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چكیده
از آغاز پیدایش انیمیشن ،اقتباس از افسانهها ،با ایجاد ارتباط میان این دو هنر توانسته است آاتار ارزشتمند و مانتدااری را در
سطح استرده و با مخاطب فراوان به جهانیان ارائه دهد .اقتباس به معنی بازارداندن و بازستازی یتش شتهن هنتری بته شتهن
ساختاری جدید ،یهی از مناسبترین شیوهها برای انتقال آموزههای فرهنگی و ارزشهای سنّتی مل هتا و ارائتآ آن بته نستن
امروز اس  .به دلین نزدیهی برخی از ویژایهای افسانه و انیمیشن ،اقتباس از افسانهها ،شیوهای مناسب برای تصتویری کتردن
و نمایاندن دنیای فانتزی و سرشار از تخیّن افسانه به مخاطبان اس  .افسانههای ایرانی ،به دلین برخورداری از ساختار منستجم،
روای مستقیم ،درونمایههای ارزشمند ،همراه با حوادث و رویدادهای تصویری ،قابلی اقتباس و تطابق برای تبتدین بته یتش
اار انیمیشن جذّاب با ساختاری قوی را دارا هستند .با توجه به استردای شیوههای استفاده از ادبیات کهن بترای ستاخ آاتار
انیمیشن و نیز دشوار بودن یافتن و انتخاب افسانههایی با تمتامی عناصتر و ویژاتیهتای دراماتیتش ،در ایتن مقالته مراحتن و
شیوههای اونااون اقتباس از افسانه برای انیمیشن مورد تحلین و بررسی قرار میایرد.
واژگان کلیدی :اقتباس ،افسانه ،انیمیشن.

مقدمه
اقتباس ،خلق یک اثرهنری جدید ،با بهرهگرفتن ازآثار هنری خلق شده در گذشته است .بس یاری از قص هه ا و
افسانههای ایرانی به دلیل دارا بودن عناصر دراماتیک از جمله درونمایه ،کشمكش ،گ رهافكن ی ،گ رهگش ایی،
بحران ،فضا و حالت ،گفتوشنود و پایان مناسب ،ظرفیت تبدیل به یک اثر انیمیشن جذّاب را دارا هستند.
درون مایۀ غنی و مفاهیم ارزشمند نهفته در ادبیات کهن ،اهمیت مقولههایی نظیر اقتباس از افسانه برای س اخت
آثار انیمیشن و لزوم طرح مباحث نظری در این رابطه را ،توسط محققان و پژوهشگران عرصۀ ادبیات داستانی و
نمایشی کودک و نوجوان بیشتر آشكار میکند .هنر نو پدید انیمیشن ،در کنار ذوق و خلّاقیت هنری ،ب ا اقتب اس
از افسانهها چه در ساختار و روایت و چه در محتوا ،توانسته است ،به یكی از پرنفوذترین رسانهه ای ارتب اطی
دنیای امروز تبدیل شود« .در این هنر میتوان از ساختار افسانهها به فراوانی استفاده کرد .در واقع انیمیشن یكی
از وفادارترین رسانهها به درونمایه و ساختار افسانهها است و میتواند داس تان و روای ت را در چش مان دازی
جدید به تماشاگران ارائه دهد( ».جهازی.)33 :1390 ،
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اقتباس از افسانهها و هماهنگ کردن آن با بیان تصویری و حرکتی انیمیش ن در ارتب اطی متقاب ل ،موجب ات
رونق و گسترش این دو گونۀ ادبی را در سطحی گسترده فراهم میسازد .اقتباس میتواند در زمینههای گوناگون
هنری انجام گیرد ،ک ه شامل منابع رسمی و ادبی(آثار کالسیک) و منابع فرهنگ عامه یا فولكل ور(ادب عام ه) و
امثال آن میشود ،لیكن زمینۀ مورد نظر این مقاله ،اقتباس از اساطیر و افسانههای ایرانی با ه د

س اخت آث ار

انیمیشن است .با توجه به گستردگی استفاده از میراث ادبی برای تبدیل ب ه انیمیش ن و پراکن دگی ش یوهه ا و
تفاوتهای کیفی آثار ،اهدا

اصلی این مقاله ،معرّفی شیوههای گوناگون اقتباس و بیان اصول و مراحل اساسی

آن است.
در این مقاله با بهکارگیری روش اس نادی ،ابت دا اقتب اس و ش یوهه ای گون اگون آن معرّف ی و پ ز از ارائ ۀ
راهكارهای اساسی ،مراحل و اصول اساسی اقتباس از افسانه برای انیمیشن بیان میشود.
 .2پیشینۀ تحقیق
از ابتدای به وجود آمدن هنر انیمیشن ،مسألۀ تأثیرپذیری و اقتباس از قصهها و افسانههای ایرانی در خل ق آث ار
هنری و از جمله انیمیشن ،همواره مورد توجه و به رهگی ری متن و اقتب اسگ ران ب وده اس ت و هنرمن دان و
نویسندگان توانستهاند با تأثیرپذیری از افسانهها ،انیمیشنهای متنو و مؤفّق بسیاری را تولید کنند .دالی ل ای ن
امر را میتوان رابطۀ تعاملی دو طرفۀ ادبیات داستانی و انیمیشن و نیز قابلیتهای دراماتیک افسانهها دانست.
میتوان شرو و تداوم اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان را از فابله ا ،داس تانه ای اس اطیری و مث له ا و
قصههای عامه دانست .در واقع «از دل ادبیات شفاهی و گفتاری بود که اقتباسهای نوشتاری پدید آمد و نقل و
روایتهای اساطیر و افسانهها ،جایگزینی مكتوب و مندرج یافت( ».میرزاپور.)7: 1395 ،
تاکنون تعاریف گوناگونی از واژه «اقتباس» ارائه شده است .اقتباس یا آداپتاسیون ،در اصطالح ،خلق ی ک اث ر
هنری به واسطۀ استفاده از یک الگو و با استفاده از سه اصل گرفتن و اخذ کردن ،تب دیل از ش كلی ب ه ش كل
دیگر ،سازگاری و تطابق با محیط تازه است .در واقع بسیاری از نویسندگان ،با اقتباس از آثار گذشتگان ،به بیان
افكار خود میپرداختند .این شیوه نه تنها در ایران ،بلكه در سطح جهان نیز رایج بوده است« .کنش انتق ال و ی ا
آنچه که میتوان آن را بهکارگیری دوبارۀ یک متن نامید ،به اندازۀ خود هنر قدمت دارد( ».میر شاه ول د:1388 ،
 .)19در سالهای اخیر ،پژوهشگران بسیاری با انتشار مقالهها و چاپ کتابهایی ،در این زمین ه فعالی ت داش ته
اند ،اما با توجه به متفاوت بودن دیدگاهها و پراکنده بودن مطالب ،اثری که به تنهایی و ص رفا ب ه ش یوهه ای
اقتباس از قصهها و افسانههای ایرانی برای ساخت آثار انیمیشن بپردازد یافت نشد .در ادامه ،عن اوین برخ ی از
کتابها و مقاالتی که در زمینۀ اقتباس منتشر شدهاند ،آورده می شود :کتابهای «شیخ در بوته» از جعفر پ ایور،
«اقتباس برای فیلمنامه» از محمد خیری« ،اقتباس ادبی ب رای س ینمای ک ودک و نوج وان» از من وچهر اکبرل و،
«بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات» از جعفرپایور« ،قابلیتهای نمایشی شاهنامه» از محمد حنیف ،و مق االت «از
ادبیات داستانی تا ادبیات نمایشی ،جنبههای نمایشی ی ک اث ر روای ی» از فهیم ه س هیلی راد« ،ت أملی درب اره
جنبههای نمایشی ادبیات فارسی» از محمد رضا امینی« ،بازآفرینی ،هویتی تازه» از محمدرضا یوس فی« ،درام و
ویژگیهای دراماتیک در متون ادب فارسی» از صادق رشیدی« ،نقش فرهنگ و هنر بر اقتباس ادبی در فیلم های
انیمیشن ایران» از سوسن خطائی« ،مطالعه ای تطبیقی میان نمایشنامه و داستان» از فرهاد ن اظرزاده کرم انی« ،از
قصههای دیروز تا نمایشنامه های امروز» از مهدی کاموس« ،بررس ی جنب هه ای نمایش ی ادبی ات فارس ی» از
محمدرضا امینی« ،نمایش سازی نوین از قصههای دیرین» از امیر مشهدی عباس.
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 .3اقتباس
در فرایند اقتباس از افسانه برای انیمیشن ،عناصر بصری در ارتباطی مناسب با مخاطب بای د ج ایگزین عناص ر
روایت شوند« .انیمیشن قادر است تخیل های نامرئی متن ه ا ی ا فض اهای پنه ان ذه ن هنرمن دان را در م تن
تصویری خود مرئی کند( ».خطائی .)9 :1392 ،در واقع افسانهها برای تصویری شدن و ارتباط مؤثّر با مخاط ب،
نیاز به فضاسازی و طرّاحی و بافت خاص دارند .نویسنده در طی فرایند اقتباس ،باید بتواند با تغییر زاویۀ دید و
شناخت قابلیتهای دراماتیک افسانه و شرایط زمان و مكان ،نگرشی هنرمندانه و متفاوت را از شكل و محت وای
افسانه ارائه کند.
اقتباس ،خلق یک اثر هنری جدید ،با بهره گرفتن از آثار هنری خلق شده در گذشته است« .اقتباس یعنی توانایی
متناسب یا مناسب کردن ،با تغییر یا تعدیل (تعدیل چیزی با ایجاد تغییر در ساختار ،عملك رد و ش كل)» (فیل د،
 .)345 :1393اقتباس به عنوان یک فن و شیوه دارای تعاریف و قواعد خاص خود است .اقتباس در ذات خ ود
تبدیل و برگرداندن دستمایه از یک رسانه به رسانهای دیگر است« .اقتباس ،تغییر ضمنی را در بر دارد و رون دی
را در خود دارد که نیازمند بازاندیشی ،بازشناخت و درک چگونگی این نكته است که اساس ا طبیع ت درام ب ا
تمام اشكال ادبی دیگر متفاوت است( ».میرزاپور .)7: 1395 ،در اقتباس از افسانه ها ،مهم ت رین عنص ر افس انه
یعنی خیالپردازی و ذهنگرایی ،به واسطۀ استفاده از یک الگو و با استفاده از سه اصل گ رفتن و اخ ذ ک ردن،
تبدیل از شكلی به شكل دیگر ،سازگاری و تطابق شكلی با محیط تازه ،به عنصر خلّاقۀ صوت و تصویر تب دیل
میشود« .در تبدیل افسانه به انیمیشن ،در ابتدا باید ساختمان آن را تغییر بدهیم ،وقتی ساختمان تغییر م یکن د،
یعنی مناسباتی که به این ساختمان عارض میشود ،دگرگون میشود و عناصر ساختاری اعم از شخصیت ،زبان،
مناسبات ،روابط ،نو حرکت ،تم یا مفهوم سراسری ،همه دگرگون میشود و مطابق ب ا س اختار جدی د ش كل

میگیرد( ».آرامی و دیگران.)35 :1388 ،

اکبرلو ،اقتباس را کنشی ارتباطی می داند و عقیده دارد که اقتباس هنری ،بدون کارکرد ارتباطی معنایی خ ود را
از دست میدهد« :در بحث اقتباس با چندین مدل و کنش ارتباطی روب هرو هس تیم ک ه دو م ورد از آنه ا در
شكل گیری اقتباس تأثیر بسیار مهمی دارند .کنش اول عبارت است از ارتباط هنرمند اقتباسکننده ب ا اث ری ک ه
مورد اقتباس واقع می شود .کنش دوم عبارت است از ارتباطی که بین اثر اقتباس شده ب ا منب ع اولی ه خ ود از
سوی مخاطب برقرار میشود( ».اکبرلو.)7 :1384 ،
وجود اقتباس های متفاوت از یک افسانه ،میتواند ناشی از نو ارتباط اقتباسگر با اثر اولیه باشد .نیاز هنرمند به
خلق مجدد یک اثر ،متناسب با شرایط روز جامعه و نو ارتباطی که با اثر هنری مورد اقتباس برق رار م یکن د،
تأثیری به سزا در موفقیت اثر هنری جدید دارد .همچنین آگاهی از وجود ارتباط میان اثر هنری اقتباسی ب ا منب ع
اصلی خود توسط تماشاگر ،موجب درک تفاوتها ،تضادها و خلّاقیتهای اثر جدید و ایجاد لذت در تماش اگر
خواهد شد .در اثرِ برقراری این ارتباط ،نوآوریها و تحلیلهای اقتباسگر ،نمود بیشتری می یابد.
با توجه به تعاریف فوق میتوان گفت که اقتباس از افسانه برای انیمیشن ،عبارت است از انتخاب یک ی ا چن د
موضو از منابع گوناگون ادبیات کهن و بیان آنها از طریق عالئم و قراردادهای هنر انیمیشن و تبدیل آنه ا ب ه
یک اثر جدید ،به گونه ای که عناصر منبع اصلی با اثر جدید سازگار شود و بتواند با ویژگیهای خاص این هن ر
تطابق پیدا کند .در این میان ،توانایی فك ری و ذوق و خلّاقی ت هن ری نویس نده و به رهب ردن او از الگوه ا و
روشهای مناسب جهت سازگار نمودن عناصر ادبی افسانه با رسانۀ انیمیشن و مطابقت با ویژگیهای آن ،دارای
اهمیت بسیاری است.
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تولید یک اثر انیمیشن از روی یک اثر شناخته شدۀ ادبی که ساختار و مضمونی مع ین دارد ،ای ن امك ان را ب ه
سازندۀ انیمیشن می دهد که با تكیه به پشتوانۀ ادبی اثر ،تالش خود را نه در جهت انتخ اب موض و  ،بلك ه در
جهت بیان داستان از زبان ادبی به زبان انیمیشن -که ویژگی و آهنگ بیانی مخصوص به خ ود را دارد -ص ر
کند.
در اقتباس از افسانهها با هد

ساخت آثار انیمیشن ،باید افسانههایی که محتوای آنه ا آم وزه ه ای اخالق ی،

اجتماعی و علمی است ،برای مخاطب مناسبسازی شده و در اختیار آنان ق رار بگی رد .در ای ن می ان ،هوی ت
بخشیدن به آثار انیمیشن ،بر مبنای ادبیات و فرهنگ ایرانی ،میتواند یكی از اهدا

مه م نویس ندگان فیلمنام ه

های ان یمیشن باشد .ادب پربار فارسی گنجینه ای از فلسفه ،شعر ،اخالق ،سیاست ،افسانه ،حكایت ،قصه و غیره
است که میتواند مورد استفاده و اقتباس فیلمنامه نویسان انیمیشن قرار گیرد.
 .4انوا اقتباس
اقتباس از افسانهها به گونههای مختلفی انجام میگیرد .اصل مهم در اقتباس ،قرار دادن عناصر و رویدادهایی ب ا
ارزش و بار دراماتیک در شرایط جدید و با توجه به ویژگیهای زمان و عصر جدید است .در ان وا گون اگون
اقتباس « ،شما آزادید و در واقع مسئولیت دارید که داستان را بهتر کنید .داستان شما باید واضحت ر ،س ریت ر و
بامزهتر از منبع اصلی باشد .باید حاوی کنش های بیش تر ،جذّاب تر و تحریک کننده تر از داستان اصلی باش د.
اقتباسهای خوب هرگز نمی توانند تمامی عناصر منبع اصلی را در خود داش ته باش ند .اقتب اسگ ر توانمن د از
محدودیت هایش آگاه است و میتوان د درون مای ه ،مح ور و دل و ج ان م تن پ یش روی ش را پی دا کن د».
(کریوولن.)29: 1390،
تفاوتهای زیرساختی و درون متنی فراوانی میان واژه های اقتباس ،الهام و برداش ت آزاد وج ود دارد .تف اوت
میان الهام و برداشت آزاد در تفاوت ذاتی آنها است و نه شكل ظاهری آنها .الهام درونی ،منحص ر ب ه ف رد و
تكرار نشدنی است ،بُعد و تجسم ندارد و تحت شرایط و موقعیتهای خاص رُخ میدهد .اقتباس بیرونی ،قاب ل
دسترس و مادی است .تعمیمپذیر است و دخل و تصرّ

در آن به راحتی صورت میگیرد.

در برداشت آزاد ،نویسنده بدون هیچ قید و بندی ،با اعمال تغییرات بنیادی و ساختارش كنانه در افس انه ،اث ری
جدید و کامال متفاوت را ارائه می دهد .حال آن که تغییرات در اقتباس جزئی و در حد تبدیل افس انه ب ه اث ری
دراماتیک است.
برای تبدیل افسانه به انیمیشن ،نویسنده ابتدا باید دقایق و ظرایف افسانه را کامال درک کرده و سپز با در نظ ر
گرفتن و حفظ اهدا

و انگیزه های اولیۀ افسانه ،دست به ابدا بزند و با زبان و لحن جدید و با در نظر گ رفتن

تمام ابعاد اقتباس ،اثری جدید را خلق نماید .بر اساس مراحل باال و نو نگاهی که نویسنده به فراین د اقتب اس
دارد ،اقتباس از افسانهها به سه شیوه انجام می پذیرد :اقتباس لفظ به لفظ یا کامال وابسته ،اقتب اس وفاداران ه ی ا
وابسته و اقتباس آزاد یا قیاسی.
در نو اول ،که اقتباس کامال وابسته است ،تغییرات اعمال شده بر روی افسانه در حدی نیست ک ه ب ه خلق ی
جدید منجر شود .روایت افسانه و وابستگی اثر به متن اولیه کامال حفظ میشود و عین وقایع یا شخصیته ا ب ا
اضافه کردن عناصر دراماتیک ،به گونهای سطحینگرانه و سادهاندیشانه و ب ا اس تفاده از تصویرس ازی س اده و
روایت عین به عین ماجراها بازسازی میشود .با وجود این که نظریۀ قدیمی اقتباس بر وفاداری ص ر

ب ه اث ر

ادبی تكیه دارد ،اما نظریههای جدید اقتباس با این نو اقتباس مخالفند ،زیرا یک اقتب اس س طحی و وفاداران ه
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می تواند انیمیشن ساخته شده را به اثری سطحی ،بی روح و فاقد جذّابیت های بصری الزم تب دیل کن د .ای ن
نو اقتباس ممكن است هم به افسانه و هم به اثر دراماتیک اقتباس شده آس یب برس اند .ارزش ی ک انیمیش ن
اقتباسی به میزان استقالل آن است .هر چه میزان وابستگی انیمیشن به منبع اولیه بیشتر باشد ،موفقی ت آن کمت ر
خواهد بود .یک اثر اقتباسی موفق باید ضمن استفاده از ظرفیتهای بالقوه ادبیات ،باع ث ایج اد تغییرات ی در
ارزش های شناخته شدۀ اثر ادبی شود.
در نو دوم اقتب اس ،که اقتباس وفادارانه ی ا وابس ته اس ت ،عناص ر اص لی انیمیش ن ،از قبی ل باف ت ،فض ا،
شخصیتپردازی ،مكان ها و رویدادها  ،با افسانه یكسان است .البته وفاداری به معنای پیروی کورکورانه از تغییر
و تحول های طرح اصلی افسانه نیست ،هد  ،حفظ معنی ،ساختار اصلی و داس تان مرک زی اس ت و در ای ن
روش ،طرح اصلی بسیاری از ایدهها (و نه تمام آنها) ممكن است با محتوا و یا نتیجۀ اثر متفاوت باشد .استفاده
از عناصر اثر اولیه ،دارای ارزش است و نویسنده با وفاداری به صحنهپردازیها ،شخصیتها و حفظ حال و هوا
و روح اصلی اثر ،تا جایی که ممكن است ،افسانه را به همان شكل و محتوا بازآفرینی میکند .در واقع ،در این
نو اقتباس ،با تأکید بر حفظ حالت میانه ،بر اصالت و حفظ استقالل ه ر دو گون ۀ هن ری ،ه م افس انه و ه م
انیمیشن تأکید میشود.
نو سوم اقتباس که اقتباس آزاد نام دارد ،با دستیابی به ریشهها و بنیان افسانه ،آن را دستمایۀ برداش تی ن و،
دقیق و هنرمندانه قرار میدهد .در اقتباس هنری آزاد از قصهها و افسانهها ،نویسنده بر اساس الهامی که از ی ک
ایده ،یک موقعیت یا یک شخصیت افسانه میگیرد ،آن را به گونهای مستقل و با روایتی بدیع در فض ا ،مك ان و
زمان متفاوت ،همراه با شخصیتهای جدید ،و در کشاکش روابطی تازه میپروراند .این نو اقتب اس نگ رش و
زاویۀ دید جدیدی به افسانه دارد و نویسنده گرچه به اصل اثر وفادار است ،اما با الهام از یک ی ا چن د افس انه
طرح داستانی جدیدی را با نگرشی تازه و روساختی جدید ،همراه با حفظ ویژگیهای ساختاری متن اولیه ارائه
میدهد.
بنابراین اصل مهم در اقتباس آزاد یا قیاسی خلق اثر هنری تازه با استفاده از عناص ر و روی دادهایی اس ت ک ه
ارزش و بار دراماتیک داشته باشند .دراین نو اقتباس ،نویسنده با قیاس عناصری از منبع اولیه با اثر اقتباس ی و
یافتن رابطه ای تناظری میان بعضی از عناصر ،اثری متفاوت خلق میکند به گونهای که فیلم انیمیشن تولید ش ده
برای مخاطب ناآشنا است.
انتخاب هر یک از شیوه های اقتباس ،بستگی به هد

نویسنده مبنی بر وفادار ماندن ی ا نمان دن ب ه داس تان

دارد .بنا بر نظریات جدید ،فرایند اقتباس از افسانه را میتوان به سه شاخۀ کلی تقسیم کرد ،که به ن وعی هم ان
دستهبندی باال را تداعی میکند:
 -1انتقال :که در آن منبع اولیۀ اقتباس ،بدون کمترین تغییر آشكار یا دخالت اقتباسکنن ده ب ه انیمیش ن تب دیل
میشود .در این نو اقتباس ،متن اولیه افسانه با قراردادهای زیباییشناسانۀ رسانۀ انیمیشن ب ه مخاطب ان عرض ه
میشود .برخی از اقتباسها که شامل الیههای بیشتری از انتقال هستند ،نه تنها از لحاظ گونهای ،بلك ه از لح اظ
فرهنگی ،جغرافیایی و زمانی نیز تغییراتی را در افسانه ایجاد میکنند .این فرایند که همراه با نوعی بهروز ک ردن
صورت میگیرد «کنش تقریب» نام دارد.
 -2تفسیر :که از خالل آن در افسانه تغییراتی داده میشود و اقتباسگر با فاصله گرفتن از تقریب ساده به س وی
پدیدهای با بار فرهنگی بیشتر حرکت میکند .این نو اقتباس عموما با تفسیر سیاسی متن مب د و ب ا توج ه ب ه
شكا های متن مبد صورت میگیرد .اقتباس تفس یری ،معم وال ب ا تغیی ر ی ا اف زودن هم راه اس ت و ب رای
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تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب ،متّكی بر آگاهی مخاطب از رابطۀ اثر اقتباس ی ب ا افس انۀ اولی ه اس ت ،بن ابراین
نویسنده ،معموال از تصاویر و رویدادهایی استفاده میکند که مخاطب با آنها آشنا و مأنوس اس ت و در نتیج ه
قادر به درک تشابهات و تفاوتهای افسانه و انیمیشن است.
 -3قیاس :که نمایانگر تخطی آشكاری است از منبع اصلی و گویی به واس طۀ آن ،اقتب اسکنن ده ،اث ر هن ری
تازهای خلق میکند .اگرچه انیمیشن تولید شده بر اساس این نو اقتباس معموال برای مخاطب ناآش نا اس ت و
آگاهی بینامتنی مخاطب ،اهمیت کمتری دارد ،اما نویسنده با استفاده از قی اس عناص ری از جمل ه روی دادها و
وقایع ،شخصیتها ،زمان و مكان ،رابطه ای تناظری میان بعضی از عناصر منبع اولیه با اثر اقتباسی پیدا میکند.
همان گونه که قبال بیان شد ،این نظریات جدید ،تكیه بر اقتباس وفادارانه توسط اقتباسگر را رد میکن د« .ای ن
تقسیم بندی ،بیش از هر چیز کار منتقد را سامان می دهد و او را از تكیۀ کورکورانه به اقتباس وفادارنه میرهاند.
طبیعی است که در هر گونه بررسی ،تشخیص گونۀ اقتباس یكی از وظایف محقّق به شمار میرود(».قهرم انی و
ثمینی .) 108 :1379 ،در روش انتقال ،وفاداری به هسته و نیروی اصلی روایت مط رح اس ت .در روش تفس یر،
هد

نه وفاداری صر

به اثر اولیه است ،نه تخطی آشكار از آن .در این شیوه ،اقتباسکننده ،هستۀ س اختمانی

روایی را نگاه میدارد و آن را تفسیر دوباره میکند که حتی در بعضی از موارد به ش الودهش كنی منب ع اص لی
می انجامد .در روش قیاس ،از اثر ادبی تنها به عنوان مواد و مصالح خام اولیه برای ت ألیف اث ر جدی د اس تفاده
میشود.
 .5مراحل اقتباس
هنر انیمیشن قادر به ارائۀ چشماندازهایی نوین برای آشنایی با ادبیات ملل گوناگون است .انیمیش ن دارای زب ان
و چارچوب مخصوص به خود است ،اما روند تبدیل یک اثر ،از رسانهای به رسانۀ دیگ ر و مراح ل تص ویری
شدن یک اثر ادبی در نو خود جالب و جذّاب است« .خالقان اثر جدید ممكن است تصمیم بگیرند تا در ح ین
تمرکززدایی و تطابق و حذ

برخی وجوه ،بر روی وجوه خاصی از متن اص لی متمرک ز ش ده و ی ا آنه ا را

پررنگ کنند .اغلب مواقع ساختار داستان به شكلی دگرگون شده و آنچه که در متن مادر ،توصیف روایی بود به
کنش صحنهای بدل میگردد( ».میرشاه ولد.)20 :1388 ،
اقتباس فقط حذ کردن نیست ،بلكه اضافهنمودن و خلقکردن نیز هست« .اقتباسه ای موف ق فرهنگ ی-ادب ی،
درصدد تعریف روایتها و خدشهدار کردن اصالت آنها نیست ،بلكه از شكل یا زاویۀ دید و محتوای اثر ادبی،
نگرشی هنرمندانه یا زاویۀ دیدی متفاوت عرضه میکند( ».خطائی .)8 :1392 ،هد

اقتباسگر این نیست که ت ا

جایی که میتواند به منبع اولیه وفادار بماند ،بلكه باید بتواند با مهارت و توان ایی الزم ،بهت رین انتخ ابه ا را
برای نگارش بهترین فیلمنامه انجام دهد« .اقتباس یک فیلم از روی یک اثر ادبی شناخته شده ای ن امك ان را ب ه
فیلمساز میدهد که بر اساس داستانی معین که ساختار و مضمون مشخصی دارد ،اقدام به تهیۀ فیلمیکند که ب ا
توجه به پشتوانۀ ادبی خود قطعا میتواند دارای استقالل و وحدت ساختمانی بیش تری باش د( ».خی ری:1389 ،
.)36
در فرایند اقتباس ،نویسنده ابتدا باید بفهمد که داستان دربارۀ کیست و آنچه را که متناسب با نیازهای شخص یت
اصلی داستان نباشد حذ

کند .گاهی الزم است برای حفظ خط اصلی داستان ،صحنه هایی حذ  ،اض افه ی ا

اصالح گردد .در فرایند اقتباس «وقایع را به دقّت انتخاب کنید تا فیلمنامه با اجزای تصویری و نمایشی خ وب،
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برجسته و به تصویر کشیده شود ،فیلمنامه باید به نیازهای نمایشی داستان شما مبتنی باشد .م تن اص لی در ه ر
صورت متن مبد است؛ نقطۀ شرو است و در خود پایان نمییابد( ».فیلد.)362 :1393 ،

روند اقتباس از افسانه برای انیمیشن ،یعنی تعیین چگونگی برگرداندن افسانه به انیمیشن ،از موارد مهم ی اس ت
که با قدرت آفرینش و نوآوری شخص اقتباسکننده ارتباط مستقیم دارد« .در این جا ما با تبدیل مختصات ی ک
رسانه به رسانهای دیگر طر

هستیم .کنت پورتونی ،در این تبدیل چهار روند را ضروری میشمارد ،این چه ار

روند عبارتند از .1 :تغییر در توالی زمانی برای ایجاد هیجان و تعلیق  .2تغییر برای ایجاد تجربۀ تص ویری بیش تر
 .3افزودن قصۀ فرعی برای تطابق با درک و شعور تماشاگر  .4فشردن ساختمان منبع ادبی .که ه ر ی ک از ای ن
موارد بنا به نو منبع ادبی مورد اقتباس تغییر میکند( » .قهرمانی و ثمینی.)107 :1379 :
در اقتباس ادبی ،توجه به دو اصل ضروری است :نخستین اصل این است که هر چه منبع اولیۀ اقتب اس از نظ ر
ادبی خالصتر و نابتر باشد ،اثر دراماتیک ضعیف تر خواهد بود .منابع اولیۀ اقتباس بهتر است از داستانه ایی
انتخاب شوند که از ادبیات ناب ،یک یا دو درجه پایینتر باشند .در اینجا منظور از ادبیات ناب ،ش اهكار ادب ی
نیست ،بلكه منظور آن دسته از آثار داستانی است که صرفا به کشمكش درونی میپردازد و با استقالل نس بی از
نیروهای فردی ،اجتماعی و محیطی ،از پیچیدگیهای زبانی برای آغاز ،پیشبرد و به اوج رساندن داستان اس تفاده
میکند.
بنابراین اقتباس باید از قصه ها و افسانه هایی صورت بگیرد که کشمكش آنها در ه ر س طح کش مكش یعن ی
کشمكش درونی ،فردی و فرافردی وجود داشته باشد ،البته با توج ه خ اص ب ه کش مكش فراف ردی ،وج ود
شخصیت های پیچیدۀ درگیر با انوا این کشمكش ها نیز در موقعیت اقتباس مؤثّر است .ب ه دلی ل ع دم وج ود
معادالت دقیق یا تقریبی دراماتیک برای کشمكشهای فردی و درونی موجود در زبان آثار ادبی ناب و نیز ع دم
توانایی شخص اقتباس کننده برای خلق اثری در حدود اندازۀ اثر ادب ی ،اقتب اس از ادبی ات ن اب معم وال ب ا
شكست مواجه میشود.
اصل دوم در اقتباس ،بازآفرینی است .توجه به زیباشناسی آثار انیمیشن ،اقتضا میکن د ک ه داس تان ب ازآفرینی
شود .در بازآفرینی ،بدون توجه به این که حوادث افسانه با چه نظم و ترتیبی نقل ش دهان د ،براس اس تق دم و
تأخر تاریخی کنار هم چیده می شوند .سپز نوعی طرح گام به گام بر اساس این حوادث ایج اد م یش ود .در
طرح ایجاد شده ،ضمن وفادار ماندن به روح اثر و اختیار در حفظ یا تغییر تمام یا قس متی از س اختار افس انه،
اقتباسگر می تواند در صورت لزوم ،صحنههایی را حذ

و یا خلق کند.

اقتباس از افسانهها و روند تبدیل افسانه به انیمیشن دارای مراحل چندی است .ق دم اول در اقتب اس از افس انه
برای انیمیشن ،مطالعۀ افسانه بدون هیچ گونه یادداشت برداری است .برای شناخت و احاطۀ کامل ب ر داس تان و
شخصیتهای آن ،مطالعه چندین بار تكرار می شود .پز از آشنایی با روح افسانه ،هر یک از حوادث به صورت
جداگانه ،در یک یا دو جمله خالصه میشود.
در مرحلۀ بعد ،پز از مرتب کردن حوادث و رویدادها ،بر اساس تقدم و تأخر تاریخی ،طرح اولی ه و گ ام ب ه
گام انیمیشن آماده میشود .مشكل ترین بخش کار ،عینیت بخشیدن به امور ذهنی نویسنده و بیان تصویری آنه ا
است .اقتباس باید ضمن وفاداری به روح افسانه ،به داستان ریتم و آهنگی دراماتی ک بده د .اقتب اس کنن دگان
موفق ضمن استفاده از کشمكشهای فراوان ،سعی میکنند که از کشمكشهای اجتماعی یا محیطی ب رای گ ذر
از سطح ظاهری و درک زوایای تاریک روابط انسانی و زندگی درونی بهره ببرند.
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اقتباسگر ،قبل از انتخاب افسانه برای تبدیل به انیمیشن ،الزم است که موارد مهمی را مد نظر داش ته باش د ،از
جمله اهدا

و انگیزههای اقتباس ،تم و پیام اصلی ،شخصیتهای اصلی و فرعی ،شخصیتهای منفی و مثب ت،

رویدادها و حوادث ،فضای ماجراها و رویدادها ،چگونگی حرکت داستان به س مت جل و ،ه د

ی ا اه دا

اصلی ،مخاطبین اصلی ،نقاط آغاز ،اوج و پایان .از موارد مهم دیگری که اقتباسگ ر بای د ب ه آن توج ه کن د،

« مقتضیات زمان و تحوالتی است که در شیوۀ زندگی جدید و نی ز باوره ای فك ری انس ان روی داده اس ت».
(ارجمند .)22 :1378 ،در اقتباس های مدرن ،بهترین شیوه برای از می ان برداش تن فاص لۀ مخاط ب ام روزی و
روایات کهن ،تعمیمپذیری به معنای بازسازی رویدادها و مضامین افسانهها در شكل و قالبی جدی د و متناس ب
با زندگی معاصر است .تعمیم پذیری امكان همذات پنداری و درک ملموستر روی دادها و ماجراه ا را ف راهم
میسازد.
در ابتدا ،اقتباس گر باید بداند چه افسانههایی شرایط و قابلیت های الزم برای تصویری شدن و تبدیل به انیمیشن
را بیش از دیگر افسانهها دارا هستند؟ «برای یافتن اثری در خور اقتباس باید از خود بپرسیم آی ا داس تان م ورد
نظر ،فیلمی ماندگار را حاصل خواهد کرد؟ آیا شخصیتهایی برای پیش برد داس تان هم راه ب ا ح وادث و در
جهت وجود دارند؟ آیا درونمایۀ مناسبی وجود دارد؟ و سرانجام آیا سبكی برای ارائ ۀ ای ن م تن ب ه ص ورت
نمایشی وجود دارد؟» (سینگر.)220 :1380 ،
انتخاب افسانه باید با تحقیق و آگاهی کامل همراه بوده و شخص اقتباسکننده پز از مطالع ۀ افس انه ،اش را
کامل نسبت به افسانه و وقایع آن داشته باشد .نویسنده باید بداند در صورت یافتن عناصری چون نمود داستانی
و روایتمحور ،درونمایههای جذّاب و تصویری ،شخصیتپردازی دراماتیک ،تعلیق ،کشمكشهای تصویرس از،
گفتو گوهای دراماتیک و توصیفات دقیق در یک افسانه ،می توان آن را متنی با شرایط و قابلیتهای دراماتی ک
کامل به حساب آورد؟ .قصهها و افسانههایی برای اقتباس مناسب هستند که «عالوه بر واقعی و ملم وس ب ودن
رویدادها ،بیان و پرداخت داستان ،هرچه بیشتر تصویری بوده باش د و کش مكش و حرک ت منطق ی در خ الل
حوادث و رویدادهای آن صورت بگیرد( ».حنیف.)136 :1389 ،
برای ارزیابی مناسب بودن یک افسانه برای اقتباس ،استفاده از این فهرست اجزا پیش نهاد م یش ود« :داس تان،
درون مایه (فانتزی در عین واقعیت ،قصه های پریان ،اسطوره و افسانه و غیره) ،شخصیتها ،موقعیت های م ر
و زندگی ،زبان و سكوت ،وقایع غیر مترقب ،طنز ،مشارکت مخاطب ،میزان و اندازه ،ج ادو در ط رح داس تان،
ظاهر رنگارنگ صحنه ،نورپردازی ،صدا ،موسیقی ،نقاط اوج و لحظات مهیج ،عدالت و انص ا  ،تابوه ا( ».وود
و همكاران.)12 :1388 ،
پاسخهای منطقی داده شده به به این سؤاالت ،نكات چندی را در مورد افسانه آش كار ک رده و نویس نده را در
دستیابی هر چه سریعتر به مقاصد و اهدا

اقتباس یاری خواهد کرد .طرح و پاسخ به س ؤاله ای اساس ی در

جهت هد های گوناگونی میتواند باشد که اقتباس به خاطر آنه ا ص ورت م یگی رد .از جمل ه :ه د

ی ا

هد های اصلی ،فضا ،رویداد اصلی و رویدادهای فرعی ،نقاط فراز و نشیب ،شخصیت یا شخصیت های منفی،
چگونگی حرکت داستان به سمت جلو ،حذ

رویدادها و حوادث زائد و اض افی ،اض افه ک ردن روی دادهای

ضروری و گروه سنّی مخاطبان.
پز از انتخاب افسانه ،اقدامات الزم جهت دراماتیزهکردن افسانه آغاز میشود« .در هنگام دراماتیزه ک ردن اث ر،
اقتباس گر باید به عناصر مختلف یک اثر نمایشی مانند ش خص ب ازی ،حرک ت ،مكالم ه ،ص حنه ،هم اهنگی،
کشمكش ،بحران ،تعلیق ،نتیجه و فرود توجه نشان دهد و برای ایجاد کشمكش دراماتیک ک ه از جمل ه عناص ر
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کیفی نمایش است ،تالش کند .همچنین با ایجاد گره در سیر حوادث نمایشی ،مخاطب را با داستان درگیر سازد
و از طریق عوامل دیگری مانند بحران و اوج ،نتیجۀ اخالقی م ورد نظ ر را ب ه ط ور غیرمس تقیم ارائ ه ده د».
(جهازی.)61 :1392 ،
در این مرحله ،براساس یادداشتهای طبقه بندی شده و منظم و براساس یک س ری اطالع ات ف راهم آم ده از
تجزیه و تحلیل قسمتهای مختلف افسانه و با توجه به طرح سؤاالت اساس ی و پاس خ آن س ؤاالت ،نخس تین
دستنویز تهیه شده براساس اقتباس از افسانه نوشته و آماده میشود .اثر اقتباسشده میتواند وفادار به اصل اثر
ادبی خود بوده و بر حسب ضرورت دارای صحنههای تلخیص شده و صحنههای افزوده شده نیز باشد .نویسنده
می تواند تغییرهای شخصی خود را به متن افسانه اضافه کند و با توجه به شرایط فك ری و فرهنگ ی مخاطب ان،
حالتها و رفتار مربوط به شخصیتهای داستان و نیز ماهیت رویدادها و وقایع را متناسب سازد.
«مراحل اساسی اقتباس عبارتند از:
 -مشخّص کردن اهدا

و انگیزه های اقتباس.

 -مشخّص کردن تم و پیام اصلی.

 مشخّص کردن رویداد اصلی و رویدادهای فرعی. مشخّص کردن شخصیت اصلی و شخصیتهای فرعی. -حذ

رویدادها و حوادث زائد و اضافه نمودن رویدادهای الزم و ضروری.

 اضافه نمودن نقاط اوج و فرود و نقاط عطف. -اضافه کردن شخصیتهای الزم و حذ

شخصیتهای زائد.

 مشخّص کردن زمان ،مكان و فضای داستان. مشخّص کردن چگونگی حرکت و پویایی به سمت جلو. مشخّص نمودن مخاطبین و نو تأثیر اثر اقتباسی بر جامعۀ هد ( ».ر.ک خیری.)96-98 :1389،بنابراین « اگر موضو دقّت و توجه به تمام ابعاد اقتباس ،مورد نظر اقتباسکننده و ف یلمس از ق رار بگی رد ،اث ر
نمایشی به اندازه اثر ادبی ،جذّاب و گاهی حتّی اثرگذار خواهد شد( ».بالند .)10 :1384 ،در نهای ت ،فیلمنام ۀ
اقتباس شده ،باید طرحی بی نقص ،صحنههایی بیمانند ،شخصیتهایی چندالیه ،گفتوگوه ای ق وی و طن زی
عالی داشته باشد.
«البته طرح های دیگری نیز برای اقتباس ارائه گردیده است؛ همچون طی مراحل استخراج طرح کلی ،بسط ط رح
و دراماتیزه کردن داستان ،با چنین روشی اقتباسگر ابتدا حوادث داستان را با هد
میکند ،سپز به حوادث و شخصیتهای داستانی شاخ و بر

تهیه طرحی کامل اس تخراج

میدهد( ».حنیف.)139 :1389 ،

اقتباس کننده باید پز از مشخّص کردن موضو  ،شخصیت های اصلی و رویدادهای اص لی ،س اختار س اده و
بدون انسجام دراماتیک افسانه را با افزودن ماجراها و رویدادهای جذّاب و نیز ایجاد رابطۀ علّیت میان رویدادها
و حوادث و نیز تبدیل کنشهای توصیفی و حادثهای افسانه به کنشهای گفتاری ،رفتاری و صحنهای دراماتی ک
و پیراستن حواشی ،طرح اولیه خود را بسط و گسترش دهد.
بنابر آنچه بیان شد ،پنج گام اساسی برای اقتباس وجود دارد:
گام اول :بیان درونمایۀ فیلمنامه در یک کلمه (.این کلمۀ کلیدی باید به گونه ای انتخاب شود که تمامی عناص ر
ناهمگون را از بین ببرد و فیلمنامه را متمرکز نگه دارد).
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گام دوم :یافتن دو جملۀ کلیدی برای معرّفی ژانر و پیرنگ( .اهمیت ژان ر ب رای روش ن نم ودن فض ا و لح ن
فیلمنامه و کمک به تعریف داستان در حداقل کلمات است .جملۀ کلیدی دوم ،بیان پیرنگ در ح داقل کلم ات
ممكن است .جملۀ مبتنی بر پیرنگ ،در واقع توانایی شفا سازی و بیان داستان در یک جمله است.

گام سوم :پاسخ به هفت پرسش اساسی برای برای شرو داستان و پیشبرد آن .این پرسشهای هفتگانه بهت رین
گزینهها برای کمک به شفا

سازی و تعریف داستان هستند:

پرسش اول :شخصیت اصلی داستان کیست؟ (شخصیت اصلی فقط یک نفر است).
پرسش دوم :خواسته ،نیاز ،میل و به عبارت دیگر مشكل و نیاز دراماتیک شخصیت اصلی چیست؟ (برای پ یش
بردن داستان ،ایجاد ارتباط و همكاری متقابل میان نیازهای درونی و بیرونی داستان ،ضروری است .خواسته ه ا

و نیازهای دراماتیک عامل اصلی جذب مخاطب هستند).
پرسش سوم :موانع رسیدن شخصیت اصلی به هد

یا اهدافش ک دام اس ت؟(چه کس انی ی ا چ ه چیزه ایی

شخصیت اصلی را از رسیدن به خواسته اش باز می دارند؟ ضدقهرمانهای ظاهری و حقیقی کدامند؟).

پرسش چهارم :شخصیت اصلی چگونه در پایان داستان به ش یوهای ن امنتظر ،جال ب و غیرمعم ول ب ه ه دفش

میرسد؟.

پرسش پنجم :چگونگی به پایان رسیدن داستان هماهنگ و در راستای بیان درونمایه اس ت؟ (آی ا از تمهی دات
وحدتبخش استفاده میشود؟).

پرسش ششم :داستان چگونه تعریف میشود؟ (چه کسی داستان را باید بگوید و چه تمهیدات روایی برای بی ان
داستان استفاده میشود؟).

پرسش هفتم :شخصیتهای اصلی و فرعی در جریان داستان چگونه متحول میشوند؟
گام چهارم :استفاده از نمودار صحنهای با پیروی از الگوی ساختار سهپردهای فیلمنامهنویسی .طرح فیلمنام ه در
یک ساختار سهپردهای ،باید به این سؤاالت پاسخ دهد:
پردۀ اول :شخصیت محوری فیلمنامه چه کسی است و خواستهاش چیست؟
پردۀ دوم :شخصیت محوری برای رسیدن به هدفش با چه موانعی روبهرو میش ود و چگون ه ب ر آنه ا پی روز
میشود؟
پردۀ سوم :چه رویدادهایی در نهایت شخصیت را به هد

خود میرسانند یا نمیرسانند؟

گام پنجم :اضافه نمودن صحنههای پیرامونی به ساختار سهپردهای .این صحنهها در ساختار سهپ ردهای فیلمنام ه
نیامدهاند ،اما برای شرح و بسط و تمام کردن داستان ضروری هستند.
در فرایند اقتباس از افسانه برای انیمیشن ،برای تقویت هر چه بیشتر جنبههای دراماتی ک افس انه ،ب رای تب دیل
روایت داستانی افسانه به روایتی علمی و تصویری ،چندین کار به صورت همزمان انجام میگیرد .برخی از مهم
ترین اعمالی که اقتباسگر در جهت تقویت جنبههای دراماتیک متن اولیه انجام میدهد ،از این قرار است:
 آشنایی با نحوۀ بهکارگیری عناصر داستانی و دراماتیک و نیز تفاوت تكنیکهای داستانی و دراماتیک. انتخاب افسانههایی با قابلیت هرزمانی بودن عناصر اندیشگی آن یعنی :تم ،لحن ،موضو و ایده. شناخت عناصری از افسانه با قابلیتهای تصویری و تبدیل این عناصر به عناصر دیداری -شنیداری. تقویت و برجسته نمودن عناصر دراماتیک افسانه و متناسب ک ردن ای ن عناص ر ب ا ای ده و برداش تاقتباسکننده.
 -وحدت بخشیدن به موضو و تعیین نمودن درونمایۀ مورد نظر.
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 وفاداری به جوهر فكری و ظرفیتهای دراماتیک افسانه ،در صورت استفاده از اقتباس وفادارانه. تبدیل زبان نثر افسانه به زبان دراماتیک انیمیشن. -تبدیل عناصر وصف و نقل افسانه به عناصر حرکت ،عمل و دیالو

در انیمیشن.

 افزودن وقایع ،شخصیتها و دیالو های جدید به منظور ایجاد و یا برجسته نمودن درونمای ه ،پی ام وشخصیتهای افسانه.
 ترکیب مجدد شخصیتها ،رویدادها و مكان و زمان برای ایجاد فرم دراماتیک. -حذ

و یا اضافه نمودن رویدادهای فرعی با اعمال تغییرات اساسی در ترتیب حوادث و رویدادها.

 -حذ

پند و اندرزهای نهفته در افسانه.

 تنظیم ،تطبیق و یا تغییر عناصر دراماتیک با سالیق ،عادات و رفتار روانی مخاطب امروزی. تقویت شخصیت پردازی از طریق افزودن و یا برجسته کردن اعمال و گفتار شخصیت و یا اضافه کردناعمال و گفتارعملزا به شخصیتهای انیمیشن.
 تلخیص و یا بسط برخی دیالو ها و در صورت لزوم ،استفاده از ترانههای محلی و یا سرودن اشعاریتازه و تلفیق آن با اشعار داخل متن افسانه.
 تالش برای دراماتیزه کردن ،تأمل پذیرشدن و تأویلپذیر کردن انیمیشن اقتباسی.همان طور که بیان شد ،یكی از مراحل کار اقتباس ممكن است ،خالصهکردن و یا گس ترش م تن اولی ه باش د.
تغییراتی که در اقتباس از یک اثر ادبی صورت میگیرد ،بسته به نو منبع که میتواند یک داس تان کوت اه و ی ا
یک داستان بلند باشد ،در جهت تلخیص و یا گسترش داستان و تبدیل آن ب ه نوش تهای ب رای ادب دراماتی ک
انجام میگیرد .اگر بیان تمام جزئیات یک داستان بلند ادبی در یک اثر دراماتیک ممكن نباش د ،اقتب اسگ ر ب ا
حفظ پیام و محتوای اصلی داستان و بیان مطالب و رویدادهای اساسی ،اقدام به حذ

قسمتهای غیرض روری

میکند .تلخیص ،به طور کلی به دو صورت انجام میپذیرد:
 تلخیص وفادار به متن تلخیص آزاددر تلخیص وفادارانه ،تغییر ساختار اساسی افسانه و یا دخل و تصر
در این روش تلخیص کننده با در نظر گرفتن هد

در رویدادها و یا اجزای آن جایز نیس ت.

و پیام افسانه و حفظ ساختار اولیه ،به طور واض ح ب ه بی ان

حوادث افسانه میپردازد .در تلخیص آزاد ،تغییر در تقدم و تأخر حوادث یا س اختار افس انه مج از م یباش د.
اقتباسکننده میتواند براساس ضرورت های کار و یا سلیقۀ فردی ،تغییرهای مورد نظر خود را اعمال کند .بهت ر
است در این نو تلخیص ،رابطۀ علیت میان رویدادهای انتخاب شده ،نظم و ترتیب بیان وقایع و حوادث افسانه
و نیز حفظ نظم و ساختار محكم داستان رعایت شود .البته اقتباسگر میتواند بدون آسیب زدن به ایدۀ اص لی و
با حفظ منطق درونی افسانه ،ترتیب وقایع را تغییر دهد و یا قسمتهایی را حذ

نماید.

در تلخیص یک اثر ادبی معموال به نكتههایی توجه میشود ،از جمله :مشخص کردن دی دگاهه ای فك ری و
اعتقادی نویسندۀ اثر اصلی ،مطابقت داشتن اثر انتخابی با دیدگاههای تلخیصکننده ،ارزش مضمون و درونمای ۀ
اثر انتخابی ،رعایت ایجاز و اختصار در بیان رویدادهای داستان ،حفظ ساختار و وحدت عناصر داستان ،ح ذ
جزئیات و یا رویدادهای جانبی .تلخیص یک اثر ادبی باید طبق اصول و مراح ل مشخص ی انج ام گی رد .ای ن
مراحل عبارتند از:
 -مشخص کردن هد

تلخیص با توجه به نكاتی از جمله پیام و نقاط اوج و فرود داستان.
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 مشخص کردن پیام داستان با در نظر گرفتن انگیزههای فكری و بینشهای شخصی و هنری نویسنده. تعیین موضو و شخصیتهای اصلی و این که داستان در مورد چست؟ تعیین حوادث و رویدادهای مهم داستان و ارتباط میان آنها. حفظ روابط علّی و معلولی رویدادهای مهم داستان ،برای پیشبرد سیر داستانی. -پیراستن حواشی ،حذ

جزئیات و حوادث کم اهمیت.

 ارائه ی یک پایان محكم و مستدل برای پایان داستان است ب ا دنب ال ک ردن مس یر طبیع ی و عقالن یحوادث.
 -مطالعه و پیرایش نهایی نوشته و حذ

و یا تكمیل قسمت های زاید و نامعلوم.

حال اگر داستان انتخابی برای اقتباس بسیارکوتاه باشد ،نویسنده ،ناچار به گسترش ی ا بس ط و توس عۀ داس تان
کوتاه است .این گونه داستان ها ،در واقع به عنوان طرح اولیه برای تولید اثر نمایشی محسوب می شوند ،که این
طرح باید توسعه ،پرداخت و تكمیل شود .مراحل بسط و گسترش داستان کوتاه شامل موارد زیر است:
 ایجاد موقعیتهای زمانی و مكانی الزم و ایجاد فضاهای مناسب برای خلق رویدادهای داستان. خلق شخصیت های اصلی و فرعی داستان ،بیان ویژگیهای فكری و روحی این شخصیتها و همچنینمشخصکردن هماهنگیها و تضادهای میان آنها.
 ساخت رویدادهای فرعی داستان از طریق کنش میان شخصیتهای اصلی و فرعی داستان. اضافه کردن گفتگوها ،رفتارها و حالتهای جدید به داستان متناسب با رویدادهای جدید. ساخت رویدادهای جدید همراه با رعایت رابطه علّیت میان حوادث داستان و ضبط وحدت و انس جامساختار داستان.
 .6موانع اقتباس
بنا بر آنچه تاکنون بیان شد ،افسانههای ایران ی ،ب ه دلی ل برخ ورداری از س اختار منس جم ،روای ت مس تقیم،
درونمایههای ارزشمند ،همراه با حوادث و رویدادهای تصویری ،قابلیت اقتباس و تطابق برای تب دیل ب ه ی ک
انیمیشن جذّاب با ساختاری قوی را دارا هستند .گر چه «به سبب اختال

در ساختار متف اوت م تن و تص ویر،

همیشه مشكالتی در برابر اقتباس از آثار ادبی و چگونگی تبدیل زبان این دو به یكدیگر وج ود دارد؛ چ را ک ه
ابزار بیان و نو ارتباطی که این دو مقوله با مخاطبان خود ایجاد میکنند ،متفاوت است و در تب دیل ش دن ب ه
یكدیگر با دشواریهایی روبهرو میشوند( ».پورش بانان و عب دی .)293 :1392 ،بن ابراین ،در ص ورت وج ود
عناصر و ویژگیهای دراماتیک در یک افسانه ،میتوان با شناخت و تقویت این عناصر و با استفاده از شیوههایی
مانند اقتباس ،یک انیمیشن موفق و ماندگار را بر مبنای اصول نگارش فیلمنامۀ انیمیشن خلق کرد« .یک قص ه را
دراماتیزه کردن یعنی از امتیازات و خواص بالقوۀ نمایشی آن استفاده کردن و کمبودها و ن واقص آن را از ب ین
بردن ،در یک شكل و شیوۀ نمایشی نو یا کهنه .اما بعضی از قصهها از نكات و امتیازات خاصی که بش ود آن را
نمایشی کرد و یا از عوامل بالقوهای که بشود آن را در قالب شكل و شیوۀ نمایشی بیان کرد ،برخوردار نیستند».
(کرم رضایی .)54 :1383 ،مهم ترین موانعی که ممكن است بر سر اقتباس از قصهها و افسانهه ا وج ود داش ته
باشد ،عبارتند از:
 عدم شناخت و آگاهی اقتباسگران از ظرفیتها و قابلیتهای دراماتیک ادبیات کهن. ناتوانی نویسندگان در از بین بردن فاصلۀ زبانی افسانه و انیمیشن. -وجود پیرنگ های سست و یا نبود رابطۀ علّی در بسیاری از حوادث افسانه.

کاربرد اقتباس در انیمیشن
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 موانع اخالقی موجود در برخی از افسانهها. شیوۀ روایتی قصه در قصۀ افسانه های ایرانی و عدم پیروی از الگوی ارسطویی معرّفی ،درگی ری وگره گشایی.
 .7نتیجه گیری
با توجه به قابلیتها و داشتهه ای دراماتی ک و بص ری افس انهه ا ،از جمل ه درونمای هه ای ج ذّاب ،وق ایع
اعجابانگیز ،شخصیتها و موجودات خیالی ،گرهافكنیها و کشمكشها ،نویسندگان بسیاری در سراسر جه ان،
با بهرهگیری از شیوههایی مانند اقتباس ،تالش کردهاند آثاری موفق و تأثیر گ ذار را ارائ ه دهن د و در ای ن راه
موفق نیز بودهاند .اقتباس بازگرداندن و بازسازی شكل هنری به شكل ساختاری جدید است .ب رای رس یدن ب ه
این هد  ،استفاده از هنر انیمیشن به عنوان ابزاری برای انتقال این مبانی ملی و فرهنگ ی ب ه دلی ل کابرده ا و
قابلیتهای خاص آن بسیار اهمیت دارد .اقتباس از افسانهها نیازمند بازاندیشی ،بازشناخت و درک ویژگیه ای
بارز و شاخص افسانهها است.
در آثاری که از قابلیت تطبیق و آداپتهشدن برخوردارند ،حفظ بنمایههای اصلی و مح وری اث ر اولی ه الزام ی
است و آداپته شدن نباید به جعل و استحالۀ اثر بیانجامد .هنگامی میتوان یک اثر هنری را اقتباس نامید ک ه اث ر
خلق شده ،یک اثر هنری جدید در امتداد و ادامۀ اثر هنریای باشد که در گذشته خلق شده است و همچنین سه
شرط ذکر شده برای اقتباس ،یعنی اخذ کردن ،تبدیل از ساختاری دیگر و سازگاری با محیط خلق ش دۀ جدی د
را دارا باشد .تولیدکنندگان آثار انیمیشن ،برای اقتباس از افسانهها و تولید آثار خود ،م یتوانن د از س ه ش یوۀ
اقتباس بهره ببرند :اقتباس آزاد یا قیاسی ،اقتباس وابسته یا وفادارنه ،اقتباس بسیار وابسته یا لفظ به لفظ .بسیاری
از انیمیشنهای موفق ،آثاری هستند که مؤلفان آنها از روشی بینابین این سه شیوه استفاده کردهاند .به هر ح ال
اقتباس یک فن است که اگر این فن کشف نشود و بر آن تمرین صورت نگیرد ،همواره اقتباسهای ما از مت ون
کهن در مرز اثری دراماتیک ،باقی خواهد ماند.
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