
 

 ي فابل مثنوي براي اقتباس پویانماییها تیحکاهاي نمایشی بررسی ظرفیت

 
  طیبه پرتوي راد

  چکیده
ي نمایشی از جمله  هاعرصهمثنوي مولوي از آثار ارزشمندي است که مانند بسیاري دیگر از آثار ادبی جایگاه خود را در 

در  تواند یمیی است که ها تیحکااین اثر اگرچه براي مخاطب کودك و نوجوان خلق نشده، شامل . یی نیافته استانمایپو
سطح و بطن الیه اول، که همان قصه و داستان است، به مخاطب عرضه شود و در عین ایجاد سرگرمی، غیرمستقیم به 

و مقاصد عرفانی و تعلیمی خود،  ها شهیاندي موالنا از فابل براي بیان ریگ بهره. دازداجتماعی بپر -انتقال مفاهیم اخالقی
ي فابل مثنوي ها تیحکاي نمایشی ها تیظرفدر این مقاله . یی هموار ساخته استانمایپوراه اقتباس از مثنوي را براي 

حکایت مربوط به حیوانات،  53تحلیلی بررسی شده است و از مجموع –براي اقتباس پویانمایی به روش توصیفی 
  .شود یمها، با توجه به عناصر نمایشی، براي پویانمایی اثبات و به مخاطب معرفی آن نیتر مهمي نمایشی ها تیظرف

  هاي نمایشی، ظرفیت)انیمیشن(پویانمایی   اقتباس،  مثنوي،: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
ویژه کودکان و نوجوانان، در سراسر جهان، مواجه مخاطبان به هاست با اقبال گستردةهاي نمایشی که دههیکی از حوزه

اندیش ابتدایی تا متفکران و هاي سادهاز کودکان خردسال و انسان«زیرا . است) انیمیشن(شده است، حوزة پویانمایی 
بوده و هستند و بسیاري از آثار عظیم ادبی  )visualization(هنر پندارنمایی  ریتأث تحتهمه   اندیشمندان و شاعران،

انگیز ادبیات عامیانه العاده و شگفتهاي خارقها، آفرینش شخصیتها و افسانههاي کودکانه، قصهاعم از داستان جهان، 
 )adaption(اقتباس ). 140: 1385علمداري، (» و کالسیک حاصل همین تخیالت ذهن پویاي بشر است) فولکولوریک(

از طریق عالئم و  ها آنارت است از انتخاب موضوع یا موضوعاتی براي فیلم از منابع گوناگون ادبی و بیان عب«که 
ي که ا گونه بهو گسترش یافت،  هم نفوذ پاي سینما در پویانماییهم) 14: 1368خیري، (» قراردادهاي موجود در سینما

اند، از آثار ویکتور هوگو و ت انیمیشن را در خود داشتهۀ آثاري که ظرفیت ساخهمدر تمامی کشورهاي پیشرفتۀ جهان «
: 1386ضیایی، (  »اند درآمدهي عامیانه ژاپنی و چینی، همه به قالب انیمیشن ها تیحکاو  ها اسطورهچارلز دیکنز گرفته تا 

89 .(  
هاي رغم کوششعلیة نمایشی، حوزۀ خود با این سال پنجاهایران یکی از کشورهایی است که باوجود آشنایی بیش از 

ۀ ادبیات کهن و عامه و معاصر خود نیگنجاز  دیشا و دیبا که چنانصورت گرفته در چند سال اخیر، هنوز نتوانسته است 
اگر کمک ابزارها و تکنولوژي جدید نبود شاید تا «ی گام بردارد و درست بههاي پویانمایی بهره جوید و در مسیر اقتباس

یکی از موانع این پیشرفت آشنا ). همان(» آمد ینمر گسترش این هنر در ایران به وجود ی دتوجه قابلحرکت  ها سال
است، زیرا  ي کهن ایرانی و شگردهاي اقتباس از آنها تیحکاي نمایشی ها تیظرفنویسان با نامه لمیفنبودن هنرمندان و 

تهی هستند و  ها جنبهاز این  اند امدهیدرنبه نگارش ) درام(متون کهن ما براي نمایش  جاکهآن ازبه باور بسیاري از آنان، 
ي فابل مثنوي براي ها تیحکاي نمایشی ها تیظرفدر این مقاله  فرض شیپبا این . نیست ریپذ امکان ها آننمایشی کردن 

ي ها تیظرفط به حیوانات، حکایت مربو 53تحلیلی بررسی شده است و از مجموع –پویانمایی به روش توصیفی 
  . شوند یمي نمایشی، براي پویانمایی اثبات و به مخاطب معرفی ها مؤلفه، با توجه به ها آن نیتر مهمنمایشی 
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حکایت  53، ها تیحکاي مثنوي مطالعه و سپس از بین آن ها تیحکاروش اجراي پژوهش بدین شکل است که ابتدا کل 

شناخت با تکیه بر عناصر نمایشی مندرج در متونی چون . ي بیشتري براي پویانمایی داشتند انتخاب شدها تیظرففابل که 
از لحاظ ساختار  ها تیحکاسنجی و ظرفیت ها تیحکاو سایر منابع نمایشی، وجوه نمایشی  ساختار درامو  عوامل نمایش

  موضوع و مضمون، حادثه،: ر عناصر نمایشی مانندگشایی و سایافکنی، کشمکش، تعلیق، اوج، گرهگره: دراماتیک یعنی
ي منتخب در ها تیحکاوجود، نبود و یا شدت و ضعف این عناصر در . بررسی شد... پردازي و شخصیت، گفتگو، صحنه

است، در  ها تیحکاي افقی آن مختص به اسامی ها ستوني عمودي آن مختص به عناصر نمایشی و ها ستونجدولی که 
  . شخص شده استپایان مقاله م

  
  پیشینه پژوهش 

یی مولوي در مثنوي هم در چند گو داستان. و مقاالت بسیاري به نگارش درآمده است ها کتابابعاد مختلف مثنوي دربارة 
و مقاالت مختلفی به چاپ رسیده  ها کتابشناسی مثنوي نیز بسیار قرار گرفته و در بحث روایت موردتوجهسال اخیر 

 يها هلوجي آن به غیر از کتاب ها تیحکانمایشی کردن دربارة ي باالي نمایشی در مثنوي ها تیظرفبا وجود . است
کلی  صورت بههاي نمایشی مثنوي را از منظر ادبی ي مریم کهنسال که در آن ظرفیتنوشته) 1390( مولوي مثنوي نمایشی

محمدرفیع ضیایی که نوشتۀ ) 1386(» انیمیشن صورت بهطرحی براي ارائه مثنوي مولوي «ي ها مقالهبررسی کرده است و 
ي ها شینماي مثنوي در اجراي ها داستانکاربرد تعلیمی «و  داند یمي نمایشی ها یژگیوکلی مثنوي را داراي  صورت به

دکتر محسن پورمختار و منصور نادري پور و سعید رمشکی که به نوشتۀ ) 1393(» کاربردي براي کودکان و نوجوانان
، همچنین اخبار و مطالب پراکنده در فضاي مجازي مبنی بر لزوم و اهمیت چنین حرکتی، مقاله یا اند پرداختهر مبحث تئات

هاي فابل مثنوي را بررسی و هاي نمایشی حکایتظرفیت کوشد یمحاضر  مقاله. کتاب دیگري به این مهم نپرداخته است
تن عناصر و وجوه نمایشی براي اقتباس پویانمایی معرفی کند و ها را با توجه به داشترین این حکایتاثبات کند و مهم

- نامه لمیفي ادبی ارائه دهد تا ها تیحکاسنجی نمایشی سایر ي فابل مثنوي، الگویی براي ظرفیتها تیحکاعالوه بر 
  .آن به سهولت بتوانند به تشخیص متون براي اقتباس نمایشی دست یابندلۀ یوس بهنویسان 

  
  ) انیمیشن(تعریف پویانمایی 

ي ها تیوضعفیلمی متحرك که از توالی عکاسی : به الف )Webster(ي وبستر نامهدر لغت) Animation(ي واژه
ي ها لمیف: و ب شود یمحاصل ) ي مکانیکیها بخشدار و ي مفصلها عروسکمانند (یک موضوع یا شیء  رییتغ قابل

دهد، به  دست بهیی که توهم حرکت را از طریق تغییرات جزئی پیاپی ها طرحکارتون، به این مفهوم که فیلم از توالی 
به فرانسه به معناي جان،  )Anime(به انگلیسی و  )Anima(ي این واژه از ریشه. شود یموجود آمده است، اطالق 

آریانپور، (ی، انگیزش، تحریک و سرزندگی بخش جانبه  هاي انگلیسی به فارسیحیات و زندگی است و در فرهنگ
معادل » پویانمایی«سازي و پرکاربردتر از همه بخشی، متحركهایی مانند جاندر ایران واژه. ترجمه شده است) 22: 1363

  . شوندآن به کار گرفته می
واقعیتی مستقل از فیلم و تئاتر و سایر هنرهاي نمایشی در دنیا مورد پذیرش است، زیرا  عنوان بهیی انمایپوامروزه هنر 

یی انمایپوسال پیش،  صد کاز حدود ی. کند یمي خاصی است که آن را از هنرهاي نمایشی دیگر متمایز ها تیظرفداراي 
از همان ابتدا . ي مطبوعات شدعرصه با بار مسئولیتی که براي انتقال مفاهیم اجتماعی و سیاسی به عهده گرفت وارد

» Frameفرِم «هنرمندان این رشته دریافتند که بیان بسیاري از معضالت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در قالب یک کادر 
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پیوسته به مخاطب نشان » زمان و مکانی«در موارد متعددي احتیاج دارند که مفاهیم تصویري را در  ها آنکافی نیست و 
. رایج شد آمد یمهاي متعدد به دنبال هم ي طوماري که در صحنهها کارتوندر اروپا،  ام جدهیهاین جهت از قرن به . دهند
کمیک (که اصطالحاً داستان مصور  کرد یمي تصویري در اصل یک واقعه، رویداد و یا حکایت را نقل ها تیروااین 

ي مانند ا شده اغراق صورت بهو یا  شد یمطراحی » جدي« صورت بهدر این حالت تصویرها یا . نام گرفت) استریپ
در این حالت . آمد یمیی بود که در یک فرایند به دنبال هم ها طرحبه » یبخش جان«ي تکمیلی این روند مرحله. کارتون

با  تر گسترده» مکان و زمان«در » یبخش جان«باعث شد که » حرکت، نور و صدا«چند عنصر دیگر هم به کمک گرفته شد، 
یی هنرمند قادر است انمایپوي هم جلوتر رفت زیرا در ساخت ساز لمیفیی در این راه یک گام از انمایپو. هم ادغام شود

را به  زیچ همهخلق کند و  خواهد یمي که خود ا گونه بهرا  ها دهیپدبزند و اشیاء و  ریناپذ انیپاکه دست به تخیالتی 
ي با بردار لمیفهیچ . بشر گشود انیپا یبي را بر روي تخیالت ا وازهدریی انمایپوبه این جهت . حرکت وادارد

ی سادگ بهبرسد که انیماتورها » animismجاندارپنداري «به مرزهاي خاصی از  توانست ینم ها تیواقعتصویرپردازي از 
  ). 88-89: 1386ضیایی، (قادرند به آن دست یابند 

ي در باب این ا گسترده، کار نظري چندان همه نیباا. ي قبل آغاز شددههاز حدود پنج «آشنایی ایرانیان با این پدیده 
» در این زمینه است شده ترجمهی و فیتألي ها کتاب، آمار بسیار پایین مسئلهگواه این . صنعت صورت نگرفته است

  ). 89: 1382عبدعلی، (
  

  )Fable(فابل 
تمثیل حیوانی . کرد تقسیمو تمثیل انسانی ) فابل( تمثیل حیوانی: به دو قسم توان یتمثیلی را م يها قصهحکایت ها و 

ي ا قصهدر سطح حقیقی «ي فابل ها تیحکادر . دهند یآن را حیوانات تشکیل م يها تیست تمثیلی که شخصا ايقصه
قصه یا خصلت و سیرت شخصیت قصه اشاره به موضوع  هیما درونو در سطح مجازي  شود یمموضوعی نقل دربارة 

و سخن  کنند یمدارد و در آنجا حیوانات چون انسان رفتار  سروکارسطح حقیقی اغلب با حیوانات . دیگري دارد
در . ) 84-83: 1390میرصادقی، (» دهد یمي از رفتار و کردار انسان را نشان ا جنبهو سطح مجازي همیشه  ندیگو یم
. شود ی، سیرت، شخصیت و خصلت داستانی مهیما مفاهیمی مجسم، جانشین مفهوم، درون« ها تیکاح گونه نیا

است و دیگر بعد دور که موردنظر ) ممثل به(؛ نخست بعد نزدیک که صورت مجسم ابدی یداستان دو بعد م جهت نیبد
  ).67: 1381، جعفري( )ممثل(پرداز است  قصه

ي حیوانات ها داستاندر آن را  مورداستفادهسال پیش تاکنون، غالب آثار داستانی  صد کیی از یانمایپوي ریگ شکلبا 
هاي فیزیکی ، زیرا سایر اشکال نمایشی براي نشان دادن و به نمایش گذاشتن دنیاي حیوانات با محدودیتاند دادهتشکیل 

نگاهی به آثار ). 21-20: 1392بولتون، ( »مقوالت ناممکن در واقعیت را به تصویر کشاند ها آندر  توان ینم«اند و مواجه
 -یی گویاي این مطلب است که هم مباحث مختلف اجتماعیانمایپوي ساز لمیفي ها شرکتاز سوي  شده عرضهفراوان 

- ي بهتر و هیجانبه کودك منتقل ساخت و هم کودك رابطه توان یمرا از طریق انیمیشن حیوانی بهتر ... فرهنگی و 
کودك کنجکاو و صاحب «برقرار کند زیرا  تواند یم اند یانسانهاي حیوانی که داراي خصایص شخصیتانگیزتري را با 

اي است که نیاز تماشاگر جوان را به  هناهاي داستانی و افس هاي مناسب به حال او فیلم فیلم رو نیازا .تخیلی باریک است
یی او در گو داستانبزرگ ادب فارسی است که هنر  پردازان داستانمولوي از «. )28 : 1346ستاري،(»آورند یبرم یباف الیخ

ي نوین در مغرب زمین است پرداز داستاني ها وهیشبا  سهیمقا قابلو در مواردي نو و  آموز درسمثنوي بسیار جالب، 
ي بیان معانی تنها کسی است که داستان را تنها برا«در میان شاعران عارف، او شاید ). 54: 1386ذکاوتی قراگوزلو، (
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: 1386شاکري، (» ي و جذاب بودن آن نیز براي او بسیار اهمیت داردپرداز داستان، بلکه نفس ردیگ ینمعرفانی به کار 

و مقاصد عرفانی و تعلیمی، راه اقتباس از  ها شهیاندي او از فابل براي بیان ریگ بهرهوجود ساختار داستانی کامل و ). 409
  . هموار ساخته استیی انمایپومثنوي را براي 

نوع جانور به  32داستان مربوط به حیوانات است که در آن  53محور مثنوي، داستان شخصیت 273از مجموع «
موالنا است مابقی از شۀ خالقانۀ یوپرداختۀ اند ساختهدر این میان، جز تعداد محدودي که . اند پرداختهی نیآفر نقش
عطار نیشابوري،  نامه یالهسنایی، سندبادنامه، اسرارنامه،  قهیالحق قهیحد، ودمنه لهیکل  ي قرآنی، حکایات عامیانه،ها قصه

). 350: 1374، کوب نیزر(االلباب عوفی، کیمیاي سعادت غزالی و مقاالت شمس گرفته شده است فرائدالسلوك، لباب
کاربرد  ٪5/39وحشی و صحرایی با  حیوانات«که  اند کردهي مثنوي حضور پیدا ها داستانانواع گوناگونی از حیوانات در 

ی در نیآفر نقش ٪5، و حشرات با ٪8، حیوانات دریایی با ٪16، حیوانات اهلی با ٪5/31باالترین بسامد، پرندگان با 
  ). 32: 1392زندي، (» اند دادهي مثنوي را به خود اختصاص ها داستان

... پردازند و داستان بر اساس کنش ها و گفت و گوها و هایی که در آن حیوانات به ایفاي نقش میدر این مقاله حکایت
  . گیرد مورد توجه و بررسی قرارگرفته اندآنان شکل می

  
  ي فابل مثنويها تیحکاي نمایشی ها تیظرف
 )theme( و مضمون )subject(موضوع . الف

ي موفقیت و یا عدم موفقیت یک فیلم انیمیشن مانند سایر هنرهاي نمایشی، انتخاب مرحله نیتر مهمگام اول و شاید 
طور مستقیم شود و رخدادهاي داستان بهي آن نوشته میموضوع مفهومی است که داستان درباره«. موضوع و سوژه است

ي فکري نویسنده را نسبت به سویه«یا مضمون  هیما درونو ) 52-50: 1388نیاز، بی(» و غیرمستقیم به آن مربوط است
و  ردیگ یدربرمي مثنوي موضوعات مختلف و متفاوتی را ها تیحکا. ),Letwin 94 :2008(» موضوع داستان دربردارد

ي مثنوي ها تیحکادر اقتباس از  تواند یمشاعر زوایاي دید متنوعی را در آفرینش حکایات برگزیده است که این تنوع 
در اقتباس براي کودك . هاي نو و مفاهیم و موضوعات جالب و جدید مواجه سازدنگرش سودمند باشد و مخاطب را با

بدین معنی که درك . باشد سال بزرگهمواره باید دقت داشت که روایت براي کودك باید متفاوت از روایت براي 
گر امکان را به اقتباس ي مولوي اینها تیحکاي بند سطح. ي روایی و معنایی براي کودك بسیار دشوار استها یدگیچیپ
ي اول که همان قصه است که بدون درگیري با مسائل عمیق عرفانی و مذهبی به روایت و بیان حکایت در الیه دهد یم

  . بپردازد، در عین اینکه حکایت از بار ارزشی تهی نباشد
  

  ي مثنويها تیحکانمایشی  عناصر. ب
 تعریف .1

ولی با تطور مفاهیم تئاتر و نمایش در  شمارندو مختص به ابتداي نمایش می اگرچه برخی تعریف را در مفهوم تئاتري آن
جریان  وقفه یبطول اعصار مختلف، امروزه تعریف جزئی جدانشدنی از تمام لحظات نمایش است که در طول نمایش، 

با  ها تیشخصها، نوع ارتباط وخوي شخصیت مکان و زمان واقعه، افکار و خلقدربارة اطالعاتی   آن،لۀ یوس بهدارد و 
هاي نمایش را  کند تا کنش این توضیحات به کارگردان و عوامل نمایش و خواننده، کمک می. شود یمداده ... یکدیگر و 

   .هاي منتخب فابل مثنوي این عنصر حضوري فعال و محسوس دارددر حکایت .بهتر درك و تجسم کنند
  از مجاعت و اشتها هر گاو و خر

  
  خورد خوشتر از شکررا میکاه  
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  رمید از سو به سوگاه آهو می
  

  تافت روگه ز دود و گرد که می 
  )650: 1384مولوي، (  

  
 الگوي منسجم و نمایشی حکایت .2

زیرا بدون داستان، با آغاز و میانه . الگویی که در ساختار نمایشی وجود دارد ساختار داستانی مستحکم آن است نیتر مهم
و نه  اند آمدهبراي انتقال معنی پدید  ازآنجاکههاي عرفانی،  در اکثر حکایت. و پایان خوب، نمایشی وجود نخواهد داشت

 رغم یعل ها آنهایی روبرو هستیم که نمایشی کردن  ت و ما با حکایتنشده اسبیان داستان،  این ساختار رعایت  قصد به
از عناصر مشترك بین داستان و نمایش که به استحکام ساختاري نمایش . موضوع و مضمون عالی بسیار مشکل است

فرمول در بیشتر ساختارهاي نمایشی  عنوان بهگشایی اشاره کرد که افکنی، اوج و گرهگره«ي ها مؤلفهبه  توان یم دیافزا یم
   ).33: 1387فیلد، (» شود یمبه کار گرفته 

 
  یافکن گرهایجاد آشفتگی و . الف

: 1365شهریاري، ( دنامنمیافکنی گرهدر ساخت نمایش و داستان را بحران  يتا نقطهعمل آغاز  يمیان نقطه يفاصله
از نیکبختی به بدبختی و (که از آغاز داستان تا پیش از تغییر بخت قهرمان  داند یمی را وقایعی افکن گرهارسطو . )253

هاي خرگوش و شیر، گرگ و روباه و شیر در دفتر اول، مرد و خرس در دفتر دوم؛  حکایت .دهند یمرخ ) بالعکس
دفتر چهارم؛  حکایت خرگوشان و مردي که از موسی زبان حیوانات را آموخت در دفتر سوم؛ قصه آبگیر و سه ماهی در

ی و آشفتگها، همه داراي فروش در دفتر پنجم؛ سائل و مرغ در دفتر ششم و برخی دیگر از حکایتماجراي خر هیزم
ي اقتباسی مثنوي به شمار ها نمونهبهترین  دهد یمرا حادثه تشکیل  ها آنکه اساس  ها تیحکااین . ی هستندافکن گره

   .روند یم
  

  کشمکش. ب
 نیروها یا هاي شخصیتمقابله به«. یش تضاد و کشمکش استنماي دهنده یلتشکترین عناصر  یاصلین و تر مهمیکی از  
نامه و فیلمنامه بیان تجسمی یک قصه نیست، نمایش ازآنجاکه. )73: 1390میرصادقی، ( »گویندمی کشمکش یکدیگر با

نامه هستند که عنصر درگیري نامه و فیلمتبدیل به نمایش قابلهایی  تبدیل به نمایش را ندارد، تنها قصه هر قصه نیز قابلیت 
ها و  یتشخصبا  و ردیگ یم قرار تمرکز کانون در قهرمان معموالً آثار داستانی و نمایشی در. باشد ها آناز عناصر محوري 

 .آید یم وجود به کشمکش از درام. است درام اساس کشمکش،«. پردازد یم مجادله و نزاع خود به یا با نیروهاي مخالف
 و وبست چفت اصطکاك، به نیاز درام اما باشد؛ بدیع و عبارت خوش تواند یم شعر ،باشد آرام و یدرون تواند یم رمان

هاي مثنوي عنصر کشمکش انتزاعی و بین خیر و شر ذهنی است،  در اکثر حکایت). 195: 1383سیگر، (» دارد درگیري
هاي شیر و خرگوش در دفتر  حکایت. است تر فهم قابلباشد بهتر و  تر ینیعبراي نمایش کودك هرچه کشمکش  آنکه حال

فروش در دفتر پنجم، از کشمکش بیشتري اول و مردي که از موسی زبان حیوانات را آموخت در دفتر سوم و خر هیزم
به کشش نمایش براي مخاطب  تواند یماین حیوانات بین ... برخوردارند زیرا تضاد منافع و تفاوت میزان قدرتمندي و 

  . بیفزاید
  
  بحران . ج
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به وقایع «یی است که ها کنشبحران عاملی است که در تحلیل ساختار هر نمایش جایگاهی ویژه دارد و شامل سلسله 

و پایه و اساس آن بر دگرگونی  برد یمو با ایجاد درگیري عاطفی، میزان هیجان تماشاگر را باال  دهد یمشدت  نامه شینما
، این عنصر با تعلیق، )223: 1390و مکی،  68: 1391قادري، (» و تغییر وضع از حالی به حالی دیگر نهاده شده است

فروش و مردي که از موسی زبان حیوانات را آموخت شیر و خرگوش، خر هیزمهاي  در حکایت. پیوندي ناگسستنی دارد
 اند قرارگرفتهوضعیتی که خرگوش و خر در مواجهه با شیر و روباه، در آن . مشاهده است بحران به شکل محسوس قابل

به پایان خوش یا بالعکس به فاجعه  ها تیشخصبحرانی که با عملکرد . نشان از بحران به وجود آمده براي آنان دارد
 آنکه حال دهد یمي خرگوش از عقل و هوش خود و تالش براي غلبه بر شیر او را از مرگ نجات ریگ بهره. انجامد یم

  . سپاردمیی خر و اعتماد او به روباه عنان زندگی او را به دست مرگ لوح ساده
  
  تعلیق. د

اي  نمایشی، رابطه رود و در ساختمان دراماتیک هر اثر به شمار می شینماي تعلیق از عناصر اصلی و ارکان پیش برنده
 آفریند یم خود داستان در است تکوین شرف در کهکیفیتی است که نویسنده براي وقایعی «تعلیق . دارد» بحران«اساسی با 

). 76: 1390میرصادقی، (» انگیزد یبرم را او التهاب و هیجان و کند یم داستان دادن ادامه به کنجکاو و مشتاق را خواننده و
- کند و موجبات نگرانی او را از آینده نویسنده مخاطب را نسبت به سرنوشت شخصیت نمایش حساس میبا این شگرد، 

کند و هم با مشارکت  بدین شکل، هم به پویایی و گیرایی اثر کمک می). 230: 1387کی، مک(آورد  ي قهرمان، فراهم می
دانستن سرنوشت  .گذارد ذهن او باقی میمخاطب در حساسیت به سرنوشت قهرمان نمایش، تأثیر بیشتري بر فکر و 

عامل ... هاي روباه و شیر و و وسوسه ها بیفرخرگوش در مبارزه با شیر همچنین فهمیدن عاقبت تصمیم خر در برابر 
  . دارد یوامنمایشی /ي داستانیها تیشخصامري که مخاطب را به پیگیري داستان و سرنوشت . هاستتعلیق حکایت

  
  ي اوج نقطه. هـ

اي است که طی آن زاترین لحظه شورانگیزترین و تنش«، ادبیات نمایشیو  ادبیات داستانیاُوج یا بِزَنگاه در اصطالح 
مواجهه شیر با . )Letwin, 2008: 62(» آید به دنبال آن می گشایی گرهرسد و  بحران به نهایت تعارض خود می

خرگوش و فریب دادن خرگوش شیر را با عکس او در چاه، فریب خوردن خر و آمدن دوباره او به نزد شیر، فهمیدن 
را  ها تیحکانقاط اوج ... نات و زمان مرگ شخصی که زبان حیوانات را از موسی آموخته بود، از طرف همان حیوا

  . سازد یم
  
  )فرود(گشایی گره. و

سامان   بدین ترتیب، عمل داستانی،. نمایش است/ ها در طول داستانها و معماها و یافتن پاسخ پرسش گشودن گره
موفقیت طوطی در نجات دادن خود از قفس  .شودها مشخص مییابد و سرنوشت داستان و حوادث آن و شخصیت می

شیر، به دام افتادن موش به دلیل اتصال با چغز و لۀ یوس بهبازرگان، شکست دادن شیر به دست خرگوش، کشته شدن خر 
   .روند یمبه شمار  ها تیحکایی گشا گره... 
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  )characterization(ي پرداز تیشخص  .3
ي است که از طریق فرد منحصربهوجود « ،)199: 1388 صادقی، میر( چیز دیگراعم از انسان، حیوان، شیء و هر  شخصیت

بر مدار آن  )نمایش( تمامیت قصه«محوري که ، )98: 1384فورستر، (» کند یمگفتار و عمل، خود را به ما معرفی 
هاي منتخب فابل مثنوي این ظرفیت را دارند که در قالب ي حکایتها تیشخص). 242: 1368 براهنی،( »چرخد می

 انمایپوي جالب و جذاب برخوردار شوند و با تعمق ها يبازپویانمایی به کمک اقتباس درخور و شگردهاي نمایشی، از 
 ها نآیی باورپذیر و عینی بدل شوند که مخاطب بتواند با ها تیشخص، به ها آندر شناخت شخصیت هر یک از ) انیماتور(

ها، درك کامل تمثیل هر یک از حیوانات و شناخت تیپ انسانی او که داراي اندیشه شک یب. پنداري کندذاتهم
  . در تسهیل روند اقتباس اثرگذار باشد تواند یمهاي خاص خود است، احساسات و هیجان

این اشکال هر سۀ ي از ریگ بهرهمولوي با . ردیگ یمشکل  وگو گفتي به سه شکل توصیف، کنش و پرداز تیشخص
ی راحت بهتواند یی که مخاطب میها تیشخصتصور و باورپذیري براي مخاطبان خود خلق کرده است، یی قابلها تیشخص

هاي حکایات و مرغی که از دام صیاد رست بگذارد و با خود را جاي طوطی و خرگوش. پنداري کندذاتهم ها آن با
فروش و مردي که به مشکالت غلبه یابد یا از اشتباه خر هیزم... و شیر و فیل و گیري از ذکاوت و هوش بر قفس بهره

  . وفاي خرس اعتماد کرد و موشی که خود را به چغز وصل کرد، درس بگیرد و به راه خطا نرود
  

  )description(توصیف . الف
هاي معرفی شخصیت است و به گونهوة یش نیتر عاماز شرح و توضیح مستقیم،  گرفتن ياربا ی ها تیشخصصریح ارائۀ 

  .گیردمختلف صورت می
  

  :توصیف راوي
  ايبود بازرگان و او را طوطی

  
  ايدر قفس محبوس زیبا طوطی 

  )61: 1384مولوي، (  
  بود سقّایی مر او را یک خري

  
  گشته از محنت دو تا چون چنبري 

  
  پشتش از بار گران صد جاي ریش

  
  عاشق و جویان روز مرگ خویش 

  
  )709، 1384مولوي، (

  
  :هاتوصیف از زبان خود شخصیت یا دیگر شخصیت

  اي که من زشت و خصالم جمله زشت
  

  چون شوم گل چون مرا از خار کشت 
  

  )884، 1384مولوي، (
  تو فرشته آسمانی یا پري

  
  نی تو عزرائیل شیران نري 

  )54، 1384مولوي، (  
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  )dialogue( وگو گفت. ب
به  وگو گفتتبعیت از نوعی کنش تقلیدي است که گاه در قالب «مشترك واجد آن هستند،  طور به ها همۀ درامآنچه 

صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر . )Shepherd adn Wallis, 2004: 76(» کند یمپیشرفت ماجرا کمک 
 وگو گفت، دیآ یمپیش ...) داستان، نمایشنامه، شعر و (یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدي در اثري ادبی  شود یم ردوبدل

؛ شخصیت را دهد یمرا گسترش  رنگ یپ ، زدیر یمویژگی نمایش است و بنیاد تئاتر را پی  نیتر مهم وگو گفت. نامند یم
   ).138 -137:  1390و مکی،  255: 1388میرصادقی، ( برد یم شیپ بهو عمل داستانی را  کند یممعرفی 

  گفت روبه شیر را اي شاه ما
  

  چون نکردي صبر در وقت وغا 
  

  تا به نزدیک تو آید آن غوي
  

  ...ي غالب شوي ا حملهتا به اندك  
  

  گفت من پنداشتم برجاست زور
  

  ندانستم فتورتا بدین حد می 
  

  )718-717: 1384مولوي، (   

  )act(کنش . ج
ي تعامل میان اشخاص ماجرا، بسط و گسترش رخدادها و مقدمه تواند یمکه  شمارد یمارسطو درام را بازنمودي از عمل «

تنها . هنر بازیگري هنر حرکت و هنر عمل است. )Halliwell, 1987:37(» داستانی باشد رنگ یپي ریگ شکلحتی 
شود تنها در این زمان  شود یا دیالوگی ردوبدل می یا کاري انجام میشود  افتد، یا چیزي درخواست می زمانی که اتفاقی می

گذرد جلب  آید و توجه ما را نسبت به آن چیزي که روي صحنه می است که یک آکسیون عمل یا حرکت به وجود می
 هاي فابل مثنوي براي ساخت فیلمهاي اکثر حکایت اگرچه حوادث و کنش). 14: 1384استانیسالوسکی، (کند  می

ها بهره  هاي موجود حکایت یتظرفتواند از  یمنویس  نامه یلمفسینمایی دو ساعته، کافی نیست ولی با نوآوري در اقتباس، 
ها را در ظرف زمانی ها و تنوع حرکتی فیلم بیفزاید و یا حکایتگیرد و با ایجاد موانع و مشکالت مختلف به جذابیت

  . کمتري به کار گیرد
ي کنش و حرکت برخوردار است، خالف فیلم زنده از انعطاف بیشتري براي کاربرد خالقانهي انیمشین برها لمیف

 زیآم اغراقي ا جلوهي جسمانی ها ییتوانابه  توان یم، ...با تند و کند کردن حرکات و یا کاربرد طنزآمیز و  که يطور به
ژانر در ارتباط با کودك کرده است وجود  نیتر موفقیی که سینماي انیمیشن را ها مؤلفه نیتر بزرگیکی از «. ببخشد

و باعث جذب کودکان و حتی  شود یم ختهیر هم بهدر انیمیشن تمام قوانین طبیعی . عناصر اغراق در انیمیشن است
  ). 292: 1385  بهزاد،(» گردد یم ساالن بزرگ

  مرکب استانید پس آواز داد 
  

  آن سالم و آن امانت باز داد 
  

  اي زان طوطیان لرزید بس طوطی
  

  اوفتاد و مرد و بگسستش نفس 
  

  )62: 1384مولوي، (
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  کشید اژدهایی خرس را درمی
  

  ...شیرمردي رفت و فریادش رسید  
  

  چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار 
  

  شد مالزم در پی آن بردبار 
  

  )220-223: 1384مولوي، (
  

  )setting(پردازي صحنه .4
قصد « نامه ولی در فیلم دهد یمداستان بعد ... بیان داستان، ذهن خواننده است که به فضا، مکان، زمان و لۀ یوس نیتر مهم

تصاویر، آواها و اعمال درآورد؛  صورت بهرا  ها آنیی را روي کاغذ ببیند و تخیل ما ها نشانهاین نبوده است که چشم ما 
، دهند یمروي  صحنه برمنظور این است که متن نمایش باید به تصاویر، آواها و اعمالی که حقیقتاً و به صورتی ملموس 

  ). 47: 1380بولتن، (» برگردانده شود
ها را ترسیم کرد و به  توان آن میکمتر ... هایی که در تئاتر و سینما و  کارگیري فضاها و صحنه در هنر پویانمایی با به

هاي حمله شیر به حیوانات مختلف هنگام چرا در دشت و صحنه. هاي نمایش افزود توان به جذابیت تصویر کشید، می
خیلی نزدیک و ) mid shot(که کم کم متوسط یا میانه  ،)long shot(گیري از نماي کامالً باز و دور جنگل با بهره

)clos up( هاي مختلف سفر مرد بازرگان و رسیدن او به هندوستان، آبگیر حکایت سه ماهی و حرکت صحنه.  شودمی
تواند همراه با نور و کاربرد  می... ها براي نجات خود، صحنه غاري که شیر در آن براي کشتن خر پنهان است و ماهی

که غالب  ژهیو بهمسحور سازد،  هاي خود را نشان دهد و مخاطب را هاي صوتی در این هنر، ظرفیت رنگ و افکت
را براي ) انیماتور(دهند و همین امر دست پویانما در روز و در جنگل و در فضایی باز رخ می ها تیحکاحوادث این 

  . گذارد یمترسیم فضایی زنده و جذاب براي مخاطب، کامالً باز 
  طایفۀ نخجیر در وادي خوش

  
  از شیر اندر کش مکش اند بوده 

  
  ربودشیر از کمین در میبس که آن 

  
  آن چرا بر جمله ناخوش کرده بود 

  
  )37: 1384مولوي، (

ي اقتباس گستره. انیمیشنی مبدل شود نامه لمیفتواند به سه شکل به  میهاي فابلی مثنوي با توجه به انواع اقتباس  حکایت
نویس در پی  نامه یلمفنویس و که در آن نمایشنامهروشی (اقتباس وفادارانه تواند  در این فرآیند منوط به حکایت بوده و می

- شیوه(؛ اقتباس غیروفادارانه )گیري حداکثري از متن ادبی است و تمایل دارد اثر خود را با تطابق کامل از متن بسازدبهره
به متن در آن،  اي که توجهشیوه(و اقتباس آزاد ) یابدماند ولی متن تفسیري نو میاي که در آن ساختمان روایی ثابت می

این گزینش با توجه به حجم،   .یرددر برگرا  )19-18: 1368مرادي، ( )فقط براي گرفتن ایده براي خلق اثر کاربرد دارد
گر در انتخاب نوع اقتباس صورت ي اقتباسهمچنین سلیقه ها تیحکامضمون، ساختار داستانی و عناصر نمایشی 

به شکار،  رفتن گرگ و روباه و شیر، ، بازرگان و طوطی)خرگوش و شیر(نخجیران هاي  ، بدین شکل که حکایتردیگ یم
، بقال و طوطی، اعتماد کردن به وفاي خرس، خرگوشی که به رسالت پیش پیل فروش زمیهصیادان و سه ماهی، خر 

وش با چغز رفت، مردي که از موسی زبان طیور آموخت، محبوس شدن آهوبچه در آخور خران، مرغ و صیاد و تعلق م
ي بازنویسی و اقتباس یعنی و با گذر از مرحله رندیگ قرارو حتی غیروفادارانه  وفادارانهي ها اقتباسدر فهرست  توانند یم

ی به فیلم انیمیشنی راحت بهبه داشتن وجوه و عناصر نمایشی قوي  توجه با یی و یا تبدیل،جا جابهحذف، اضافه، تلفیق، با 
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ولی جدول عناصر نمایشی این حکایات در  اند شدهگرچه این حکایات با تسامح در یک گروه گنجانده . تبدیل شوند

نداشتن ساختار  در عین ها تیحکابرخی دیگر از . ي این حکایات از منظر نمایشی استها تفاوتپایان مقاله نشانگر 
ي و سایر عناصر نمایشی و تنها داشتن پرداز تیشخص، روابط علی و معلولی قوي و )آغاز، میانه و پایان(داستانی مناسب 
هایی مانند دزدیدن مارگیر ماري را از  حکایت. ي براي نگارش اقتباسی آزاد مبدل شوندا دهیابه  توانند یمموضوع جالب 

در خم رنگ و ، افتادن شغال که مرغ خانگی پروردشان مارگیري دیگر، گرفتار شدن باز میان جغدان، قصه بط بچگان
 ،باز شاه و کمپیر زن، مارگیري که اژدهاي فسرده را مرده پنداشت، رنگین شدن و دعوي طاووسی کردن میان شغاالن

هایی هستند که ، حکایتآورد یبرمي که گوهر کاویان از قعر دریا ا يبحرگاو و  ي بزرگ تنها استا رهیجزگاوي که در 
  .هاي دیگر به کار گرفته شونداي فکري براي تولید اقتباسی آزاد فراهم آورند یا در اثناي حکایتتوانند زمینهمی

   
  هاي فابل مثنوي جدول عناصر نمایشی حکایت

عناصر 
  نمایشی

  
  حکایت    

موضو
  ع 

تعری
  ف

افک گره
  ین

کشمک
  ش

تعلی
  ق

گشا گره
  یی

شخصی
  ت 

و گفت
  گو

کنش 
و 
حرک
  ت

پرداز صحنه
  ي

بقال  مرد
  و طوطی

  14ص 

  *  *  ضعیف *  *  *  ندارد *  *  *

شیر و 
  خرگوش

  37ص 

* * * *  *  *  * *  *  *  

طوطی و 
  بازرگان

  61ص 

  *  *  * *  * *  ندارد * * *

گرگ و 
روباه و 

ص . شیر
115  

* * * *  * *  * *  * * 

اعتماد بر 
وفاي 
. خرس

  220ص 

ضعی  ضعیف  ضعیف  * *  * * * *
  ف

*  

خورندگان 
. بچه پیل

  *  *  ضعیف  ضعیف  * *  * * * *
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  293ص 
خرگوشی 

که به 
رسالت 
نزد پیل 

. رفت
  390ص

ضعی  ضعیف  *  * *  * * * *
  ف

*  

آموختن 
زبان بهایم 
و طیور از 

. موسی
  411ص

* * * *  * *  *  *  * * 

آبگیر و 
صیادان و 
. سه ماهی

  553ص 

 * *  ضعیف  *  * *  * * * *

محبوس 
شدن 

آهوبچه 
در آخور 

ص . خران
650  

  *  ندارد  *  ضعیف  ندارد *  * * * *

خر 
فرو زمیه

. ص. ش
709  

* * * *  * *  *  *  * * 

مرغ و 
ص . صیاد

804  

ضعی  *  *  * *  * * * *
  ف

*  

موش و 
  چغز

  881ص 

ضعی  ضعیف  *  * *  ندارد * * *
  ف

*  
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  گیري  نتیجه
در ساحت اقتباس  اند نتوانسته دیدوشایبایی در ایران، متون ادبی چنانکه انمایپوگیري گذشت پنج دهه از شکل رغم یعل

این متون، مثنوي مولوي است که ازجملۀ . ي نمایش قرار گیرندهنرمندان عرصهمورداستفادة جایی براي خود باز کنند و 
نه تنها موضوع . ي نمایشی بسیار، مغفول مانده استها تیظرفهایی با ساختار داستانی و وجوه و  با وجود داشتن حکایت

در قالب فابل و  ها آن، به دلیل بیان مسائل انسانی براي کودکان، جالب است بلکه بیان ها تیحکاز این و مضمون برخی ا
در این مقاله . ها فراهم ساخته استداستان و وجود عناصر نمایشی در این حکایات زمینه را براي اقتباس پویانمایی از آن

هاي فیزیکی سایر اشکال نشان داده شد که به دلیل محدویتهاي فابل مثنوي برشمرده و  ي نمایشی حکایتها تیظرف
ی به کار راحت بهي پویانمایی ها اقتباسدر  توانند یمي نمایشی هستند ها تیظرفي فابل مثنوي که داراي ها تیحکانمایشی 

  . گرفته شوند
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