلک اس��ت که در س��ال  1361ساخته شد.
داستان فیلم برگرفته از این شعر سعدی است:
گفت چشم تنگ دنیادار را
یا قناعت پرکند یا خاک گور
بینن��ده هرگز در مت��ن فیلم ،در برگ��ردان واژگان کلیدی
این بیت متحرکسازی ناشیانهای مشاهده نمیکند؛ یعنی
ش��خصیتی نمیبیند که خاک گور در چشمانش ریختهاند.
ب��رای نش��ان دادن و تصویری ک��ردن واژة «قناعت» نیز از
کاس��های شکسته و نان خشک اس��تفاده نمیشود .مفاهیم
انس��انی و فلسفی فیلم با غرق ش��دن در معنا ،رها شدن از
قید و بند واژگان ،آمدن به روزگار نو ،سپس خلق زبانی تازه،
هنرآفرینی کرده است .فیلم متشکل از داستانهای کوتاهی
اس��ت که نتیجة حرص و آزمندی انسان بر کرة خاک را در
روزگار نو و عصر ماشین نشان میدهد .این موجو ِد حریص
منابع و ثروتهای زمین را ب��رای خود میخواهد .او زمین
را تخریب میکند تا به جس��تجوی ث��روت بپردازد .طمع و
حرص انس��ان اسباب انهدام زمین و در نتیجه ،نابودی خود
ِ
او را فراهم میکند .در انتهای فیلم ،ش��عر س��عدی بر پرده
ظاهر میشود .این فیلم موفقیتهای بسیاری را در ایران و
خارج از ایران به همراه آورد.
اقتباس از متن و محتوای اثر ادبی
ای��ن نوع اقتب��اس نیز در فیلم «بارون میی��اد جرجر» ،اثر
مهین جواهریان اس��ت که در سال  1387و بر اساس اشعار
فولکلور یا عامیانة ایرانی و با گویش فارس��ی س��اخته شده
اس��ت .اشعار فولکلور با گویشهای غیرفارسی مثل گیلکی،
ترک��ی ،کردی و دیگر گویشها ،بس��یار طوالنیتر و غنیتر
از گویشهای فارس��ی هس��تند .در نتیج��ه ،الزم بود برای
گسترش خط داستانی فیلم ،ابیات شعرها تکمیل شود .این
ابیات را ش��اعران زبردستی سرودند .اقتباس از متن شعر به
این شرح اس��ت :در طول فیلم ،گویندهای داستان عروسی
هاجر در زیر س��قف آس��مان ،بارش بیهنگام باران ،مهر و
یاری اقوام و دوس��تان برای برگزاری دوبارة جشن خوبان را
شعرخوانی میکند:
بارون مییاد جرجر رو پشت بامهاجر،
تاج خروسی داره،
هاجر عروسی داره
و الی آخر.
فیلم ب��ا قدرت طراح��ی فوقالعادهای ،ص��ورت و محتوای
شعرها را به شکل خیالانگیزی بهتصویر میکشد و به

نتیجهگیری
از تولید آثار پویانمایی در ایران بیش از نیم قرن میگذرد .کشورهای
فراوانی هنوز نمیتوانند فیلمه��ای پویانمایی تولید کنند .برای بهره
گرفت��ن از فرهنگ ،هنر و ادبیات کالس��یک فارس��ی (نظ��م و نثر)،
ادبیات عامیانه و داس��تانهای اخالقی و مذهبی در ساختار فیلمهای
پویانمایی تالشهای ارزش��مندی صورت گرفته اس��ت؛ اما اکنون به
بازنگ��ری ژرفی نیاز داریم تا بتوانیم از این گنج مس��تور در هنرهای
نوین بهرهمند شویم .به این منظور ،شناخت توانمندیهای پویانمایی
در زمینة جذب مخاطبان مختلف اهمیت بسیاری دارد.
فیلمهای انیمیشن برای گروههای مختلفی مثل کودکان ،بزرگساالن،
اندیش��مندان و متفک��ران جهان س��اخته میش��وند .فیلمنامهنویس
میتواند از طریق اقتباس ادبی ،شخصیتهای داستانی را در فیلمنامه
وارد کرده ،موضوعها ،اش��خاص و موجودات افس��انهای را با آفرینش
مجددشان در فیلم باورپذیر کند .برخی از موضوعها و شخصیتهای
فیلمهای انیمیش��ن که حاصل انواع اقتباس هنری -ادبی هس��تند،
در زمینة اولیه ش��کل گیریشان یعنی هنر ،ادبیات و متون تاریخی
و مذهب��ی کارامدترند؛ زیرا زیبایی و معن��ای نهفته در آنها در قالب
فیلم صورتبخش��ی و جانبخشی نشده است .هم اکنون این مشکل
درب��ارة پویانماییه��ای مذهبی و دینی به دلیل می��زان تولید باالی
آنها نس��بت به فیلمهای دیگر ،بیش��تر نمایان شده است .مرکز ثقل
برخی از اقتباسهای ناموفق در این دسته آثار ،شخصیتپردازیهای
نامناس��ب آنها اس��ت .وقتی فیلمی برای انتقال معنا صورتبخش��ی
میش��ود ،صورتها و اصوات آن تداعیکنندة معنای باش��کوه نهفته
در اثر ادبی نیس��تند .اقتباس ادبی هوشمندانه یعنی برداشت گالب
از مت��ن گل .حض��رت ابراهیم در عظیمترین اث��ر ادبی جهان ،یعنی
قرآن ،در قالب جوانی زیبا مطرح شده است؛ در حالی که در یکی از
فیلمهای پویانمایی ،او پیرمردی زشترو بهنظر میرسد.
در بخ��ش کتابفیلم ی��ا اقتباسهای ادبی از کتابه��ای کانون نیز
افتوخیزهای بسیاری مشاهده میشود .ولی باید پذیرفت که تجربه
ک��ردن ،بر زمین افتادن و به حرکت ادامه دادن و موفق ش��دن بهتر
از س��اکن بودن اس��ت .در فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوان��ان ،برخی از قهرمانان و ش��خصیتهای پویانمایی از اش��عار،
داستانها و قصههای قدیمی ،ضربالمثلها ،اسطورهها و فانتزیهای
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بهادر ،داس��تان موش فداکاری اس��ت که دهکدة موشها
ش��ر حاکم ظالم و س��تمگری میرهاند؛ حاکمی که با
را از
ّ
گرفتن دسترنج موشها آنها را در فقر و بدبختی نگه داشته
بود .با این نمونهها ،مشخص میشود ایجادتعامل بین فیلم
و کتاب ،به منظور عالقهمند کردن کودکان به کتابخوانی
امکانپذیر است.

حرک��ت و پویه درمیآورد .هر ج��ا الزم بوده ،نیروی جاذبه را از مهد
زمی��ن زدوده و انس��انها را به پرواز درآورده اس��ت؛ ب��ه گونهای که
مخاطبان را در تب و تاب حضوری صادقانه در جشن عروسی خوبان
قرار میدهد .فیلم دعوت به س��رزمین خیالانگیزی است که شعر و
ش��ادی و مهر و صفا به س��یارة بس��یار کوچکی به نام زمین محدود
نیست .این فیلم موفقیتهای ارزندهای را برای کانون به همراه آورد.
در فیلم «من آنم که» ،اثر علی اکبر صادقی که س��ال  1352ساخته
شد نیز میتوان برگردان برخی از ضربالمثلهای فرهنگ عامیانه را
به ش��کل تصویری مشاهده کرد .این فیلم نفرت از جنگ و ددمنشی
را مط��رح میکند .در صحنة رجزخوان��ی دو هماورد ،یکی دیگری را
تهدی��د میکند که اگ��ر مبارزه را ادامه دهد ،او را با شمش��یر ،چون
خیاری به دو نیم خواهد کرد .آن دیگری به شکل تصویری میگوید:
ت��و اگر کوه هم باش��ی به دو نیمهات خواهم ک��رد .این فیلم یکی از
سندهای تاریخی پویانمایی ایران است.
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ادبی ریش��ه گرفتهاند و در عرصة مولتی مدیا 23یا آثار چندرسانهای
دوباره جوانه زدهاند و آثار ارزشمندی را برای ایران و جهانیان ایجاد
کردهاند.
اقتب��اس صحی��ح و آگاهانه ،نیاز فیلمس��از به فیلمنامة مناس��ب را
کاهش میده��د .عالوه بر این ،ترویجدهندة هن��ر ،فرهنگ و آیین
کشورمان است .هنر و ادبیات غنی و گستردة فارسی یکی از بهترین
منابع اقتباس برای فیلمهای پویانمایی ایرانی است؛ زیرا میتواند در
مخاطبانش حسی نوستالژیک ایجاد کنند .اقتباسهای اندیشمندانه
از مت��ن یا ص��ورت اثر ادبی ،محتوای اثر ادب��ی ،متن و محتوای اثر
ادبی ،تحولی در فیلمهای هنری پویانمایی ایران ایجاد کرد .ش��کل
کتابفیلم در بخش س��ینمایی کانون پرورش فکری کودکان
گیری
ْ
و نوجوان��ان ،نیاز مب��رم پویانمایی ایران به ان��واع روایتهای ادبی
را اثبات میکند .نتایج تحقيق نش��ان میدهد ک��ه با اقتباس ادبی
مناس��ب و آگاهانه از ادبیات کالس��یک و فولکلور فارسی ،میتوان
بنیانه��ای فیلمه��ای پویانمایی را پیریزی کرد ک��ه هویت ایرانی
دارند .در س��ابقة تولید فیلمهای پویانمایی ایران چنین مواردی به
اثبات رسیده است .توجه وتحسین اندیشمندان و داوران بینالمللی
ب��ه برخ��ی از پویانماییهای ایران��ی که با وجود ضع��ف امکانات و
تکنیکهای رایج در جهان س��اخته ش��ده بودند ،نشانگر اهمیت به
شیوههای مؤثر اقتباسهای فرهنگی ،هنری و ادبی در فیلمنامهها و
در نتیجه حضور فرهنگ ملی در چنین آثاری است.
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