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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،تشریح فرایند اقتباس فیلمنامهی پویانمایی از تکبیتهای غزلیات حافظ
و نتایج این فرایند است که میتواند به فیلمنامهنویسان برای اقتباس از ابیات حافظ کمک کند.
مقاله از دو بخش مبانی نظری و فرایند فیلمنامهنویسی تشکیل شده است .بخش نخست ،شامل
آشنایی با پویانمایی ،نظریهی زبانشناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی و شناخت بینامتنیت
است .با تکیه بر فرضیات این بخش ،در بخش دوم که مربوط به فرایند تولید فیلمنامه است،
پنج عنصر واژه ،تصویر ،پیام ،روایت و اشیای پربسامد ابیات که قابل تبدیل به پویانمایی است،
معرفی میشود .پس از برشمردن خصوصیات ابیات انتخابی و ذکر دالیل انتخاب ،به موضوع
استعاره ،طرحواره و تصاویر استعاری میپردازیم تا چگونگی تبدیلشان به تصاویر پویانمایی
بررسی شود .در گام بعد ،به نقش بینامتنیت ابیات در پویانمایی و همچنین ،تفاوتهای انتزاع
و روایت در فیلمنامهها میپردازیم تا دانسته شود تکبیتهای انتخابی ،برای تولید پویانمایی
انتزاعی مناسبترند یا پویانمایی روایتی .در پایان هم ،نحوهی تقسیمبندی فیلمنامههای
نوشتهشده براساس سریال یا مجموعه را در کانون توجه قرار میدهیم و فصل مشترک آنها را
برمیشماریم .در بخش دیگر ،همراه با تحلیل فیلمنامهها و براساس مقدمات نظری بخش اول،
جدولی را میسازیم تا هم بسامد عوامل دخیل در انتقال عناصر شعر به پویانمایی را اندازهگیری
کنیم و هم به روابط عوامل سازندهی فیلمنامهها ،بهصورت ریاضی و کمّی واقف شویم.
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 .1مقدمه
فیلمنامهنویسی براساس متون کهن ،سابقهای بهاندازهی تاریخ سینما دارد؛ اما
فیلمنامهنویسی برای پویانمایی براساس تکبیتهای غزلیات خواجهشمسالدینمحمد
حافظ ،کاری جدید و بیسابقه است .پس از آنکه گرانت فیلمنامهنویسی براساس
تکبیتهای غزلیات حافظ به مؤلفان این مقاله عطا شد ،بر آن شدیم تا در حین
فیلمنامهنویسی ،مبانی نظری این نوع فیلمنامهنویسی را براساس سه مقولهی شباهت
ساختاری پویانمایی و شعر حافظ ،فرضیههای تبدیل مفاهیم غیرِتصویری و غیرِروایی به
تصویر و چگونگی اقتباس فیلمنامها ی از اشعار حافظ را تدوین کنیم که مقالهی حاضر
دستاورد این تالش است .گفتنی است برای نوشتن فیلمنامهها منتظر تدوین این مقاله
نماندیم و هر دو کار بهموازات هم انجام شد؛ زیرا در جریان مطالعات خود به فرضیهای
مستقل که درباره ی اقتباس پویانمایی از شعر حافظ باشد برخورد نکردیم؛ اما پس از
نوشتن هر فیلمنامه به فرضیههایی دست پیدا کردیم که با تجربهی ما از نگارش این
فیلمنامهها سازگار بود؛ بنابراین ،گرچه مطالب این مقاله از مقاالت و فرضیههای
پژوهشگران عرصهی زبانشناسی و پویانمایی برداشت شده است ،آنچه همهی اینها را
به هم پیوند داده همانا تهیهی دستورالعملی کیفی برای فیلمنامهنویسانی است که پس از
ما ،به نوشتن فیلمنامه براساس غزلیات حافظ خواهند پرداخت.
 .۲مبانی نظری
 .1 .۲پویانمایی چیست؟
 .1 .1 .۲تعریف پویانمایی
پویانمایی ،برخالف ظاهر سادهی خود ،تعریفی جامعومانع ندارد .ازآنجاکه پویانمایی با
سایر شیوههای فیلمسازی همپوشانی دارد ،تعریفی که آن را کامالً از فیلمبرداری از موجود
زنده جدا کند ،مورد توافق همهی متصدیان این هنر نیست .تاریخ پویانمایی تنوعی فراوان
دارد و اگر فرایند تولید پویانمایی در یکصد سال اخیر در کانون توجه قرار گیرد ،با چنان
تنوعی روبهرو خواهیم شد که هرگونه تعریفی ،از نظر جامعیت ،دچار مانع خواهد شد.
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اما ازآنجاکه نمیتوان بدون تعریف اولیه وارد بحث شد ،تعریفهای مشهور پویانمایی
در ادامه ذکر میشود:
 .1 .1 .1 .۲پویانمایی از نظر فریم
«فن سینماتوگرافی تکفریم» (فرنیس .)۱۴ :۱۳۹۰ ،فیلم زنده براساس تکفریم ساخته
نمیشود و قطع و وصل فیلم براساس واحد سکانس یا یک برداشت صحنهای است که
میتواند شامل فریمهای متعدد و غیرمشخص باشد؛ اما در پویانمایی حتم ًا برای هر فریم یک
تصویر باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین پویانمایی دارای سکانسهای تکفریمی است.
 .۲ .1 .1 .۲پویانمایی و خلق حرکت
«ضبط فریمبهفریم تصویر و خلق تصور حرکت به جای ثبت آن» (همان) .در فیلم زنده،
حرکت خلق نمیشود ،بلکه حرکت موجود زنده خارج از ذهن کارگردان روی فریمها
ثبت میشود .در پویانمایی ،حرکت ،ناشی از موجود زندهی خارج از ذهن نیست ،بلکه
ازطریق خلق نقاشی ذهنی و ثبت آن روی تکفریم حاصل میشود.
 .3 .1 .1 .۲پویانمایی و فواصل فریمها
«پویانمایی هنر طراحی متحرک نیست ،بلکه هنر حرکتی است که طراحی میشود .آنچه
در فاصلهی هر فریم اتفاق میافتد ،بهمراتب مهمتر از چیزی است که بر روی هر فریم
وجود دارد؛ برای همین ،پویانمایی هنر بهکاربردن ماهرانهی فاصلههای زمانی کوتاه
نامحسوسی که بین فریمها وجود دارند ،است» (همان) .حرکت موجود زنده در فیلم زنده
توسط فریمها قطع و وصل میشود که در زمان نمایش با استفاده از محدودیت چشم،
قطعها دیده نمیشود؛ اما در پویانمایی ،آنچه در بین دو فریم رخ نمیدهد ،نقش اساسی
در انتقال حرکت دارد؛ زیرا حرکت به اتصال صحیح بین دو قطع مشروط است و اینکه
پویانما تصویر را چگونه سری سازی کند تا در نمایش ،پیوسته به نظر برسد ،به درک او
از آنچه در بین فریمها باید حذف شود ،وابسته است.
 .4 .1 .1 .۲پویانمایی و هنر حرکتسازی
«پویانمایی نه نتیجه ی طراحی متحرک ،بلکه همانا هنر حرکت است که به طرح کشیده
شده؛ که توسط هنرمند و با تصاویر پیدرپی با نوعی ابتکار شخصی خلق شده است»

 4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلهی حافظپژوهی ،سال  ،1شمارهی  ،1بهار و تابستان 1401

(همان .)۱۵ :در این تعریف ،حرکت بهعنوان اساس پویانمایی و زیرساخت در نظر گرفته
شده است .طراح پویانمایی درواقع طراح کل حرکت است و برداشت او از ماهیت
حرکت ،زمینهساز حرکتهای جزئیتر میشود.
با توجه به مجموعهی این تعاریف میتوان گفت:
پویانمایی هنر طراحی حرکت است بیآنکه حرکتی در عالم واقع رخ داده باشد؛ به شرطی
که این طراحیِ حرکت ،فریمبهفریم انجام شود .تولید زمان مجازی ،بین و روی فریمها
رخ میدهد و به جای موجود زنده ،نتایج تخیل هنرمند روی فریمها ثبت میشود.
 .۲ .1 .۲تحلیل فنهای تولید پویانمایی
برای درک فنهای تولید پویانمایی دو روش متنی و فرامتنی به کار گرفته میشود که به
دلیل ارتباط موضوعی ،فقط به «تحلیل متنی» اشاره میشود.
 .1 .۲ .1 .۲تفاوت فنهای پویانمایی و فیلم زنده
فیلم زنده محدود به محدودیت موجودات زنده است؛ مگر اینکه با جلوههای ویژه (که
نوعی دستبردن در واقعیت است و از این نظر با پویانمایی شباهت دارد) دستکاری
شود؛ اما پویانمایی را فقط فناوری تولید ،محدود میکند که دو ویژگی عمده دارد.
 .1 .1 .۲ .1 .۲قوانین فیزیکی
«در فیلم زنده ،قواعد جهان مصداق پیدا میکند؛ یعنی در آن قوانین فیزیک جاری است»
(وبر .)۱۷ :۱۳۹۷ ،در جهانی که قوانین فیزیک در آن جاری نباشد ،انتزاع و جهانهای
دلبخواه حرف آخر را میزنند .آنچه قوانین را تبیین میکند ،فقط تخیل است و آنچه تخیل
را محدود میکند ،ابزار تولید پویانمایی است .به این ترتیب ،برای حذف قوانین فیزیک
در اثری پویانمایی ،حرکت و تصویر بین دو عنصر تخیل و ابزار ایجاد میشود .در دنیای
پویانمایی ،به نادیدهگرفتهشدن یا اغراق یا تضعیف قوانین فیزیک« ،معجزهی فیزیکی
کارتونی» (همان )۱۹ :اطالق میشود.
 .۲ .1 .۲ .1 .۲تبدیل تراژدی به کمدی ازطریق فرم
تبدیل تراژدی به کمدی ازطریق فرم ،فنی پویانمایی است که در فیلم زنده ازطریق داستان
و محتوا امکانپذیر است .قهرمان پویانمایی میتواند نامیرا باشد و مورد پذیرش تماشاگر
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قرار بگیرد؛ اما در فیلمهای زندهای که قهرمانان نامیرا دارد ،مثل سوپرمن ،فقط ازطریق
فانتزی میشود آن را قبوالند.
«یک رویداد فاجعهبار در فیلم زنده ،به رویدادی خندهدار در پویانمایی بدل میشود.
وقتی بمبی در دست یک قهرمان پویانمایی منفجر میشود ،او دود و خاکستر را از صورت
خود پاک میکند ،بدن خود را جمعوجور میکند و ما میخندیم» (همان.)۱۷ :
 .3 .1 .۲طراحی ساختاری پویانمایی
انتخاب طراحی ساختاری ،به هدف و امکانات سازندهی پویانمایی بستگی دارد .آیا هدف از
تولید پویانمایی سرگرمی و خنداندن است؟ آیا جنبهی تجاری و تبلیغاتی دارد؟ آیا هدف از
ساخت پویانمایی ،تبلیغ برای سنت غالب یا سیاست است؟ آیا اقتباس هنری از آثار ادبی
مدنظر است؟ سازنده در این موارد با دو انتخاب اصلی روبهرو است :روایی و غیرروایی
 .1 .3 .1 .۲ساختار روایی و خطی
در اکثر تولیدات فیلم زنده و پویانمایی ،این ساختار طبیعتاً خطی و واجد یک آغاز ،میانه و پایان

است که با خط سیری پیشرونده توسعه مییابد .دیوید بردول در سینمای کالسیک هالیوود؛
سبک فیلم و شیوهی تولید تا  ،۱۹۶۰شرح میدهد که در الگوی کالسیک سینما ،الزامی است که
تمام کنشها در یک ارتباط علی و معلولی به هم پیوند یابند و به یک پایانبندی واحد ،یا انسداد
پیرنگ ختم شوند (فرنیس.)۱۰۰ :۱۳۹۰ ،

ساختار روایی در دنیای سرگرمی و بازاری ،عنصر غالب فیلم و پویانمایی است .اصو ًال
هیچ فیلمی بدون روایت نمیتواند به گیشهی موفق فکر کند .دوایت وی سواین ( Dwight

 )V Swainمیگوید« :هر داستان فیلم باید...آغاز ،میانه و پایان داشته باشد...؛ آغاز ،کاراکتر
انتخابی را در چارچوب درگیریهایش مشخص میکند...پایان ،برد یا باخت کاراکتر در
نبردش را نشان میدهد .در این مورد به خاطر داشته باشید که داستان تا زمانی که کشمکش
بین شر و خیر با یک پیروزی قاطع خاتمه نیافته ،واقع ًا پایان نمییابد» (همان.)۱۰۱ :
بنابراین ،روایت ،هم خطی است ،هم اسیر کنشها و واکنشهاست و هم حوادث را
در نخ تسبیح پیرنگ سامان میبخشد .بینندگان سینما سالهاست که به این روش معتاد
شدهاند و هیچ روشی جز این را نمیپسندند؛ ازاینرو ،استودیوها و شرکتهای بزرگ
فیلمسازی روشی دیگر را در ساخت فیلم و پویانمایی امتحان نمیکنند.
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 .۲ .3 .1 .۲ساختار غیرروایی و غیرخطی
در ساختارهای غیرروایی و غیرخطی با دو شکل عمده روبهروییم :حلقوی و درونمایهای:
 .1 .۲ .3 .1 .۲حلقوی
در دستگاههای حلقوی ،پایانبندی به آغازبندی میرسد و درنتیجه ،تحول روایی و خطی
تبدیل به دایره میشود.
یک ساختار حلقوی به نتیجهگیری نمیانجامد ،بلکه به آغاز برمیگردد .این نوع ساختار گاهی در
آثاری مربوط به اسطورههای سنتی یا رویدادهای طبیعی ،مانند زندگی و مرگ یا تغییر فصول ،به کار
میرود .ساختار حلقوی فاقد لذتی است که ساختار خطی عرضه میکند :هیچ هدفی برای
بهدستآوردن وجود ندارد ،تأکید بر انتظار و کامیابی کمتر است و هیچ خاتمهای برای اشاره به پایان
تجربه وجود ندارد .قدرت آن در نشاندادن اتحاد و باززایی در مقابل تمامشوندگی است (همان).

جوانا پریستلی ( )Joanna Priestleyشرح میدهد که پویانمایی «بر مبنای اسطوره،
شعر ،موسیقی ،رقص و گرامیداشت زندگی است .انسانها و حیوانات شمایلنگاری و
تصویرنگاری شده ،رؤیاوار در فضاهای اساساً آبرنگی جستوخیز میکنند .هیچ طرح
داستانی وجود ندارد» (همان).
در روش حلقوی با تقلید از فصول ،بهنوعی محتوای تکرارشونده میرسد و با ادعای
تبدیل مرگ به زندگی ،در فضایی اساطیری سیر میکند.
 .۲ .۲ .3 .1 .۲درونمایهای
روشهای درونمایهای با نظر به درون ،از کنشهای خارجی دور میافتند.
آثار درونمایهای به جای حرکت به جلو یا حتی روند تکرارشونده ،گرایش به سکون دارند؛ به
همین دلیل ،میتوان آنها را دارای طبیعتی تعمقی یا شاعرانه توصیف کرد که نمایانگر یک تجربه،
احساس یا یک مفهوم انتزاعی بهطور عمیق هستند .آنها همچنین شدیداً گرایش به موضوعیبودن
و اتکا بر تصاویر انتزاعی دارند که شاید تنها چیزی باشد که بتواند یک تصویر ذهنی
غیرقابلتوصیف را بیان کند .هرچند ،حتی در آثار نسبتاً درونمایهای ،حس حرکت بهسوی
لحظهی نهایی فیلم میتواند محسوس باشد (همان.)۱۰۳ :

اما این تقسیمبندیها هیچگاه در عمل بهصورت خالص رخ نمیدهد ،بلکه هرکدام
میتواند با بسامدهای متفاوت ،خصلت اساسی یک اثر را تحت تأثیر قرار دهد .حتی در
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اثری تجاری و تبلیغاتی هم میشود رگههایی از انتزاع را مشاهده کرد و در انتزاعیترین
پویانماییها هم ردپای روایت خطی قابل ردیابی است.
«الگوهای خطی ،حلقوی و درونمایهای ،اطالعات را به شیوههای متفاوتی عرضه
می کنند و بنابراین ،نیاز به مشارکت تماشاگر در تجارب ادراکی مختلفی دارند .با توجه
به گذشته و انتظارات هر فرد ،این الگوها میتوانند ازلحاظ زیباشناسی لذتبخش یا
نامقبول بنمایند؛ بااینحال ،همگی شیوههای معتبری برای ساختار یک فیلم سینمایی
عرضه میکنند» (همان).
پویانمایی هم مانند سایر هنرها ،بهویژه ادبیات ،متنی است که بدون همکاری و تالش
مصرفکنندهاش دریافتشدنی نیست .مصرفکننده برای مصرف درست اثری هنری به
حداقلهایی در زمینهی آن هنر نیاز دارد .باور عمومی این است که مصرف اثر هنری (مثل
مصرف خوراک) نیاز به پیشزمینهای خاص ندارد .این تفکر از آنجا ناشی شده است که
ذهن خواننده یا بیننده از کودکی با مصرف آثار نازل هنری که بهصورت انبوه توسط
کمپانیهای رؤیاسازی تولید میشود ،شکل گرفته است؛ لذا هر اثر هنری دیگری را که
در اصول روایی و خطی با آن متفاوت باشد ،پس میزند؛ اما هنر پویانمایی از همان ابتدا
با انتزاع و تخیل آزاد وارد عرصهی مصرف گردیده است و به همین دلیل ،بیشتر میتواند
از انتزاع برخوردار باشد و درعینِحال ،با تماشاگر معمولی هم ارتباط برقرار کند.
 .4 .1 .۲پویانمایی انتزاعی
انتزاع معمو ًال دنیای ذهنی را در مقابل جهان خارج از انسان قرار میدهد و برداشت خاص
فردی را در برابر برداشت عام همگانی ،برجسته میکند؛ اما بدون انتزاع ،هنر تولید نمیشود.
هنر آن وجهی از فعالیت انسانی را تشکیل میدهد که تخیل و بهناچار ذهن ،در زیربنایش
واقع شده است .در پویانمایی (به دلیل آزادی تصاویر از قید جهان خارج) ،این وابستگی به
ذهن و تخیل بسیار قویتر است و شاید بتوان گفت انتزاع ،سرنوشت پویانمایی است.
 .1 .4 .1 .۲مقابله با درک سنتی از روایت
در پویانمایی انتزاعی ،شخصیتهایی وجود ندارند که شخص بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.
موقعیت خاصی وجود ندارد که بیننده را به زمان و مکان دیگری ببرد .وقتی داستان به پایان
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میرسد بیننده درک کاملی از معنای اثر به دست نیاورده است و این امر مخالف درک سنتی او
از ساختار داستان است .پویانمایی انتزاعی بهوضوح بسیاری از لذتهای موجود در ساختار
کالسیک را ندارد؛ ولی این بدین معنی نیست که پویانمایی انتزاعی لذتبخش نیست؛ لذتبخش
هست ،اما بهعنوان متنی باز که انسان را به ماورای خود فیلم میبرد (همان.)۲۵۶ :

تماشاگران پویانماییهای انتزاعی با جهانی روبهرو میشوند که بیشتر به خواب
میماند .در این جهان خوابزده اتفاقاتی میافتد که بیشتر جنبهی شاعرانه دارد تا واقعی؛
به همین دلیل ،پویانمایی انتزاعی با جهان شعر قرابتی بیشتر دارد تا روایت محض.
 .۲ .4 .1 .۲برتری زیباشناسی بر پیرنگ
«برخالف تولیدات فیلم زنده ،پویانمایی انتزاعی در برابر عنصر داستانی علت و معلولی
و منطقی ،مقاومت میکند و بهجای آن تمایل بیشتری به تکامل در حیطهی وضعیتهای
موضوعی یا زیباشناختی دارد» (همان).
مشخص است که علت و معلول زیربنای روایت و منطق معمولی انسان در مواجهه
با جهان خارج است .بدون اصل علیت ،جهان خارج قابل تفسیر و اداره نیست .در جهان
تخیلی پویانمایی انتزاعی ،همانند شعر ،جهانی جدید خلق میشود که منطق خاص خود
را دارد .ازآنجاکه الگوی قبلی برای این جهان نو در ذهن بیننده وجود ندارد ،لذتهای
معمولی و تکراری از او سلب میشود و به جای آن ،تفکر خالق و الگوساز شکل میگیرد
که اساساً نوع لذتبردن را دگرگون میکند.
 .۲ .۲طرحوارهها
 .1 .۲ .۲بررسی ساختهای طرحوارهای
همهی فعالیتها ،خواه شناختی و خواه ادراکی ،مجموعهای از اطالعات سازمانیافته را
شکل میدهند که موجب فرضیهسازی میشوند .این مجموعهی سازمانیافتهی اطالعات
را طرحواره مینامیم .انواعی گوناگون از طرحواره وجود دارد؛ همچون :طرحوارههای
نخستین ،الگوهای راهنما و الگوهای رویهای (رک .بوردول .)۶۹ :۱۳۷۳ ،اساس این
رهیافت ثابت میکند که هیچ تفکر انتزاعیای در ذهن وجود ندارد که به استعارهای
ملموس و محسوس تبدیل نشده باشد و اصو ًال دریافت انتزاع ،بدون استعاره (انتقال
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خصوصیات براساس کارکرد مشترک) ممکن نیست .این مبحث از جهت تصویریکردن
اندیشههای حافظ توسط خود او مهم است؛ زیرا فیلمنامهنویسی براساس ابیات حافظ
نیاز به رابطی تصویری با مفاهیم بعضاً پیچیده و انتزاعی حافظ دارد که با این نظریه
دستیافتنی است .به این ترتیب میتوان برای استعارهها اهمیتی تصویری قائل شد و با
استفاده از تصویرهای زبانی در فیلمنامه به انتزاع مورد نظر حافظ دست یافت .در این
وضعیت ،تکیهی فیلمنامهنویس بر زبان ،امری افراطی ،خارج از نورم و غیرمتعارف
محسوب نخواهد شد.
 .۲ .۲ .۲نظریهی استعارهی مفهومی
لیکاف و جانسون دریافتند که مقوالت و اندیشهی انتزاعی تاحد زیادی بر مبنای نگاشتهای
استعاری و مجازی مقوالت عینی است؛ بهویژه آنها که از حوزههای فضایی آغاز شده و به سوی
بخش انتزاعی تجربه ،مانند عواطف ،سبب ،ساختار رخداد و ازایندست پیش میروند.
...بازنمودهای پیشمفهومی دربردارندهی طرحوارههای حسیحرکتی و دیداری هستند که
عبارتاند از :حرکت ،مقاومت ،سطح ،اتصال ،تکیهگاه ،نیرو ،مانع ،عمودبودن ،فاصله ،مجاورت
و ازایندست .با رشد ذهن و زبان بشر ،این طرحوارههای تصوری ،پیشمفهومی یا جسمانی،
بهعنوان روند و مبنایی در مقولهبندی جهان فیزیکی به کار میروند و با جهشی استعاری ،مجدداً،
در مقولهبندی جهان انتزاعی کاربرد مییابند (رنه۱۳۰ :۱۳۹۷ ،و.)۱۳۱

 .3 .۲ .۲زبانشناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی
طبق این نظریه ،مفاهیم انتزاعی ارائهشده در زبان تنها ازطریق تصویریشدن قابل انتقالاند و
به این ترتیب تصویریکردن این انتزاعیات نوعی بازگشت به سرچشمهی زبان خواهد بود.
«همهی افراد ارتباطی خودآگاه با جهان دارند و دسترسی آنها به جهان یا خودآگاهیشان
ازطریق تجارب جسمانی آنها از آن جهان تحقق مییابد ( Lakoff & Johnson,1980:

 .)188,199تعجبی ندارد که اغلب حوزههای متعالیتر زندگی ،شامل مذهب و علم ،فلسفه
و متافیزیک ،در سطحی استعاری مفهومسازی شوند» (رنه.)۱۳۳ :۱۳۹۷ ،
 .4 .۲ .۲ویژگیهای استعاره در انعکاس انتزاع در عینیت
عابدیمقدم بهنقلاز کریستین بارتولد سوز میگوید :لیکاف ویژگیهای زیر را برای استعاره برشمرده
است:
 -استعاره مکانیسم اصلی در درک و استدالل مفاهیم انتزاعی است.
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 استعاره به ما اجازه میدهد که مفاهیم نسبتاً انتزاعی را بهصورت ملموستر ،صریحتر و یاساختاریتر درک کنیم.
لیکاف -جانسون ویژگیهای زیر را هم برای ساختار استعاره برشمردهاند:
 استعاره بیشتر از آنکه مبتنی بر شباهت باشد ،مبتنی بر ارتباط میان تجارب است. استعارههای شعری ،درواقع عدول از نظام روزمره و قراردادی تفکر استعاری محسوبمیشوند» (گلفام و اعالیی۸۵ :۱۳۸۷ ،و.)۸۶

 .۵ .۲ .۲انواع طرحوارهها
طرحوارهها به نسبت بسامد باالی تجارب ذهنی بشر از جهان خارج ،در فرهنگهای
گوناگون متفاوت است؛ اما فصل مشترک همهی فرهنگها ،میتواند طرحوارههای مشترک
انسانی را در زبان نشان دهد .برخی از بنیادیترین طرحوارههای مشترک عبارتاند از:
 .1 .۵ .۲ .۲طرحوارهی حجمی
انسان ازطریق تجربهی قرارگرفتن در اتاق ،تخت ،غار ،خانه و دیگر مکانهایی که دارای حجم بوده
و میتوانند نوعی ظرف تلقی شوند و نیز قراردادن اشیای مختلف در مکانهایی که از حجم
برخوردارند ،بدن خود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر گرفته است...به مثالهای زیر دقت کنید:
الف .افتاد تو منجالب اعتیاد
ب .خودتو از این مخمصه بکش بیرون (همان.)۸۶ :

 .۲ .۵ .۲ .۲طرحوارهی حرکتی
این طرحواره برای تولید فیلم از شعر حافظ اهمیتی زیاد دارد.
حرکت دارای آغاز و پایانی است و میتواند در میان مسیر ،از نقاطی در حد فاصل میان دو
نقطهی آغاز و پایان برخوردار باشد .مسلماً حرکت از الف به ب و رسیدن به نقطهی ب مستلزم
گذر از نقاط مختلف مسیر حرکت است .حرکت ،متضمن گذر زمان است؛ بنابراین ،رسیدن از
نقطهی الف به ب نیازمند زمانی است که میتواند صریح یا ضمنی ،در طرحوارهی حرکتی مطرح
باشد...به مثالهای زیر دقت کنید:
الف .آخر جاده زندگی ،مرگ است.
ب .برای رسیدن به کمال مطلوب ،مسیر دشواری را باید طی کنیم (همان.)۸۷ :

 .3 .۵ .۲ .۲طرحوارهی قدرتی
در این طرحواره ،سد و مانع با مقاومت در برابر حرکت ،استعارهسازی میکنند.
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نخستین نوع طرحوارهی قدرتی آن است که در مسیر حرکت ،سدی ایجاد شده باشد که نتوان
از آن گذشت و حرکت قطع شود...به مثالهای زیر دقت کنید:
 .۱اقتصاد روسیه به بنبست رسید.
 .۲برای گرفتن جواز ساختمان خوردیم به یک بدبختی و هیچ کاری نتوانستیم بکنیم.
دومین نوع طرحوارهی قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدی به وجود آمده باشد و سه
حالت مختلف را پیش روی ما قرار دهد :نخست اینکه مسیر را تغییر دهد؛ ولی این تغییر مسیر
به گذر از آن سد منجر نشود .دوم اینکه انسان بتواند از کنار سد بگذرد و راهش را ادامه دهد و
سوم آنکه انسان با قدرت از آن سد عبور کند .به مثالهای زیر توجه کنید:
الف .رکود اقتصادی نحوهی زندگی مردم را تغییر داد.
ب .علی با ترفندی ،رئیس خود را دور زد.
سومین نوع طرحوارهی حرکتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسیر حرکت بردارد و
به حرکت خود ادامه دهد .به مثال زیر توجه کنید:
الف .با کمک پزشکان از این بیماری جان سالم به در برد (همان۸۷ :و.)۸۸

 .6 .۲ .۲طرحواره در شعر حافظ
 .1 .6 .۲ .۲طرحوارهی حجمی
به بوی نافهای کاخــر صبا زان طره بگشاید

ز تابجعد مشکینش چه خون افتاد در دلها
(حافظ)۹ :۱۳۸۰ ،

در این بیت «دل» دارای حجم تصور شده است که خون در آن میافتد.
 .۲ .6 .۲ .۲طرحوارهی حرکتی
دریــا و کـــوه در ره و من خسته و ضعیف

ای خضـــر پیخجستـه مدد کن به همتم
(همان)۲۱۵ :

در این بیت برای دریا و کوه مسیری در نظر گرفته شده که در آن در حرکت هستند.
 .3 .6 .۲ .۲طرحوارهی قدرتی
گرم صد لشکر از خوبان بهقصد دل کمین سازند

بحمـــداهلل و المنــه بتــی لشکرشکن دارم
(همان)۲۲۵:

اگر غـم لشکـــر انگیزد که خون عاشقان ریزد

منو ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
(همان)۲۵۷ :
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آنکه فکرش گـــره از کـــار جهـــان بگشاید

گــو دریـــن کار بفرما نظری بهتر از این
(همان)۲۷۷ :

در هر سه بیت ،بحث قدرت مطرح است؛ در جایی لشکرکشی میکند ،در جایی بنیاد
لشکر غم را برمیاندازد و در جای دیگر ،گرهگشایی میکند .همانطور که مالحظه کردید این
سه طرحواره ،بهخوبی ،در اشعار حافظ دیده میشوند .با بررسی بیشتر اشعار حافظ پی میبریم
طرحوارههایی دیگر در دیوان او وجود دارند که در اینجا به تفصیل معرفی میشوند.
 .4 .6 .۲ .۲طرحوارهی اعضای بدن
بـــه چشــم عقل درین رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بیثبات و بیمحل است
(همان)۳۸ :

یکی از اعضای بدن ،چشم و وظیفهی آن دیدن است .از سوی دیگر ،یکی از وظایف
عقل دیدن شرایط و زیرنظرداشتن اوضاع است؛ بنابراین ،شاعر با تصویربرداری از کاربرد
چشم طبیعی و نسبتدادن آن به عقل در عالم انتزاع ،بهخوبی ،وظیفهی عقل را به خواننده
تفهیم میکند.
 .۵ .6 .۲ .۲طرحوارهی طبیعت
یـــارب از ابـــر هدایـــت برسـان بارانی

پیشتــر زان که چو گردی ز میان برخیزم
(همان)۲۳۲ :

...باران با ریزش خود کثیفیها و آلودگیها را پاک و همهجا را تمیز میکند .شاعر از
این مفهوم ساده و ملموس باران استفاده کرده و آن را دربارهی هدایت به کار برده است؛
به این صورت که اگر از ابر هدایت باران ببارد ،کثیفیها و آلودگیهای درون انسان پاک
شده ،روح انسان لطیف و تمیز میشود.
 .3 .۲بینامتنیت
رابطهی دو متن هرگاه بر پایهی همحضوری استوار شود ،از نظر ژرار ژنت ( Gérard

 )Genetteرابطهای بینامتنی است .بینامتنیت هنگامی شکل میگیرد که دو متن دارای
عنصر یا عناصری واحد باشند؛ «بنابراین حضور یک عنصر از یک متن در متن دیگر یا
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حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر و یا حضور چند عنصر از چند متن در یک
متن مشخص ،سه گونهی اصلی بینامتنیت از این نقطهنظر محسوب میشود» (نامورمطلق،
۱۳۹۱الف۵۸ :و۵۹؛ بهنقلاز آذر.)۱۲ :۱۳۹۵ ،
 .1 .3 .۲پیرامتنیت
پیرامتنها انواع و گونههایی بسیار دارند که شاملِ عنوان ،عنوان فرعی ،پیشکشنامه،
پینوشت ،طرح روی جلد ،مقدمه ،مصاحبه ،تبلیغات و ...میشوند .ژنت این پیرامتنها
را به دو دستهی کلی درونمتن و برونمتن تقسیم میکند (رک .نامورمطلق.)۱۹۸ :۱۳۸۶ ،
نام دیگر پیرامتن درونی ،پیرامتن پیوسته است .پیرامتن درونی ،پیرامتنی است که مستقیم
و بیواسطه ،با متن اصلی و کانون ،مرتبط و به آن پیوسته است .این پیرامتن به
نزدیکترین شکل ،متن اصلی را احاطه کرده است (رک .همان.)۱۳ :
پیرامتنیت از این نظر مهم است که در پویانمایی تکبیتهای غزلیات حافظ ،جاگذاری
تکبیت مورد استفاده (پیرامتنیت) در پویانمایی ،محل بحث است .اینکه اصو ًال این
تکبیت فقط بهعنوان اسم استفاده شود یا اینکه بخشی از پویانمایی باشد ،تأثیراتی مختلف
بر بیننده میگذارد که در بخشِ «فرایند فیلمنامهنویسی» دربارهی آن بحث میشود.
 .۲ .3 .۲بیشمتنیت
در بیشمتنیت نیز ،مانند بینامتنیت ،رابطهی میان دو متن ادبی و هنری بررسی میشود؛
اما این رابطه در بینامتنیت براساس همحضوری است و در بیشمتنیت براساس برگرفتگی
( )Derivationبنا شده است؛ بهعبارتی ،در بینامتنیت تأثیر متنی بر متن دیگر بررسی
میشود و نه حضور آن؛ البته ،در هر حضوری ،تأثیر نیز وجود دارد و در هر تأثیری هم
حضور؛ اما در بیشمتنیت ،تأثیر گستردهتر و عمیقتر مورد توجه است (رک .همان.)۱۴ :
 .4 .۲انواع ترامتنیت
بیشمتنیت یکی از انواع پنجگانهی ترامتنیت به روایت ژرار ژنت است .این انواع
عبارتاند از:
 .۱بینامتنیت (حضور واقعی متنی در متن دیگر)؛
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 .۲پیرامتنیت (کلمات و اصطالحاتی که در متنی به کار میرود و کلمات ،اصطالحات یا مفاهیم
دیگری از متنی دیگر را به ذهن متبادر میکند)؛
 .۳فرامتنیت (پیوند متون براساس روابط تفسیری و تأویلی ،بدون ذکر نام و نقل از هم)؛
 .۴سرمتنیت (روابط طولی میان یک اثر و گونهای که آن اثر به آن تعلق دارد)؛
 .۵بیشمتنیت (روابط متون براساس برگرفتگی و تأثیر متنی بر متن دیگر) (حسنایی و همکاران،
.)۳۶ :۱۳۹۹

ازآنجاکه تکبیتهای حافظ فاقد پیرنگ و داستان است و بر مبنای مفاهیم عام ،مورد
استفادهی فیلمنامهنویس قرار گرفته است و با توجه به تعاریف ژنت از انواع بینامتنیت ،به
نظر میرسد نزدیکترین نوع اثرگذاری متن حافظ بر فیلمنامه ،بیشمتنیت باشد .ژنت در
تعریف بیشمتنیت میگوید« :در بیشمتنیت تأثیرگذاری و الهامبخشی کلی مدنظر است»
(همان .)۳۸ :به نظر میرسد الهامبخشی تنها راهی است که در نبود پیرنگ و امکان
قصهسازی از روی تکبیتهای حافظ ،میتواند مؤثر باشد؛ اما چنانکه در طرحوارهها
خواهیم دید ،شعر حافظ بهصورت مستقیم بینامتنیتی هم میتواند در پویانمایی حضور داشته
باشد؛ بنابراین ،حضور شعر حافظ در متن دوم (فیلمنامه) براساس بینامتنیت یا بیشمتنیت،
بسیار مهم است و فیلمنامهنویس باید قبل از هر کاری در این باره تصمیم بگیرد.
ژنت میگوید« :بیشمتنیت نیز همانند بینامتنیت رابطهی دو متن ادبی یا هنری را
بررسی میکند؛ اما این رابطه در بیشمتنیت ،برخالف بینامتنیت ،نه براساس همحضوری
که براساس برگرفتگی بنا شده است» (نامور مطلق.)۹۸-۸۳ :۱۳۸۶ ،
همانطور که گفته شد ،برگرفتگی ،یکی از دو راه ممکن برای تولید فیلمنامههای
پویانمایی براساس الهام و تأثیر است.
در بیشمتنیت حضور عینی و بیکموکاست بخشی از متن الف در متن ب مدنظر نیست ،بلکه
تأثیر متن الف در متن ب بررسی میگردد؛ به بیان دیگر ،در بینامتنیت ،حضور متنی در متن دیگر
رخ میدهد؛ اما در بیشمتنیت تأثیر و الهامبخشی متن الف در آفرینش متن ب تعیینکننده است
و سرانجام اینکه بیشمتنیت بُعد جهانی ادبیات به شمار میرود و هیچ اثر ادبی نیست که اثر
دیگر را برنینگیزد (برای اطالعات بیشتر ،رک .آلن ۱۵۶ :۱۳۶۶ ،به جلو و نیز ،ژنت)۱۱ :۱۹۸۲ ،
(حسنآبادی.)۶۷ :۱۳۹۴ ،
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 .3فرایند فیلمنامهنویسی
در جدول زیر ،همهی فیلمنامههای تکبیتهای حافظ را بهصورت خالصه ،نشان میدهد:
جدول شمارهی  :1فیلمنامههای تکبیتهای حافظ
شماره

تکبیتهای حافظ

نام مجموعه

خالصهی فیلمنامهی پویانمایی

1

آسایش دو گیتی تفسیر این دو

مجموعهی

دو واژهی مروت و مدارا در دو دایره با

حرف است

هندسی

هم برخورد میکنند و به یک دایره

دور از رخ تو دمبهدم از گوشهی

در رهگذار باد

تبدیل میشوند.
2

سیالبی که از اشکها ساخته میشود.

چشمم
3

در اندرون من خستهدل ندانم )(1

در رهگذار باد

کیست
4

در اندرون من خستهدل ندانم )(2

سوژه ،در تنهایی ،صدای شخصی دیگر
را از درونش میشنود.

دامگه حادثه

ستارهای با درون سوژه تماس میگیرد.

کیست
5

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و

مادر و کودک

مهر ()۱
6

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و

تصویرش در حوض.
آینهگردانی

مهر ()۲
7

رواق منظر چشم من آشیانهی

تالش کودک برای بازیابی خود در
حضور معشوق در آینه و غیبت او در
واقعیت

مادر و کودک

توست

تالش کودک برای اسیرکردن
جوجهگنجشک و رضایتدادن به
تماشایش

8

کمتر از ذره نهای پست مشو ،مهر

مادر و کودک

بورز

همکاری کودک و گلهای پریشان
قاصدک برای سفر به خورشید

9

بلبل عاشق ،تو عمر خواه که آخر

مادر و کودک

10

اگر غم لشکر انگیزد که خون

دامگه حادثه

تالش کودک با مدادرنگش برای
جلوانداختن بهار و آزادسازی پرندهی
محبوس در صفحهی زمستان تقویم
رومیزی

عاشقان ریزد ()۱
11

اگر غم لشکر انگیزد که خون
عاشقان ریزد ()۲

نبرد آدمکها با کرکس به وسیلهی پَری
باقیمانده از هبوط

در رهگذار باد

نبرد آدمکها با طوفان ازطریق
فوتکردن دستهجمعی
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12
13
14

دل چو پرگار به هر سو دورانی

مجموعهی

میکرد

هندسی

فرصت شمار صحبت کز این دو

مجموعه

همراهی دو جاده موازی تا رسیدن به

راهه منزل

هندسی

درهی سیاهچاله

سالها دل طلب جام جم از ما

مادر و کودک

تالش کودک و ماهی برای تصاحب

میکرد
15

چو غنچه گرچه فروبستگی است

تصویر خود
مادر و کودک

کار جهان
16

جلوهگاه رخ او دیدهی من تنها

تالش ناکام قطره برای ورود به دایره

تالش کودک با مدادرنگش برای تبدیل
زودرس غنچهها به گل

آینهگردانی

نیست

سوژه در جستوجوی آینه ،با ماه و
خورشید رقابت میکند.

17

تا چه کند با رخ تو دود دل من

در رهگذار باد

18

عشق دردانه است و من غواص و

در رهگذار باد

تالش آدمک برای گرفتن اجزای صورت
از تصویرش در آینه

دریا میکده ()۱
19

عشق دردانه است و من غواص و

سفر آدمکها ازطریق حفرهی ریشهی
اللهها به سمت دیگر دشت

دامگه حادثه

دریا میکده ()۲

سفر آدمکها ازطریق تورم تن و صعود
به آسمان

20

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

دامگه حادثه

21

دوش دیدم که مالیک در میخانه

مادر و کودک

دویدن آدمکها و تولید گردوغبار که از
دیدار گل اللهی عظیم محروم میشوند.

زدند
22

هرکو نکاشت مهر و ز خوبی گلی

بازی کودک با گلوالی و
عروسکسازی

در رهگذار باد

نچید

همکاری آدمکها و ایجاد سپر انسانی
برای جلوگیری از ریشهکنشدن اللهها
در طوفان

23

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح

دامگه حادثه

فراق
24

در حریم عشق نتوان زد دم از

آسمان در هیئت سنگ آسمانی
در رهگذار باد

گفتوشنید ()۱
25

در حریم عشق نتوان زد دم از
گفتوشنید ()۲

سقوط شبانهی آدمکها و اللهها از
درگیری حروف خارجشده از دهان
آدمکها با هم

دامگه حادثه

درگیری حروف خارجشده از دهان
آدمکها با هم و حملهی کرکس با
استفاده از ابر تشکیلشده از برخورد
حروف
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26

چه کند کز پی دوران نرود چون

پرگارنشین

گیرافتادن سوژه در گودال عصاری

پرگار
27

عاقالن نقطهی پرگار وجودند ولی

پرگارنشین

28

گر مساعد شودم دایرهی چرخ

پرگارنشین

یافتن ستاره توسط پسر عامی به جای
منجم عاقل

کبود
29

نه هرکه چهره برافروخت دلبری

تالش فلکیاب برای کشف فلک با
استفاده از پرگارساز

آینهگردانی

داند

افشای جانشین دروغین اسکندر ازطریق
آینهی سکندری

30

به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

روایی

31

حسن روی تو به یک جلوه که در

آینهگردانی

گریهی مادر باعث میشود تا اشیا جان
بگیرند و پسر را از سفر برگردانند.

آینه کرد
32

چو پردهدار به شمشیر میزند همه

تالش سوژه برای دوبارهدیدن باطن خود
در آینه

روایی

را

دهقان حریص با دورکردن پرندگان از
تاکستان باعث نابودی خوشههای انگور
توسط حشرات میشود.

33

وصل خورشید به شبپرهی اعمی

آینهگردانی

نرسد

شبپرهها در انتخاب بین منبع نور و
انعکاس آینهای آن اشتباه میکنند و
میمیرند.

34

نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر

روایی

تاجر شیرازی به دلیل همکاری جوی
رکناباد و نسیم باد مصال با هم ،نمیتواند
به سفر خود ادامه دهد.

 .1 .3چگونگی دگردیسی و اجزای قابل تبدیل شعر به تصاویر پویانمایی
ابرچالش این پروژه ،چگونگی استخراج تصویر و متن از کوچکترین واحد شعر
(تکبیت) بود؛ اما در جریان تألیف فیلمنامهها مشخص شد که برداشت تصویری از شعر
حافظ ،مانند خود شعر حافظ ،هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل است زیرا استعارههای
تصویری فراوان شعر حافظ ،سرمایهی تصویری پویانماییاند و حتی بدون تخیل یا
جرحوتعدیل تصویر مندرج در شعر ،فیلمنامهنویس میتواند از پس انتقال تصویری شعر
با حفظ پیام برآید و ممتنع است زیرا غفلت از استعاره و تالش برای برهنهکردن پیام ،به
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ازدستدادن امکان بهرهبرداری از استعاره میانجامد و پویانمایی را از عمق و گستردگی
و ارتباط شعر حافظ با مخاطب محروم میکند .در جریان تألیف فیلمنامهها پنج عنصر
شعری که میتوانند خود را از قلمرو شعر به پویانمایی برسانند ،کشف شد (رک .نمودار
شمارهی یک)
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نمودار شمارهی  :1استفادهی کل پویانماییها از ظرفیت کامل شعر

 .1 .1 .3عناصر قابل تبدیل شعر به تصویرهای پویانمایی
 .1 .1 .1 .3واژه به تصویر
مثال :فیلمنامهی شمارهی یک
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

بــا دوستـــان مروت با دشمنان مدارا
(حافظ)۱۲ :۱۳۸۰ ،

واژههای «مروت» و «مدارا» براساس شکل «گیتی» به دو دایره تبدیل شدهاند که در عین
حفظ حروف ،ازطریق بازی دو دایره ،کنشها و واکنشهایی را ایجاد میکنند که با هدف
شعر (آسایش) همخوانی دارد و در دایرهی آسایش به اتحاد میرسند .از تصویر دایره نیز
براساس واژهی «گیتی» استفاده شده است و گرچه طبق جدول ،فقط از ۴۰درصد ظرفیت
تبدیل عناصر شعری به تصاویر پویانمایی استفاده شده ،فیلمنامهی مزبور از نظر تطبیق
شکل با استعارهی شعر در هماهنگی کامل است.
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 .۲ .1 .1 .3تصویر به تصویر
مثال :فیلمنامهی شمارهی سیزده
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چون بگذریم دیگــر نتوان به هم رسیدن
(همان)۲۶۹ :

با توجه به تصویر مفهومی «غنیمت شماری عمر در کنار یار» با استفاده از واژهی
تصویری «دوراهه» و تبدیل تصویری آن به دو «راه» با تمرکز بر مفهوم «دیگر نتوان به هم
رسیدن» و برداشت تصویری «پرتگاه» از آن ،فیلمنامه ساخته شده است .در این فیلمنامه
نیز با استفادهی ۶۰درصدی از ظرفیت تبدیل شعر به تصویر ،تا حدی قابل انطباق ،مفاهیم
و واژهها و استعارهی شعر ،بدل به فیلمنامه شدهاند.
 .3 .1 .1 .3پیام به تصویر
مثال :فیلمنامهی شمارهی دوازده
دل چو پرگار به هـر ســـو دورانی میکرد

و انـــدر آن دایــره سرگشتهی پابرجا بود
(همان)۱۴۳ :

این شعر قابلیت انتقال تصویرش را به پویانمایی ،بهطور کامل ،دارد؛ بنابراین ،بدون
تفسیر تصویری و ساخت استعارهی جدید ،این انتقال صورت گرفته و تقریباً ،همهی
واژهها و کنشهای شعر به تصویر درآمده است .طبق جدول ،میزان استفاده از ظرفیت
تبدیلی شعر به تصویر %۶۰ ،است.
 .4 .1 .1 .3پیام به روایت
مثال :فیلمنامهی شمارهی بیستوهفت
عاقـــالن نقطـــهی پرگار وجودند ولی

عشق دانـــد که در این دایره سرگرداناند
(همان)۱۳۵ :

روایت ،براساس تقابل عشق و عقل در قالب تقابل پادوی قهوهخانه که عشقش
تماشای ستارگان در وقت خواب روی پشتبام است با منجمی پیر که عمری را صرف
پیداکردن ستارهای قرمز گذرانده است ،شکل میگیرد و از «پرگار وجود» تصویر دایرهی
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باالی رصدخانه ساخته شده که «سرگردان دایره» است اما نمیتواند به مقصود برسد؛
درحالیکه پسر قهوهچی در همان دایره ستاره را میبیند.
به این ترتیب ،ضمن حفظ همهی اجزای شعر و استفادهی تصویری از «دایره» و
«نقطهی پرگار» ،مفاهیم «سرگردانی» و «دانایی عشق» هم به اجزای پیرنگ روایت تبدیل
شده و رویهمرفته ،همهی اجزای شعر وارد پویانمایی شده است .استفادهی ۴۰درصدی
از ظرفیت تبدیل شعر به تصویر ،باعث ازبینرفتن یا عوضشدن پیام نشده است.
 .۵ .1 .1 .3انتقال آینه و پرگار به مرکز روایت
مثال :فیلمنامهی شمارهی بیستوشش
چه کند کـز پـــی دوران نرود چون پرگار

هرکــه در دایـــرهی گـــردش ایام افتاد
(همان)۸۱ :

در این نوع فیلمنامهها ،دو شیء پربسامد و پرمعنای «آینه» و «پرگار» بهعنوان مرکز
روایت انتخاب شده و سپس روایت براساس سایر اجزای شعر یا پیام آن شکل گرفته
است .در این مثال ،مشتری برای روغنگیری کنجد به عصاری میرود و در غیاب عصار
در گود عصاری میافتد و مجبور میشود برای فرار از االغ عصاری که چشمبسته گودال
را دور میزند ،در همان چرخه بدود .در این نوع از پویانمایی ،باز هم استعارهی تصویری
بازسازی شده و تنها تخیل نویسنده ،انتخاب پسزمینه و شخصیتهاست« .دایرهی
گردش»« ،افتاد» و «چه کند کز پی دوران نرود» عیناً به تصویر درآمدهاند .این فیلمنامه
براساس تصویر مفهومی بنا شده است؛ اما باز هم ،شعر از تصویر استعارهای پنهانی
برخوردار است که میتواند به تصویر بدل شود .این در حالی است که ۴۰درصد ظرفیت
تبدیل شعر به تصویر به کار گرفته شده است.
به این ترتیب ،فیلمنامهنویس میتواند براساس همین پنج عنصر ،یک یا چند عنصر از
شعر را انتخاب کند و فیلمنامه بنویسد .با توجه به تعداد این عناصر و نظریهی ژرار ژنت ،با
انواعی گوناگون از حضور بینامتنیتی شعر در فیلمنامه روبهرو هستیم که در جدول آمده است.
در این پنج عنصر ،خصلت استعاری شعر چنان برجسته است که فیلمنامهنویس
میتواند یا بهطور کامل استعاره را به تصویر منتقل کند ،یا استعارهی مزبور را دستکاری
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کند ،یا حتی آن را از نو بسازد .واگشایی این عناصر به فیلمنامهنویس کمک میکند تا با
چشم باز و دانسته ،اقتباس تصویری و استعاری را انجام دهد و نگران ازدسترفتن پیام
شعر نباشد.
 .۲ .3انتخاب تکبیتها و مشخصات سریالهای ساختهشده
برای انتخاب بیتها به نکات زیر توجه شده است:
 .1 .۲ .3مفهومهای جهانشمول
پویانمایی مرزهای زبانی و فرهنگی را میتواند پشت سر بگذارد و به همین دلیل هم باید
ابیاتی انتخاب شوند که قدرت ارتباط با همهی فرهنگها و تمدنها را داشته باشد.
 .۲ .۲ .3مفهومهای انسانی و پیامهای فاقد تاریخِمصرف
مفاهیم اولیه و ساختاری وجود انسان تابع تاریخ و زمان نیست .صفات مثبت انسانی
همواره مثبت باقی میمانند و رفتار شیطانی همواره مذموم و ضداخالقی خواهد بود؛
بنابراین ،باید به ابیاتی مراجعه کرد که به مفاهیم اولیه و بنیادی انسان اشاره دارد.
 .3 .۲ .3استعارههای تصویری
برای بهتصویرکشیدن بیتها نیاز است تا حد ممکن ،امکانات تصویری در بیت نهفته
باشد .استعارهها به دلیل پیوند با جهان خارج و غیرانتزاعیبودن ،امکاناتی مناسب را برای
تولید تصویر از شعر در اختیار فیلمنامهنویس میگذارند.
از استعارههای شعر حافظ میتوان به دو گونه استفاده کرد.
 .1 .3 .۲ .3استفاده از خود استعاره
استعارهها ،براساس نظریهی معنیشناختی ،منبعث از واقعیات و تجارب بشری است ،نه
یک بازی زبانی .این خصلت در شعر حافظ بسیار بارز است و اکثر استعارهها در عین
سورئالبودن به واقعیت ملموس منتهی میشوند .فیلمنامهنویس در شعرهای استعاری
حافظ ،برای رسیدن به پیام نیاز به تفسیر شعر ندارد؛ کافیست خود استعارهی موجود در
شعر را تصویر کند و مطمئن باشد که استعاره چنان استحکامی دارد که به شکل مصور
هم قادر است پیام نهفته در خود را منتقل کند .بهطور مثال:
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جمـــال یـــار نـدارد نقـاب و پرده ولی

غبـــار ره بنشـــان تـــا نظــر توانی کرد
(همان)۱۰۲ :

در این بیت ،با تکیه بر خود استعاره میتوانیم رد پای واقعیت را در تولید استعاره ببینیم
بیآنکه وارد نشانهشناسی و حوزهی عرفان شویم .سوژه برای دیدن جمال یار چنان شتابزده
است که دواندوان راه خاکی را میپیماید و این دویدن باعث برخاستن گردوخاکی میشود
که مقصود از دویدن (دیدن جمال یار) پنهان میگردد .این استعاره به همین شکل و بدون
ال رئال و واقعی و درعینحال
دخل و تصرف فیلمنامهنویس ،اگر به تصویر تبدیل شود ،کام ً
متضمن پیام است .طبق نمودا ِر «درصد استفادهی پویانمایی از عناصر شعر» ،فقط با بهرهبرداری
ال موفق عمل
از  %۵۰ظرفیت تصویری و روایی شعر ،پویانمایی در انتقال تصویر و پیام کام ً
کرده است .این موفقیت ،پیش از آنکه مرهون تالش فیلمنامهنویس باشد ،مدیون عمق و
استواری استعارهایست که بدون واردکردن خدشه به منطق واقعیت ،پیام عرفانی زیرساخت
را هم ،در متن و هم ،در تصویر منتقل میکند؛ بنابراین ،قدرت استعاری شعر حافظ این امکان
را فراهم ساخته است تا برای انتقال پیام ازطریق پویانمایی ،الزم نباشد حتم ًا با خود هستهی
پیام روبهرو شویم .فیلمنامهنویس قادر است از روکش (استعاره) شعر برای ساخت پویانمایی
استفاده کند؛ زیرا استعارههای شعر حافظ چنان استادانهاند که حتم ًا برداشت تصویری از آن
با دریافت از خوانش متنیاش مطابقت دارد.
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 .۲ .3 .۲ .3استفاده از طرحوارهی استعاره
با توجه به ارتباط طرحواره با واقعیت خارجی ،فیلمنامهنویس برای بهرهبرداری از استعاره
باید بتواند طرحوارهی استعاره را تشخیص دهد تا بتواند با تکیه بر طرحواره ،تصویری
بسازد که از استعارهی شعر بهدرستی بهرهبرداری کند.
ترتیب فراوانی طرحوارههای اشعار انتخابی ،طبق نمودار ،نشانگر بسامد باالی
طرحوارههای «حرکتی»« ،اعضای بدن» و «قدرتی» است .این سه خصلت استعارهها باعث
میشود تا فیلمنامهنویس به عناصری ازقبیل :راه ،فاصله ،رفتوآمد ،دورزدن و همچنین،
کنش و واکنشهای قدرتی و نمایش اعضای بدن ،بهویژه صورت ،توجهی خاص و
جداگانه داشته باشد .یافتن طرحوارهها از این نظر مهم است که اگر پویانما بخواهد
فیلمنامهاش را براساس استعارهی ساختهشده توسط شاعر بنا کند ،میتواند با کشف
طرحوارهی آن شعر ،استعارهی تصویری عمیق و دقیقی مطابق با استعارهی شعر بسازد و
اگر بخواهد از استعاره عبور کند و خصلت اساسی آن را دریابد ،طرحواره کمک میکند
تا استعارهی جدید تصویری براساس همان مشخصات اصلی ساخته شود؛ فیالمثل ،نباید
از طرحوارهای حرکتی به طرحوارهای قدرتی رسید؛ البته ،میتوان تصویری ساخت که با
تصویر شعر متفاوت باشد ،به شرط آنکه طرحوارههایی یکسان داشته باشند.
طرحواره به فیلمنامهنویس امکان میدهد تا ازطریق آشناییزدایی از استعاره و رسیدن
به پیشاستعاره ،به جای فانتزی ،واقعگرایی را به پویانمایی تزریق کند ،بدون آنکه از پیام
منحرف شود .با بررسی رابطهی استعاره و زندگی واقعی (که در نظریهی طرحوارهها
وجود دارد) میتوان خصلت واقعگرایانهی آن استعاره را دریافت و بر همان اساس،
استعارهی جدید یا تصویر نو ساخت.
بهطور مثال ،در فیلمنامهی شمارهی پانزده
چو غنچه گرچه فروبستگیست کار جهان

تـــو همچـــو باد بهاری گرهگشا میباش
(همان)۱۹۰ :

مرجع «تو» و نحوهی «فروبستگی» جهان و تبیین «کار» ،مسائلی تخصصی هستند؛ اما
فیلمنامهنویس با استفاده از همین استعارهی ظاهراً غامض و با تکیه بر «غنچه»« ،باد بهاری»
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و «تو» ،بیآنکه از استعاره عدول کرده باشد ،آن را بهوسیلهی شخصیت کودک و
اضافهکردن آبرنگ بهعنوان ابزار «گرهگشایی» ،تصویر کرده و با پرش از روی تفسیر ،شعر
را در پویانمایی بازسازی کرده و این مهم بهواسطهی حفظ طرحوارهی «قدرتی» و
«طبیعتگرایی» شعر در پویانمایی حاصل شده است.
 .3 .3استفاده از شکل تکرارشوندهی پسزمینه و شخصیتهای ثابت بهعنوان استعاره
اگر شکلی مشخص و تکرارشونده برای پویانمایی انتخاب شود ،در این صورت چه
بخواهیم و چه نه ،استعارهای ثابت وارد سریال پویانمایی کردهایم که بر کل پویانماییها،
فارغ از پیامهای مختلف ،تأثیر واحد میگذارد .به دلیل ثبات این استعاره ،حتم ًا باید با کل
جهانبینی حافظ همخوانی داشته باشد .در این سلسلهپویانماییها ،شکل پویانماییهای
سریال مادر و کودک (کودکی که هنوز نمیتواند حرف بزند و تاحدی زیاد ،هنوز فطری
است ،در کنار مادری که از اندامش فقط دستش دیده میشود که از سمت راست وارد
صحنه شده ،همانجا به دخترک آموزش اجتماعی و واقعگرایی میدهد و باقی صحنه در
اختیار بازیگوشی و تخیل کودک است) حاوی استعارهایست که رهایی انسان (کودک) را
از جبر شرایط (دست مادر تا آرنج بیشتر وارد صحنه نمیشود و نیمی از صحنه برای کودک
آزاد و نیمی محدود به قدرت مادر است) پنجاهپنجاه نشان میدهد و از سوی دیگر،
معصومیت غیراجتماعی کودک در کنار مسئولیت اجتماعی مادر ،تضادی فرویدی میسازد
نحال ،جستوجوگر آزادی و
که باز هم با اندیشهی حافظ درباب انسان مسئول و درعی ِ
رهایی ازدسترفتهی نخستین ،همخوانی دارد .این شکلسازی خود ،نوعی بینامتنیت است
که از عصارهی شخصیت شعری حافظ دریافت شده و بهعنوان سرمتنیت عمل میکند.
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نمودار شمارهی  :3انواع ترامتنیت

 .4 .3کاربرد ترامتنیت در تبدیل شعر به پویانمایی
 .1 .4 .3پیرامتنیت
پیرامتنیت یا عنوان و اسم فیلمنامه (و در اینجا خود تکبیت) تأثیری مستقیم بر دریافت
فیلمنامه دارد .ضرورت حضور شعر در ابتدای پویانمایی و تبدیل آن به بخشی از
پویانمایی ،شعر و پویانمایی را در وضعیت تشبیهی قرار میدهد که در آن ،شعر ،مشبه و
پویانمایی ،مشبهبه است .اگر شعر در پویانمایی دیده نشود ،در فرضی خوشبینانه ،تصاویر
استعارهای برای شعرند اما این استعاره بسیار بعید خواهد بود و شرط دریافت آن ،تسلط
بیننده به شعر حافظ خواهد بود .به این ترتیب ،پویانمایی ،بهیقین ،استعارگی خود را از
دست میدهد و جانشین مورد استعاره (شعر) میشود؛ بنابراین ،با توجه به هدفی که در
نگارش فیلمنامهها معین شده ،آوردن شعر در پویانمایی واجب است تا بیننده را مستقیماً
در ارتباط بین پویانمایی و شعر قرار دهیم و به ترویج شعر حافظ کمک کنیم .درحقیقت،
هدف از نوشتن این فیلمنامهها ،توسعهی مفهومی شعر حافظ بوده و پویانمایی ،نه هدف
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که وسیله است .بهطور خالصه ،حضور شعر در پویانمایی و ابتدای آن ،رابطهای تشبیهی
میسازد که به هدف تولید پویانمایی (توسعهی کاربرد ارتباطی شعر حافظ) کمک میکند.
 .۲ .4 .3غیبت فرامتنیت در پویانمایی
شعر حافظ ،خصلت بههمپیوستگی و یکپارچگی خود در فرم و معنا را در پویانمایی هم
حفظ میکند؛ بهطور مثال ،در فیلمنامهی شمارهی دوازده:
دل چو پرگار به هر ســـو دورانی میکرد

و انـــدر آن دایـــره سرگشتهی پابرجا بود
(همان)۱۴۳ :

طبق نمودار مربوط به استفادهی پویانمایی از عناصر شعر ،تنها از  %۵۰امکانات شعر
در پویانمایی استفاده شده است؛ اما نهتنها پیام از دست نرفته ،بلکه تأکیدی بیشتر نیز یافته
است و این در حالی ممکن شده که الزم نبوده است تا فیلمنامهنویس به معانی فلسفی و
عرفانی شعر مسلط باشد؛ بنابراین ،فرامتنیت (تفسیر و توضیح شعر) ،در اقتباس پویانمایی
از شعر حافظ جایی ندارد یا بسیار ضعیف است .شعر حافظ نهتنها در فرم و ساختار و
معنای متنی خود که در وضعیت بینامتنی یا پیشمتنی در پویانمایی هم ،بیخلل و
بههمپیوسته باقی میماند.
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نمودار شمارهی  :۵پویانماییهای انتزاعی و غیرانتزاعی

 .۵ .3انتزاع و روایت
شعر حافظ از ظرفیت بهرهبرداری هر دو نوع برداشت پویانماییِ انتزاعی و روایی
برخوردار است .این خصلت ناشی از عمق و گستردگی شعر حافظ در دو پهنهی
تصویرسازی و مفهومسازی ،همزمان ،در فقط یک بیت است .این خصلت موجب میشود
که بتوان از یک بیت چندین نوع مختلف پویانمایی (تصویری ،با دیالوگ ،بیگفتوگو،
روایتمند و پیرنگ ضعیف و )...استخراج کرد.
بهطور مثال :فیلمنامهی شمارهی نُه
بلبـــل عاشـــق تــو عمــر خواه که آخر

بـــاغ شــود سبز و شــاخ گل به برآید
(همان)۱۶۲ :

این شعر حاوی روایتی ساده و خطی است که از اکنون (توصیه به صبر در زمستان)
تا آینده (باغ شود سبز) ادامه دارد .در فیلمنامهی ساختهشده ،این روایت خطی حفظ شده؛
اما بهوسیله ی دخترک و مدادرنگ ،این زمان خطی و معمولی ،بسیار سریع شده است و
ازطریق رنگشدن تقویم ،بهار زودتر از تاریخ تقویمی فرامیرسد .عبارت «تو عمر خواه»
که حاوی حسرت و اجبار به صبر است ،توسط دخترک حذف میشود و عنصر انسانی
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موفق میشود بر حسرت ناشی از صبر غلبه کند .این برداشت درعینحالی که مفهومی
واقعی دارد ،در شکل خود (گذر سریع زمان) ،فانتزی و انتزاعی است.
همانطور که در نمودارها مشاهده میشود ،انتزاعیبودن پویانماییها ربطی به نوع
روایت ندارد و میتوان در عین حفظ موقعیت خطی روایت ،از انتزاعیبودن پویانمایی
نیز بهرهمند شد .آنچه دربارهی شعر حافظ بهطور خاص مطرح است ،استعارههایی است
که وقتی به تصویر ترجمه میشوند ،خصلت سورئال و انتزاعی خود را نشان میدهند؛
بنابراین ،فیلمنامهنویسها میتوانند از سورئالیسم تصاویر شعر کمال بهرهبرداری را کنند
و اثری فراواقعی و درعینحال وفادار به متن اصلی بسازند.
بهطور مثال ،به تکبیت زیر توجه کنید:
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

مــن و ساقـــی به هـم سازیم و بنیادش
براندازیم (همان)۲۵۷ :

«غم» یک مفهوم است و دست فیلمنامهنویس را برای تبدیل آن به هر شیء یا شخصی
باز میگذارد .به همین ترتیب ،خون  ،عالوه بر مایع سرخ درون رگ ،میتواند شراب
عرفانیِ عشق یا انوار سرخ غروب و ...باشد« .عاشقان» میتواند از مجنون اساطیری تا
بلبلی که برای گل میخواند و «ساقی» میتواند از شرابگردان تا پروانهای که ذرات گرده
را از درختی به درختی انتقال میدهد ،باشد .همانطور که مشاهده میشود اگر شعر را
به عنوان بینامتنیت هم ،مستقیماً وارد تصویر کنیم ،باز هم از انتزاعی شایان مالحظه برای
ساخت یک پویانمایی برخورداریم .بااینکه طبق نمودار «استفادهی پویانمایی از عناصر
شعر» ،فقط ۱۵درصد از ظرفیت استعاری و تصویری شعر استفاده شده است ،همچنان،
پیام شعر دریافتشدنی است؛ بنابراین ،باید گفت تولید پویانمایی از شعر حافظ نیاز به
تخیل اضافی ،اصالً ندارد یا به میزان اندک هم کافی است؛ زیرا شعرها برای این انتقال،
از پیش آمادهاند و نیازی به بیشمتنیت نیست و با همان بینامتنیت ساده و حضور عناصر
شعر در پویانمایی ،انتزاع کافی حاصل میشود .همانطور که در نمودار مقایسهای
بینامتنیت و بیشمتنیت مالحظه میشود ،میزان بیشمتنیتها و بینامتنیتها فراوانی یکسانی
دارند که نشانگر قابلیت شعرها برای مصورشدن است.
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 .6 .3تقسیمبندی پویانماییها
 .1 .6 .3صامت و دارای گفتوگو
پویانماییها به دو شکل عمدهی صامت و دارای گفتوگو نوشته شدهاند صامتدارها
بیشتر به شکل درونمایهای و انتزاعی و گفتوگودارها به روایت خطی و پیرنگدار،
گرایش دارند.
 .۲ .6 .3سریال و مجموعه
تقسیمبندی کلی پویانماییها براساس مجموعههایی است که برخی را میتوان سریال و
بعضی را مجموعه نامید.
 .1 .۲ .6 .3سریالها
شرط اینکه یک مجموعهی پویانمایی را سریال بنامیم ،وجود عوامل زیر است:
 شخصیت یا شخصیتهای ثابت؛ پسزمینه یا پسزمینههای ثابت؛ داستانهای دنبالهدار یا متغیر با مشخصههای ثابت؛ شکل ثابت؛ تکنیک ثابت.برای مثال ،در پویانماییهای «تام و جری» ،شخصیتها (موش و گربه) و پسزمینهها
(معمو ًال داخل خانه یا حیاط) ثابت است .داستانها متغیرند؛ اما با ویژگی یکسان تعقیب
و گریز و جانبهدربردن دائمی «جری» و شکست دائمی «تام» ،همراه است .درمجموع،
فضا و شکل تکراری صحنهها ،سریال را برای بیننده به فضایی آشنا تبدیل میکند؛ اما در
مجموعهی پویانماییهای حافظ که تکبیتها بهظاهر ربطی به هم ندارند ،ساختن سریال
اگر غیرممکن نباشد ،بسیار دشوار است .برای حل این مشکل ،از همهی عوامل
سریالسازی استفاده نشده و در هر بخش ،تعدادی از این عنوانها انتخاب شده است.
مسلماً ،غیبت چند ویژگی سریال باعث میشود تا سریالی کامل نداشته باشیم؛ اما در
عوض به بیننده کمک میشود تا تمرکزی بیشتر در درک و دریافت داشته باشد .درمجموع
چهار دسته سریال ساخته شده است:
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 .1 .1 .۲ .6 .3مجموعهی هندسی و حروفی
در این مجموعه از پنج عنوان الزم برای ساخت سریال ،تنها از عنوان پنجم یا تکنیک
ثابت استفاده شده است .تکنیک ثابت این مجموعه عبارت است از :تحرک و
شخصیتسازی از واژهها و حروف که مستقل از معنا اما همسو با پیام است .در این
مجموعه ،رقص و درهمآمیزی شکلهای هندسی و حروف و واژهها ،جانشین عناوین
ثابت دیگر شده است .شعرهای این مجموعه عبارتاند از:
دل چـــو پرگار به هر سو دورانی میکرد

و انــــدر آن دایره سرگشتهی پابرجا بود
(همان)۱۴۳ :

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چـــون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
(همان)۲۶۹ :

چندان کـــه بر کنـــار چو پرگار میشدم

دوران چـــو نقطـــه ره به میانم نمیدهد
(همان)۱۶۰ :

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستــان مـــروت بــا دشمنان مدارا
(همان)۱۲ :

 .۲ .1 .۲ .6 .3مجموعهی مادر و کودک
داستانهای مستقل با شخصیتهای ثابت مادر و کودک ،شکل ثابت دست مادر (تا آرنج
داخل صحنه میشود و تنها به نیمی از آن تسلط دارد) ،آزادی کامل کودک در غیاب
دست مادر و آزادی نیمصحنهای او در زمان حضور دست مادر .اشعار این مجموعه
عبارتاند از:
کمتر از ذره نهای پست مشــو مهر بورز

تـــا بـــه خلوتگه خورشید رسی چرخزنان
(همان)۲۶۵ :

فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

چون بگذریم دیگر نتــــوان به هم رسیدن
(همان)۲۶۹ :

بلبل عاشق تــو عمــــر خـــواه که آخر

بـــاغ شـــود سبـــز و شاخ گل به برآید
(همان)۱۶۲ :
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در حریم عشق نتوان زد دم از گفتوشنید

زآنکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش
(همان)۱۹۸ :

دوش دیـــدم کــه مالئک در میخانه زدند

گــــل آدم بسرشتنــــد و بـه پیمانـــه زدند
(همان)۱۲۹ :

دلــم از وحشـــت زندان سکندر بگرفت

رخــــت بربنـــدم و تــا ملک سلیمان بروم
(همان)۲۴۷ :

سالهـــا دل طلب جام جم از ما میکرد

و آنچه خــــود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
(همان)۱۰۱ :

رواق منظـــر چشــم من آشیانهی توست

کرم نمــــا و فرود آ که خانـــه خانهی تست
(همان)۳۱ :

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهــــاری گرهگشــــا میباش
(همان)۱۹۰ :

نظیر دوســـت ندیدم اگرچه از مه و مهر

نهـــادم آینههــــا در مقابــــل رخ دوست
(همان)۴۷ :

در این مجموعه بهواسطهی استعارهای که توسط ساختار ثابت آن ایجاد میشود ،کودک
فطرت رها و آزاد خود را تاحدی زیاد ،حفظ میکند و درنتیجه ،تخیل او بهمثابهی واقعیت
بر او متجلی میشود  .نقش مادر ،عالوه بر محبت غریزی ،شامل آموزش کودک است تا
بتواند مرز تخیل را از واقعیت تشخیص دهد .تقابل تخیل و واقعیت ،همان کنشی است
که طرحوارهی استعاره را میسازد و در تمام داستانها جریان دارد.
 .3 .1 .۲ .6 .3سریال «در گذرگاه باد»
از پنج عامل سریالساز ،عوامل شخصیتهای ثابت ،پسزمینهی ثابت و شکل ثابت،
مجموعه را به سریال تبدیل میکنند .فضای کلی این سریال ،موقعیت وجودی انسان پس
از هبوط و مصائب او در جریان بازگشت به مبدأ و عشق است .داستانهای این مجموعه
در دنبال هم رخ نمیدهند و فقط قصهی هبوط و دیدار با معبود است که باید در ابتدا و
انتها قرار گیرند .در این مجموعه ،آدمکهایی حضور دارند که در ابتدا ،فاقد اعضای
صورتاند و بهتدریج این اعضا را به دست میآورند .همراه هر آدمک ،گل نرگسی هم
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از خاک روییده است که تاحدی نقش جفت او یا معصومیت نخستین را ایفا میکند.
شعرهای این مجموعه عبارتاند از:
طایـــر گلشـــن قدسم چه دهم شرح فراق

کــــه دریــــن دامگه حادثه چون افتادم
(همان)۲۱۸ :

دور از رخ تــــو دمبهدم از گوشهی چشمم

سیــــالب سرشک آمد و طوفان بال رفت
(همان)۶۳ :

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
(همان)۲۵۷ :

در انـــدرون مــــن خستهدل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
(همان)۲۴ :

تا چـــه کنــــد بــــا رخ تو دود دل من

آینهدانــــی کــــه تــــاب آه نــــــدارد
(همان)۹۲ :

هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلـــی نچید

در رهگــــذار بــــاد نگهبـــان الله بود
(همان)۱۵۰ :

در حریم عشق نتوان زد دم از گفتوشنید

زآنکه آنجاجمله اعضا چشم باید بود و گوش
(همان)۱۹۸ :

عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده

ســـر فــرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم
(همان)۲۳۸ :

جمـال یــــار نـــدارد نقــــاب و پرده ولی

غبــــار ره بنشـــان تــــا نظر توانی کرد
(همان)۱۰۲ :

 .4 .1 .۲ .6 .3سریال «در دامگه حادثه»
داستان دنبالهدار سریال با شخصیت واحد و پسزمینهی واحد که نسخهای دیگر از سریال
«در رهگذار باد» است با این تفاوت که داستانها کامالً به هم متصل شده و شخصیت
اهریمن (کرکس) نیز به آن اضافه شده است .شعرهای این مجموعه عبارتاند است از:
طایر گلشن قدســم چه دهم شرح فراق

کــــه دریــــن دامگه حادثه چون افتادم
(همان)۲۱۸ :
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در اندرون مــــن خستهدل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
(همان)۲۴ :

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
(همان)۲۵۷ :

عشق دردانهاست و من غواص و دریا میکده

سر فرو بردم در آنجا تــــا کجا سر بر کنم
(همان)۲۳۸ :

در حریم عشق نتوان زد دم از گفتوشنید

زآنکه آنجا جمله اعضــا چشم باید بود و
گوش (همان)۱۹۸ :

جمــــال یـــار ندارد نقــاب و پرده ولی

غبـــار ره بنشــان تــــا نظر توانی کرد
(همان)۱۰۲ :

 .۵ .1 .۲ .6 .3مجموعهی آینهگردانی
این مجموعه از داستانهای مختلف ،شخصیتها و پسزمینههای گوناگون تشکیل شده
که وجه مشترک همهی آنها آینه است:
نظیر دوســـت ندیدم اگرچه از مه و مهر

نهــــادم آینــــهها در مقابـل رخ دوست
(همان)۴۷ :

نه هرکــه چهره برافروخت دلبری داند

نـه هرکـــه آینــــه سازد سکندری داند
(همان)۱۲۴ :

جلوهگاه رخ او دیدهی من تنها نیست

مـــاه و خورشیـــد همین آینه میگردانند
(همان)۱۳۵ :

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

این همــــه نقش در آیینهی اوهام افتاد
(همان)۸۱ :

وصل خورشید به شبپرهی اعمی نرسد

کـــه در آن آینــه صاحبنظران حیراناند
(همان)۱۳۵ :

 .6 .1 .۲ .6 .3مجموعهی «پرگارنشین»
در این مجموعه از داستانهای مختلف ،پسزمینهها و شخصیتهای گوناگون استفاده
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شده؛ اما «پرگار» با معنای مشترک (گردش ایام) در همهی آنها مشترک است .ابیات این
مجموعه عبارتاند از:
عشقداند کــــه در این دایره سرگرداناند

عاقـــالن نقطـــهی پرگار وجودند ولی

(همان)
هم به دســـت آورمش باز به پرگار دگر

گـــر مساعــــد شودم دایرهی چرخ کبود

(همان)۱۷۵ :
هرکــــه در دایـــرهی گردش ایام افتاد

چــه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

(همان)۸۱ :
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نمودار شمارهی  :6درصد عناصر مؤثر در تبدیل شعر به پویانمایی

 .4نتیجهگیری
مفاهیم کلی شعرهای حافظ با استفاده از واژهها ،تصاویر و استعارههای شعر ،کامالً ،قابلیت
تبدیلشدن به فیلمنامهی پویانمایی را دارند .تحلیل پویانماییها نشان داد چنانچه به جای
مفاهیم قابل تفسیر شعر ،فقط استعارهها (حتی بدون دخل و تصرف نویسنده) به تصویر
تبدیل شوند ،باز هم پیام منتقل میشود .در بحث پیرامتنیت دریافتیم که الزم است خود
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ابیات در ابتدای پویانماییها دیده شوند تا پویانمایی در چشم بیننده ،ارتباطش را با شعر
از دست ندهد .از یافتههای این مقاله ،حضور یکسان بینامتنیت و بیشمتنیت ابیات در
پویانماییهاست که نشانگر ظرفیت شعر حافظ در الهامبخشی غیرمستقیم و حضور
مستقیم در حوزه ی پویانمایی است .از دستاوردهای دیگر این مقاله ،لزوم شناخت و
استفاده از طرحوارهها در ساخت روایتهایی است که محصول تخیل فیلمنامهنویساند.
پس از مقایسه و تحلیل عناصر مشترک شعر و فیلمنامهها ،به پنج جزء از شعر که قابلیت
انتقال به پویانمایی دارد ،رسیدیم .این پنج عنصر عبارتاند از :واژه ،تصویر ،پیام تصویری،
پیام روایی و اشیا .فیلمنامهنویس با توجه به این پنج بخش میتواند طرح اولیهی پویانمایی
را تهیه کند و با حداقل دخلوتصرف ،شعر را به پویانمایی تبدیل کند .از دریافتهای
مهم این مقاله ،حضور همزمان تصاویر انتزاعی و مفاهیم فلسفی در شعر حافظ است که
امکان ساخت پویانماییهای انتزاعی و روایی را بهصورت همزمان پدید میآورد .اهمیت
این نکته ،جذب مخاطبان پویانمایی از هر دو قشر عالِم و عامی است؛ همانگونه که شعر
حافظ هم از هر دو دستهی مخاطب و خواننده برخوردار است.
یادداشت
 .۱این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با استفاده از گرنت دکتر زهرا طاهری در مرکز
حافظشناسی انجام گرفته است.
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