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 چکیده 
 های غزلیات حافظ بیت ی پویانمایی از تک نامه هدف اصلی این مقاله، تشریح فرایند اقتباس فیلم 

نویسان برای اقتباس از ابیات حافظ کمک کند.  نامه تواند به فیلم و نتایج این فرایند است که می 
نویسی تشکیل شده است. بخش نخست، شامل  نامه بخش مبانی نظری و فرایند فیلم دو  مقاله از  

نیت  شناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی و شناخت بینامت ی زبان آشنایی با پویانمایی، نظریه 
نامه است،  فرایند تولید فیلم   است. با تکیه بر فرضیات این بخش، در بخش دوم که مربوط به 

قابل تبدیل به پویانمایی است،    که   پنج عنصر واژه، تصویر، پیام، روایت و اشیای پربسامد ابیات 
انتخاب، به موضوع   شود. پس از برشمردن خصوصیات ابیات انتخابی و ذکر دالیل معرفی می 

تا چگونگی تبدیلشان به تصاویر پویانمایی    پردازیم تصاویر استعاری می   واره و تعاره، طرح اس 
های انتزاع  همچنین، تفاوت  بررسی شود. در گام بعد، به نقش بینامتنیت ابیات در پویانمایی و 

یی  ی انتخابی، برای تولید پویانما ها ت ی ب تک تا دانسته شود    م ی پرداز ی م   ها نامه لم ی ف و روایت در  
نحوه   ترند مناسب انتزاعی   هم،  پایان  در  روایتی.  پویانمایی  تقسیم یا  ی  ها نامه لم ی ف بندی  ی 

ها را  دهیم و فصل مشترک آن مجموعه را در کانون توجه قرار می   براساس سریال یا   شده نوشته 
و براساس مقدمات نظری بخش اول،    ها نامه لم ی ف . در بخش دیگر، همراه با تحلیل  م ی شمار ی برم 

گیری  سازیم تا هم بسامد عوامل دخیل در انتقال عناصر شعر به پویانمایی را اندازه جدولی را می 
 ریاضی و کّمی واقف شویم.   صورت به ها،  نامه ی فیلم کنیم و هم به روابط عوامل سازنده 

 استعاره، انتزاع، بینامتنیت، پویانمایی، حافظ، روایت.   :کلیدی هایواژه 
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 . مقدمه 1

سابقهنامهفیلم کهن،  متون  براساس  اما  اندازهبهای  نویسی  دارد؛  سینما  تاریخ  ی 

تک  پویانمایی برای    نویسی نامهفیلم خواجهبیتبراساس  غزلیات  محمد  نیالدشمسهای 

و   جدید  کاری    براساس ی  سینونامهلمیفگرانت    آنکه   از  پس  ت.اس   سابقهیبحافظ، 

به  هاتیبتک حافظ  غزلیات  شد،    مؤلفانی  عطا  مقاله  آناین  حین    بر  در  تا  شدیم 

نوع  سینونامهلمیف این  نظری  مبانی  سه  سینونامهلمیفی،  براساس  را  شباهت  مقولهی  ی 

یی به  واررِی غی و  ری تصورِی غی تبدیل مفاهیم  هاهیفرضساختاری پویانمایی و شعر حافظ،  

ی حاضر  ی از اشعار حافظ را تدوین کنیم که مقالها نامهلمی فتصویر و چگونگی اقتباس  

این تالش است. گفتنی ا برای نوشتن  دستاورد  این مقاله    هانامهلمیف ست  تدوین  منتظر 

ای  هیفرضهم انجام شد؛ زیرا در جریان مطالعات خود به    موازاتبهنماندیم و هر دو کار 

که   از  دربارهمستقل  اما پس  نکردیم؛  برخورد  باشد  از شعر حافظ  پویانمایی  اقتباس  ی 

هر   که  هاهیفرضبه    نامهلمیف نوشتن  کردیم  پیدا  دست  این  تجربه با یی  نگارش  از  ما  ی 

بود  ها نامهلمیف و  ؛  سازگار  مقاالت  از  مقاله  این  مطالب  گرچه  ی  ها هیفرضبنابراین، 

را    هانیای  است، آنچه همه  شده  برداشتی و پویانمایی  شناس زبانی  عرصهپژوهشگران  

ی است که پس از  سانینونامهلمی فی دستورالعملی کیفی برای  تهیه  به هم پیوند داده همانا

 خواهند پرداخت.براساس غزلیات حافظ  نامه لمیفما، به نوشتن 
 

ی نظر  یمبان.  ۲  

ست؟ یچ یی انمایپو .1. ۲  

 پویانمایی . تعریف 1. 1. ۲

با    پویانمایی ندارد. ازآنجاکه    ومانعجامعی خود، تعریفی  ، برخالف ظاهر سادهپویانمایی

 ی از موجود  بردار لمیفپوشانی دارد، تعریفی که آن را کامالً از  ی همساز لمی فهای  سایر شیوه

 تنوعی فراوان    پویانماییی متصدیان این هنر نیست. تاریخ  زنده جدا کند، مورد توافق همه

قرار گیرد، با چنان   توجهسال اخیر در کانون    صدکدارد و اگر فرایند تولید پویانمایی در ی

 ، دچار مانع خواهد شد. تی جامعتعریفی، از نظر   هرگونهرو خواهیم شد که  تنوعی روبه
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ی مشهور پویانمایی  هافیتعربدون تعریف اولیه وارد بحث شد،    توانینماما ازآنجاکه  

 : شودیم در ادامه ذکر 

 . پویانمایی از نظر فریم1. 1. 1. ۲

تک  سینماتوگرافی  تک ۱۴:  ۱۳۹۰)فرنیس،  فریم«  »فن  براساس  زنده  فیلم  ساخته  (.  فریم 

یا یک برداشت    شود ی نم  براساس واحد سکانس  فیلم  ی است که  ا صحنه و قطع و وصل 

برای هر فریم یک    حتماً   پویانمایی ی متعدد و غیرمشخص باشد؛ اما در  ها م ی فر شامل    تواند ی م 

 فریمی است. ی تک ها سکانس تصویر باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین پویانمایی دارای  

 . پویانمایی و خلق حرکت ۲. 1. 1. ۲

فریم تصویر و خلق تصور حرکت به جای ثبت آن« )همان(. در فیلم زنده،  به»ضبط فریم

  ها میفرکارگردان روی  خارج از ذهن    زنده، بلکه حرکت موجود  شودینمحرکت خلق  

ی خارج از ذهن نیست، بلکه  زنده. در پویانمایی، حرکت، ناشی از موجود  شودیمثبت  

 .شودیم فریم حاصل ازطریق خلق نقاشی ذهنی و ثبت آن روی تک

 ها م ی فریی و فواصل انمای پو.  3. 1. 1. ۲

. آنچه  شودیمنیست، بلکه هنر حرکتی است که طراحی    متحرک »پویانمایی هنر طراحی  

از چیزی است که بر روی هر فریم    ترمهممراتب  ، بهافتدیمی هر فریم اتفاق  فاصلهدر  

به هنر  پویانمایی  همین،  برای  دارد؛  کوتاه  هافاصلهی  ماهرانهکاربردن  وجود  زمانی  ی 

حرکت موجود زنده در فیلم زنده  وجود دارند، است« )همان(.    هامیفرکه بین    نامحسوسی

که در زمان نمایش با استفاده از محدودیت چشم،    شودیمها قطع و وصل  توسط فریم

، نقش اساسی  دهدینم؛ اما در پویانمایی، آنچه در بین دو فریم رخ  شودینمدیده    هاقطع

اینکه  در انتقال حرکت دارد؛ زیرا حرکت به اتصال صحیح بین دو قطع مشروط است و  

سازی کند تا در نمایش، پیوسته به نظر برسد، به درک او  پویانما تصویر را چگونه سری

 . ها باید حذف شود، وابسته استاز آنچه در بین فریم

 سازی . پویانمایی و هنر حرکت4. 1. 1. ۲

ی طراحی متحرک، بلکه همانا هنر حرکت است که به طرح کشیده  جهینت»پویانمایی نه  

شده است«  ی با نوعی ابتکار شخصی خلق  درپیپوسط هنرمند و با تصاویر  شده؛ که ت
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در نظر گرفته    رساخت یزعنوان اساس پویانمایی و  (. در این تعریف، حرکت به۱۵)همان:  

ماهیت   از  او  برداشت  و  است  حرکت  کل  طراح  درواقع  پویانمایی  طراح  است.  شده 

 . شودیم  تریجزئی  ها حرکت ساز نهیزمحرکت، 

 گفت:   توانیمی این تعاریف توجه به مجموعه با

داده باشد؛ به شرطی  حرکتی در عالم واقع رخ    آنکهیبپویانمایی هنر طراحی حرکت است  

  ها میفرفریم انجام شود. تولید زمان مجازی، بین و روی  بهکه این طراحیِ حرکت، فریم

 . شودیم ثبت  هامیفرموجود زنده، نتایج تخیل هنرمند روی   دهد و به جایرخ می

 های تولید پویانمایی فن لی تحل. ۲. 1. ۲

به که    شودیمپویانمایی دو روش متنی و فرامتنی به کار گرفته  های تولید  برای درک فن

 شود.  ارتباط موضوعی، فقط به »تحلیل متنی« اشاره می لیدل

 های پویانمایی و فیلم زنده. تفاوت فن1. ۲. 1. ۲

که  )ی ویژه  ها جلوهفیلم زنده محدود به محدودیت موجودات زنده است؛ مگر اینکه با  

کاری  عیت است و از این نظر با پویانمایی شباهت دارد( دستبردن در واقنوعی دست

 که دو ویژگی عمده دارد.  کندیماما پویانمایی را فقط فناوری تولید، محدود  شود؛

 . قوانین فیزیکی 1. 1. ۲. 1. ۲

؛ یعنی در آن قوانین فیزیک جاری است«  کندیم»در فیلم زنده، قواعد جهان مصداق پیدا 

ی  ها جهان(. در جهانی که قوانین فیزیک در آن جاری نباشد، انتزاع و  ۱۷:  ۱۳۹۷)وبر،  

، فقط تخیل است و آنچه تخیل  کندیم. آنچه قوانین را تبیین  زنندیمدلبخواه حرف آخر را  

برای حذف قوانین فیزیک  ترتیب،    این  ، ابزار تولید پویانمایی است. بهکندیمرا محدود  

. در دنیای  شودیم در اثری پویانمایی، حرکت و تصویر بین دو عنصر تخیل و ابزار ایجاد  

نادیده به  »معجزهگرفتهپویانمایی،  فیزیک،  قوانین  تضعیف  یا  اغراق  یا  فیزیکی  شدن  ی 

 .شودیم ( اطالق  ۱۹کارتونی« )همان: 

 ق فرم . تبدیل تراژدی به کمدی ازطری ۲. 1. ۲. 1. ۲

است که در فیلم زنده ازطریق داستان   ییانمایپوتبدیل تراژدی به کمدی ازطریق فرم، فنی  

تماشاگر   رشی پذ  موردنامیرا باشد و    تواندیمیی  انمایپواست. قهرمان    ر یپذ امکانو محتوا  
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ی که قهرمانان نامیرا دارد، مثل سوپرمن، فقط ازطریق  ازندهی  هالمی فقرار بگیرد؛ اما در  

 آن را قبوالند.  شودیمفانتزی  

.  شودیمدر پویانمایی بدل    دارخندهدر فیلم زنده، به رویدادی    بارفاجعه»یک رویداد  

، او دود و خاکستر را از صورت  شودیموقتی بمبی در دست یک قهرمان پویانمایی منفجر  

 (.۱۷« )همان: می خندیم و ما  کندیم وجورجمعخود را   ، بدنکندیمخود پاک 

 . طراحی ساختاری پویانمایی 3. 1. ۲

ی پویانمایی بستگی دارد. آیا هدف از  سازنده انتخاب طراحی ساختاری، به هدف و امکانات  

ی تجاری و تبلیغاتی دارد؟ آیا هدف از  تولید پویانمایی سرگرمی و خنداندن است؟ آیا جنبه 

ساخت پویانمایی، تبلیغ برای سنت غالب یا سیاست است؟ آیا اقتباس هنری از آثار ادبی  

 : روایی و غیرروایی ست ا   رو ه روب در این موارد با دو انتخاب اصلی    است؟ سازنده   مدنظر 

 . ساختار روایی و خطی1. 3. 1. ۲
 پایان  و  میانه  آغاز،  یک  واجد  و  خطی  طبیعتاً  ساختار  این  پویانمایی،  و  زنده  فیلم  تولیدات  اکثر  در

  هالیوود؛   کالسیک  سینمای  در  بردول  دیوید.  یابدمی   توسعه  روندهپیش   سیری  خط  با  که  است
  که  است  الزامی  سینما،  کالسیک  الگوی  در  که  دهدمی  شرح  ،۱۹۶۰  تا  تولید  یشیوه  و  فیلم  سبک

  انسداد   یا  واحد،  بندیپایان  یک  به  و  یابند  پیوند  هم  به  معلولی  و  علی  ارتباط  یک  در  هاکنش   تمام

 (. ۱۰۰: ۱۳۹۰ فرنیس،) شوند ختم رنگپی

  اصوالً ساختار روایی در دنیای سرگرمی و بازاری، عنصر غالب فیلم و پویانمایی است.  

 Dwightسواین )   وی   ی موفق فکر کند. دوایت شه ی گ به    تواند ی نم هیچ فیلمی بدون روایت  

V Swain  ) کاراکتر: »هر داستان فیلم باید...آغاز، میانه و پایان داشته باشد...؛ آغاز،  د ی گو ی م  

چارچوب   در  را  کاراکتر  کند ی م مشخص    ش ی ها ی ر ی درگ انتخابی  باخت  یا  برد    در ...پایان، 

خاطر داشته باشید که داستان تا زمانی که کشمکش    دهد. در این مورد به را نشان می   نبردش 

 (. ۱۰۱« )همان:  ابد ی ی نم پایان    واقعًابین شر و خیر با یک پیروزی قاطع خاتمه نیافته،  

و هم حوادث را    هاستواکنشو    هاکنشاست، هم اسیر    ، هم خطیبنابراین، روایت

که به این روش معتاد    هاستسال . بینندگان سینما  بخشدیم رنگ سامان  در نخ تسبیح پی

ی بزرگ  ها شرکترو، استودیوها و  ؛ ازاینپسندندینمو هیچ روشی جز این را    اندشده

 .کنندینمدر ساخت فیلم و پویانمایی امتحان  ی روشی دیگر راساز لمیف
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 یرخطیغروایی و ری غ ساختار. ۲. 3. 1. ۲

 ی: اهیمادرون روییم: حلقوی و  ی با دو شکل عمده روبهرخطیغدر ساختارهای غیرروایی و  

 . حلقوی 1. ۲. 3. 1. ۲

و درنتیجه، تحول روایی و خطی    رسدیمی  آغازبندی به  بندانیپای حلقوی،  ها دستگاهدر  

 .شودیمتبدیل به دایره 
  در   گاهی   ساختار   نوع   این .  گردد برمی   آغاز   به   بلکه   انجامد، نمی   گیری نتیجه   به   حلقوی   ساختار   یک 

  کار   به   فصول،   تغییر   یا   مرگ   و   زندگی   مانند   طبیعی،  رویدادهای   یا  سنتی  های اسطوره   به   مربوط   آثاری 

  برای   هدفی   هیچ :  کند می   عرضه   خطی   ساختار   که   است   لذتی   فاقد   حلقوی   ساختار .  رود می 

  پایان  به   اشاره   برای   ای خاتمه   هیچ   و  است   تر کم   کامیابی   و   انتظار   بر   تأکید   ندارد،  وجود   آوردن دست به 

 (. همان )   است   شوندگی تمام   مقابل   در   باززایی   و   اتحاد   دادن نشان   در   آن   قدرت .  ندارد   وجود   تجربه 

دهد که پویانمایی »بر مبنای اسطوره،  شرح می(  Joanna Priestley)پریستلی    جوانا

ی و نگار لیشماو حیوانات    هاانسانشعر، موسیقی، رقص و گرامیداشت زندگی است.  

. هیچ طرح کنندیم  زیوخجستآبرنگی    اساساًی شده، رؤیاوار در فضاهای  رنگار یتصو

 داستانی وجود ندارد« )همان(.

و با ادعای    رسدیمنوعی محتوای تکرارشونده  با تقلید از فصول، به  در روش حلقوی

 .کندیمتبدیل مرگ به زندگی، در فضایی اساطیری سیر  

 ی اهیمادرون. ۲. ۲. 3. 1. ۲

 .افتندیمی خارجی دور ها کنشی با نظر به درون، از ا هی مادرونهای روش
  به   دارند؛  سکون  به  گرایش  تکرارشونده،  روند  حتی  یا  جلو  به  حرکت  جای  به  ایمایهدرون   آثار

  تجربه،  یک  نمایانگر  که  کرد   توصیف  شاعرانه   یا  تعمقی  طبیعتی  دارای   را  هاآن   توانمی   دلیل،  همین

  بودنموضوعی  به  گرایش  شدیداً  همچنین  هاآن .  هستند  عمیق  طوربه  انتزاعی  مفهوم  یک  یا  احساس

  ذهنی   تصویر  یک  بتواند  که  باشد  چیزی  تنها  شاید  که  دارند  انتزاعی  تصاویر  بر  اتکا  و

 سویبه   حرکت   حس  ای،مایهدرون   نسبتاً  آثار  در  حتی  هرچند،.  کند   بیان  را  توصیفغیرقابل

 (. ۱۰۳:  همان) باشد محسوس تواندمی فیلم نهایی یلحظه 

  هرکدام ، بلکه  دهدینمخالص رخ    صورتبهگاه در عمل  ها هیچبندیاما این تقسیم

قرار دهد. حتی در    ر یتأثی متفاوت، خصلت اساسی یک اثر را تحت  بسامدهابا    تواندیم
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  ن یتریانتزاعیی از انتزاع را مشاهده کرد و در  هارگه  شودیم اثری تجاری و تبلیغاتی هم  

 ردیابی است. ی روایت خطی قابل ردپاهم  هاییانمایپو

و   حلقوی  بهاهیمادرون »الگوهای خطی،  را  اطالعات  عرضه  شیوه  ی،  متفاوتی  های 

کنند و بنابراین، نیاز به مشارکت تماشاگر در تجارب ادراکی مختلفی دارند. با توجه  می

و   گذشته  الگوها    انتظاراتبه  این  فرد،  زیباشناسی    توانندیمهر  یا    بخشلذتازلحاظ 

بنمایند؛   همگی  حال نیباانامقبول  سینمایهاوهی ش،  فیلم  یک  ساختار  برای  معتبری  ی  ی 

 « )همان(.کنندیم عرضه 

ویژه ادبیات، متنی است که بدون همکاری و تالش  ، بههنرهاپویانمایی هم مانند سایر  

برای مصرف درست اثری هنری به    کنندهمصرفشدنی نیست.  دریافت  اشکنندهمصرف

ی آن هنر نیاز دارد. باور عمومی این است که مصرف اثر هنری )مثل  در زمینهیی  هاحداقل

ای خاص ندارد. این تفکر از آنجا ناشی شده است که  نهیزم شی پمصرف خوراک( نیاز به 

از بیننده  یا  به  ذهن خواننده  که  نازل هنری  آثار  با مصرف  توسط  کودکی  انبوه  صورت 

ته است؛ لذا هر اثر هنری دیگری را که  گرف  ، شکلشودیم ی تولید  ساز ا یرؤی  هایکمپان

اما هنر پویانمایی از همان ابتدا   زند؛در اصول روایی و خطی با آن متفاوت باشد، پس می

  تواند یمدلیل، بیشتر    نیبه همی مصرف گردیده است و  با انتزاع و تخیل آزاد وارد عرصه

 م ارتباط برقرار کند. ، با تماشاگر معمولی هحال نِی درعاز انتزاع برخوردار باشد و 

 . پویانمایی انتزاعی4. 1. ۲

دهد و برداشت خاص  دنیای ذهنی را در مقابل جهان خارج از انسان قرار می   معمواًلانتزاع  

شود.  نمی  د ی تول اما بدون انتزاع، هنر   ؛ د کن ی م فردی را در برابر برداشت عام همگانی، برجسته 

  ش ی ربنا ی ز ذهن، در    ناچار به دهد که تخیل و  هنر آن وجهی از فعالیت انسانی را تشکیل می 

 است. در پویانمایی )به دلیل آزادی تصاویر از قید جهان خارج(، این وابستگی به    شده   واقع 

 است و شاید بتوان گفت انتزاع، سرنوشت پویانمایی است.   تر ی قو ذهن و تخیل بسیار  

 با درک سنتی از روایت  مقابله.  1. 4. 1. ۲
.  کند   برقرار   ارتباط  هاآن   با  بتواند  شخص  که  ندارند  وجود  هایی شخصیت  انتزاعی،  پویانمایی  در

 پایان  به  داستان  وقتی.  ببرد   دیگری  مکان   و   زمان  به   را   بیننده  که  ندارد  وجود  خاصی  موقعیت



 1401بهار و تابستان  ،  1ی  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ی  مجله   ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  8

 

  او   سنتی  درک  مخالف  امر  این  و  است  نیاورده  دست   به  اثر  معنای  از   کاملی  درک   بیننده  رسدمی

 ساختار   در  موجود  هایلذت   از  بسیاری  وضوحبه  انتزاعی  پویانمایی.  است  داستان  ساختار  از

  بخش لذت   نیست؛  بخشلذت   انتزاعی  پویانمایی  که  نیست  معنی  بدین  این  ولی  ندارد؛  را  کالسیک

 (. ۲۵۶: همان) بردمی  فیلم خود ماورای به را  انسان که باز متنی عنوانبه  اما هست،

روبه  هایپویانماییتماشاگران   جهانی  با  خواب    شوندیمرو  انتزاعی  به  بیشتر  که 

ی شاعرانه دارد تا واقعی؛  که بیشتر جنبه  افتدیماتفاقاتی    زدهخواب. در این جهان  ماندیم

 به همین دلیل، پویانمایی انتزاعی با جهان شعر قرابتی بیشتر دارد تا روایت محض. 

 رنگ . برتری زیباشناسی بر پی۲. 4. 1. ۲

»برخالف تولیدات فیلم زنده، پویانمایی انتزاعی در برابر عنصر داستانی علت و معلولی  

ی  ها تیوضعی ی به تکامل در حیطهشتر یبجای آن تمایل و به کندیمو منطقی، مقاومت 

 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  

که منطق خاص خود   شودیمی، همانند شعر، جهانی جدید خلق  تخیلی پویانمایی انتزاع

ی  هالذترا دارد. ازآنجاکه الگوی قبلی برای این جهان نو در ذهن بیننده وجود ندارد،  

  رد یگیمو به جای آن، تفکر خالق و الگوساز شکل    شودیم معمولی و تکراری از او سلب  

 . کندیمبردن را دگرگون نوع لذت اساساًکه 

 

 ها وارهطرح. ۲. ۲

 ایوارهی طرحهاساخت. بررسی 1. ۲. ۲

را    افتهیسازمانی از اطالعات  امجموعه، خواه شناختی و خواه ادراکی،  هاتیفعالی  همه

ی اطالعات  هافتی سازمانی همجموع. این  شوندیمی ساز هی فرضکه موجب    دهندیم شکل 

ی  هاوارهطرحوجود دارد؛ همچون:    وارهطرح. انواعی گوناگون از  مینامیم  وارهطرحرا  

راهنما الگوهای  بوردول،  اهیروی  الگوهاو    نخستین،  )رک.  این  ۶۹:  ۱۳۷۳ی  اساس   .)

ثابت   تفکر    کندیمرهیافت  هیچ  به  ا یانتزاعکه  که  ندارد  وجود  ذهن  در  ای  استعارهی 

دریافت اصواًل  و  باشد  نشده  تبدیل  محسوس  و  استعاره    ملموس  بدون  انتقال  )انتزاع، 
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کردن  خصوصیات براساس کارکرد مشترک( ممکن نیست. این مبحث از جهت تصویری

او مهم است؛ زیرا  هاشهیاند ابیات حافظ    نویسینامهفیلمی حافظ توسط خود  براساس 

مفاهیم   با  تصویری  رابطی  به  نظریه    بعضاًنیاز  این  با  که  دارد  انتزاعی حافظ  و  پیچیده 

اهمیتی تصویری قائل شد و با    هااستعارهبرای    توانیمترتیب  این    یافتنی است. بهتدس

. در این  افتی  دستنامه به انتزاع مورد نظر حافظ  استفاده از تصویرهای زبانی در فیلم

فیلمهیتکوضعیت،   غیرمتعارف  نامهی  و  نورم  از  خارج  افراطی،  امری  زبان،  بر  نویس 

 محسوب نخواهد شد. 

 ی مفهومیی استعاره. نظریه۲. ۲ .۲
  هاینگاشت  مبنای  بر  زیادی  تاحد  انتزاعی  یاندیشه   و  مقوالت  که  دریافتند  جانسون   و  لیکاف

  سوی   به   و  شده   آغاز  فضایی  هایحوزه   از  که  هاآن   ویژهبه   است؛  عینی  مقوالت   مجازی  و  استعاری

.  روندمی  پیش  دستازاین  و  رخداد  ساختار  سبب،  عواطف،  مانند  تجربه،  انتزاعی  بخش

  که   هستند  دیداری  و  حرکتیحسی   هایوارهطرح   یدربردارنده  مفهومیپیش   بازنمودهای...

 فاصله، مجاورت   عمودبودن،  مانع،  نیرو،  گاه،تکیه  اتصال،  سطح،  مقاومت،  حرکت،:  از  اندعبارت

  جسمانی،   یا  مفهومی پیش  تصوری،  هایواره طرح  این  بشر،  زبان  و  ذهن  رشد   با.  دستازاین   و

  مجدداً،   استعاری،  جهشی  با   و  روندمی  کار  به  فیزیکی  جهان  بندیمقوله  در  مبنایی   و  روند  عنوانبه

 (. ۱۳۱و۱۳۰: ۱۳۹۷ رنه،) یابندمی کاربرد  انتزاعی جهان بندیمقوله  در

 شناسی شناختی با رویکرد پدیدارشناختی . زبان3. ۲. ۲

اند و  انتقال شدن قابل شده در زبان تنها ازطریق تصویری مفاهیم انتزاعی ارائه   طبق این نظریه، 

ی زبان خواهد بود.  سرچشمه کردن این انتزاعیات نوعی بازگشت به  ترتیب تصویری این    به 

شان  ها به جهان یا خودآگاهی ی افراد ارتباطی خودآگاه با جهان دارند و دسترسی آن »همه 

 :Lakoff & Johnson,1980یابد ) ها از آن جهان تحقق می ی آن ازطریق تجارب جسمان 

زندگی، شامل مذهب و علم، فلسفه    تر ی متعال ی  ها حوزه (. تعجبی ندارد که اغلب   188,199

 (. ۱۳۳:  ۱۳۹۷ی شوند« )رنه،  ساز مفهوم و متافیزیک، در سطحی استعاری  

 های استعاره در انعکاس انتزاع در عینیت. ویژگی4. ۲. ۲
  برشمرده  استعاره   برای   را   زیر   های ویژگی   لیکاف :  گوید می   سوز   بارتولد   کریستین   از نقل به   مقدم عابدی 

 : است 

 . است  انتزاعی مفاهیم  استدالل  و درک در اصلی مکانیسم استعاره -
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 یا   و  ترصریح   تر،ملموس  صورتبه  را  انتزاعی  نسبتاً  مفاهیم  که  دهدمی  اجازه  ما  به  استعاره  -

 . کنیم درک ترساختاری

 اند: برشمرده  استعاره ساختار برای هم  را زیر هایویژگی  جانسون -لیکاف

 . است  تجارب میان ارتباط بر مبتنی باشد، شباهت بر مبتنی آنکه  از بیشتر استعاره -

  محسوب   استعاری  تفکر  قراردادی  و  روزمره  نظام  از  عدول  درواقع  شعری،  هایاستعاره  -

 . ( ۸۶و۸۵: ۱۳۸۷ اعالیی،  گلفام و) «شوندمی

 ها وارهطرح. انواع ۵. ۲. ۲

در    هاوارهطرح از جهان خارج،  بشر  ذهنی  تجارب  باالی  بسامد  نسبت  ی  هافرهنگبه 

های مشترک  وارهتواند طرح، میهافرهنگی  گوناگون متفاوت است؛ اما فصل مشترک همه

 اند از: های مشترک عبارتوارهطرح  نیتریادیبنانسانی را در زبان نشان دهد. برخی از 

 ی حجمیوارهطرح. 1. ۵. ۲. ۲
 بوده  حجم   دارای   که   هایی مکان   دیگر   و   خانه   غار،   تخت،   اتاق،   در  قرارگرفتن   ی تجربه   ازطریق   انسان 

 حجم  از   که   هاییمکان   در  مختلف   اشیای   قراردادن  نیز   و   شوند   تلقی   ظرف   نوعی   توانند می   و 

 :کنید   دقت   زیر   های مثال   به ... است   گرفته   نظر   در   حجم   دارای   ظرف   نوعی   را   خود   بدن   برخوردارند، 

 اعتیاد منجالب  تو افتاد. الف 

 . ( ۸۶: همان ) بیرون بکش مخمصه این از خودتو. ب

 ی حرکتیوارهطرح. ۲. ۵. ۲. ۲

 برای تولید فیلم از شعر حافظ اهمیتی زیاد دارد. وارهطرحاین 
  دو  میان  فاصل  حد  در  نقاطی  از  مسیر،  میان  در  تواندمی  و  است  پایانی  و  آغاز  دارای  حرکت

  مستلزم   ب  ینقطه   به  رسیدن  و  ب  به  الف  از  حرکت  مسلماً.  باشد  برخوردار  پایان  و  آغاز  ینقطه

 از  رسیدن  بنابراین،  است؛  زمان  گذر  متضمن  حرکت،.  است  حرکت  مسیر  مختلف  نقاط  از  گذر

  مطرح   حرکتی  یوارهطرح  در  ضمنی،  یا  صریح  تواندمی   که  است   زمانی  نیازمند  ب  به  الف  ینقطه

 : کنید دقت زیر هایمثال   به...باشد

 . است  مرگ زندگی، جاده آخر. الف 

 . (۸۷:  همان)  کنیم  طی  باید  را  دشواری  مسیر  مطلوب،  کمال  به  رسیدن  برای.  ب

 ی قدرتی وارهطرح. 3. ۵. ۲. ۲

 .کنندیمسازی  ، سد و مانع با مقاومت در برابر حرکت، استعارهوارهطرحدر این 
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  نتوان   که  باشد  شده  ایجاد  سدی  حرکت،  مسیر  در  که  است  آن  قدرتی  یوارهطرح  نوع  نخستین

 : کنید  دقت زیر هایمثال به ...شود  قطع حرکت و گذشت آن از

 . رسید بستبن  به روسیه . اقتصاد۱

 . بکنیم نتوانستیم کاری هیچ و بدبختی یک به خوردیم ساختمان جواز  گرفتن . برای۲

  سه  و  باشد  آمده  وجود  به  سدی  حرکت  مسیر  در  که  است  آن  قدرتی  یوارهطرح  نوع  دومین

  مسیر   تغییر  این ولی  دهد؛  تغییر  را   مسیر  اینکه  نخست:  دهد قرار  ما روی  پیش  را  مختلف  حالت

  و   دهد ادامه را  راهش  و بگذرد سد کنار  از بتواند  انسان اینکه دوم نشود. منجر  سد آن از  گذر به

 : کنید توجه زیر هایمثال  به. کند عبور سد آن از  قدرت با انسان آنکه سوم

 . داد تغییر را مردم زندگی ینحوه اقتصادی رکود  الف.

 . زد دور را خود رئیس ترفندی، با علی ب.

 و   بردارد  حرکت  مسیر  از  را  مذکور  سد  بتواند  انسان  که  است  آن  حرکتی  یوارهطرح  نوع  سومین

 : کنید توجه زیر  مثال به. دهد ادامه خود حرکت به

 . ( ۸۸و۸۷همان: ) در برد  به سالم جان  بیماری این  از پزشکان کمک با الف.

 در شعر حافظ وارهطرح. 6. ۲. ۲

 ی حجمیوارهطرح. 1. 6. ۲. ۲
 ر صبا زان طره بگشاید ــ ی کاخا نافهبه بوی  

 

 هادل مشکینش چه خون افتاد در   جعد تاب  ز 

( ۹: ۱۳۸۰)حافظ،   

 افتد. در این بیت »دل« دارای حجم تصور شده است که خون در آن می

 ی حرکتیوارهطرح. ۲. 6. ۲. ۲
 ضعیف وه در ره و من خسته و  ـــ ا و کــ دری

 

 مدد کن به همتم هـ خجستیپر  ـــ ای خض 
 

( ۲۱۵)همان:   

 هستند.  حرکت درشده که در آن   در این بیت برای دریا و کوه مسیری در نظر گرفته

 ی قدرتی وارهطرح. 3. 6. ۲. ۲
 دل کمین سازند   قصدبهگرم صد لشکر از خوبان  

 

 ی لشکرشکن دارمــ ه بت ــ داهلل و المنـــ بحم 
 

( ۲۲۵)همان:  

 ر انگیزد که خون عاشقان ریزد ـــ م لشکـ اگر غ 

 

 به هم سازیم و بنیادش براندازیم و ساقی من 

( ۲۵۷)همان:   
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 ان بگشاید ـــار جه ـــ ره از کـــ که فکرش گآن 
 

اینـــ و دریــگ   از  بهتر  بفرما نظری   ن کار 
 

( ۲۷۷)همان:   

یی بنیاد  جا   در ،  کند ی م ی  لشکرکش یی  جا   در در هر سه بیت، بحث قدرت مطرح است؛  

طور که مالحظه کردید این  . همان کند ی م یی  گشا گره ،  گر ی د   ی جا و در    اندازد ی برم لشکر غم را  

  م ی بر ی م . با بررسی بیشتر اشعار حافظ پی  شوند ی م ی، در اشعار حافظ دیده  خوب به ،  واره طرح سه  

 . شوند ی م معرفی    ل ی تفص   به   نجا ی ا هایی دیگر در دیوان او وجود دارند که در  واره طرح 

 ی اعضای بدن وارهطرح. 4. 6. ۲. ۲
چش ـــ ب پرآشوبــ ه  رهگذار  درین  عقل   م 
 

 ستا  محلیبو    ثباتیبجهان و کار جهان   
 

( ۳۸)همان:   

ی آن دیدن است. از سوی دیگر، یکی از وظایف  یکی از اعضای بدن، چشم و وظیفه

ی از کاربرد  ربردار ی تصوعقل دیدن شرایط و زیرنظرداشتن اوضاع است؛ بنابراین، شاعر با  

ی عقل را به خواننده  خوبی، وظیفهدادن آن به عقل در عالم انتزاع، بهچشم طبیعی و نسبت

 .کندیمتفهیم  

 ی طبیعتوارهطرح. ۵. 6. ۲. ۲
ابـــ ی از  برس ـــ ر هدایـــ ارب  بارانیـ ت   ان 

 

زان که چو گردی ز میان برخیزم   رــ تشیپ 

( ۲۳۲)همان:   

  از  شاعر . کندمی  تمیز را  جاهمه و پاک  را هاآلودگی  و  ها کثیفی خود ریزش با ...باران

  است؛   برده  کار   به  هدایت   یدرباره  را  آن  و  کرده  استفاده  باران  ملموس و  ساده مفهوم  این

  پاک   انسان  درون هایآلودگی و هاکثیفی  ببارد، باران هدایت ابر  از  اگر  که  صورت   این به

 شود. می  تمیز  و لطیف انسان روح شده،

 

 . بینامتنیت 3. ۲

 Gérard) ژنت ژرار  نظر   از  شود، استوار ی حضورهم یهیپا بر هرگاه متن دو یرابطه

Genette  )دارای متن دو که ردیگیم  شکل هنگامی بینامتنیت  .است بینامتنی یا رابطه 

 یا دیگر متن در متن یک از عنصر یک باشند؛ »بنابراین حضور واحد عناصری یا عنصر
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 یک در متن چند از عنصر چند یا حضور و دیگر متن در متن یک از عنصر چند حضور

 نامورمطلق،)«  شودیم محسوب  نظر نقطه این از بینامتنیت اصلی  یگونه سه مشخص، متن

 (.  ۱۲:  ۱۳۹۵ آذر، ازنقلبه ؛۵۹و۵۸:  الف۱۳۹۱

 . پیرامتنیت1. 3. ۲

عنوان، که دارند بسیار هاییگونه و انواع  هاپیرامتن  نامه،پیشکش فرعی،  عنوان شاملِ 

 هاپیرامتن این شوند. ژنتو... می تبلیغات مصاحبه، مقدمه، جلد، روی طرح نوشت،پی

(. ۱۹۸:  ۱۳۸۶ نامورمطلق،رک.  ) دکن یم تقسیم متنبرون  و متندرونی کلی  دسته دو به را

 مستقیم که است پیرامتنی  درونی،  پیرامتن ت.اس پیوسته پیرامتن درونی، پیرامتن دیگر نام

کانون، اصلی متن با ،واسطهی ب و  به پیرامتن این است. پیوسته آن به و مرتبط و 

 (. ۱۳رک. همان: است )کرده  احاطه را اصلی متن شکل، نیترکینزد

ی غزلیات حافظ، جاگذاری  هاتیبتکنظر مهم است که در پویانمایی    ن یا  از پیرامتنیت  

اینکه    استفاده  مورد  تیبتک است.  بحث  محل  پویانمایی،  در  این    اصواًل)پیرامتنیت( 

ی مختلف  رات یتأثپویانمایی باشد،    اسم استفاده شود یا اینکه بخشی از  عنوانبهفقط    تیبتک

 .دشویم بحثی آن ی« دربارهسینونامهلمیف که در بخشِ »فرایند  گذاردیمبر بیننده 

 متنیت بیش. ۲. 3. ۲

 شود؛می بررسی هنری و متن ادبی دو میان ی رابطه بینامتنیت، مانند نیز، متنیتبیش در

برگرفتگی   براساس متنیتبیش است و در حضوریهم براساس بینامتنیت در رابطه این اما

(Derivation)  به  بررسی  دیگر  متن  بر متنی تأثیر  عبارتی، در بینامتنیتبنا شده است؛ 

 هم یری تأث هر در و دارد وجود نیز ریتأث حضوری، در هر آن؛ البته، حضور نه و شودمی

 (. ۱۴است )رک. همان:  توجه مورد ترقیعم و ترگسترده تأثیر  متنیت،بیش در اما حضور؛

 

 ترامتنیت . انواع 4. ۲

انواع    متنیت بیش از  تراگانهپنجیکی  ژنت  تی متنی  ژرار  روایت  انواع  است  به  این   .

 اند از: عبارت
 ؛(دیگر متن در متنی واقعی  حضور) بینامتنیت. ۱
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  مفاهیم   یا  اصطالحات کلمات،  و  رودمی   کار  به   متنی  در   که اصطالحاتی  و   کلمات)  پیرامتنیت.  ۲

 ؛(کندمی  متبادر ذهن به را دیگر متنی از دیگری

 ؛ (هم از نقل و  نام ذکر بدون تأویلی، و تفسیری روابط براساس متون پیوند) فرامتنیت. ۳

 ؛(دارد تعلق آن به  اثر  آن که ایگونه و اثر یک میان طولی روابط) سرمتنیت. ۴

  همکاران،  حسنایی و)  (دیگر متن بر  متنی تأثیر و برگرفتگی براساس متون  روابط) متنیتبیش . ۵

۱۳۹۹ :۳۶ ) . 

رنگ و داستان است و بر مبنای مفاهیم عام، مورد های حافظ فاقد پی بیت ازآنجاکه تک 

است و با توجه به تعاریف ژنت از انواع بینامتنیت، به   گرفته ر  قرا نویس  نامه ی فیلم استفاده 

متنیت باشد. ژنت در نامه، بیش ی متن حافظ بر فیلم رگذارنوع اث  نی تر ک ی نزد  رسد ی م نظر  

بخشی کلی مدنظر است« ی و الهام رگذاریتأث   متنیت بیش : »در  د یگو ی م   متنیت بیش تعریف  

نظر   . ( ۳۸)همان:   پی الهام   رسدی م   به  نبود  در  که  است  راهی  تنها  امکان بخشی  و  رنگ 

روی  قصه  از  حافظ،  هات یب تک سازی   هاواره طرح در    که چنان اما  ؛  باشد   مؤثر   تواند ی م ی 

 حضور داشتهدر پویانمایی    تواندی م مستقیم بینامتنیتی هم    صورت به خواهیم دید، شعر حافظ  

متنیت، براساس بینامتنیت یا بیش  ( نامه لم ی )ف، حضور شعر حافظ در متن دوم ن ی بنابرا  باشد؛ 

 تصمیم بگیرد.  باید قبل از هر کاری در این باره   سی نونامه لم یف بسیار مهم است و  

رابطهبیش»  :دی گویمژنت   بینامتنیت  همانند  نیز  را  متنیت  هنری  یا  ادبی  متن  دو  ی 

  ی حضور هم، برخالف بینامتنیت، نه براساس  متنیتبیش؛ اما این رابطه در  کندیمبررسی  

 (. ۹۸- ۸۳: ۱۳۸۶، نامور مطلقاست« )  شده بنای برگرفتگکه براساس 

فیلم  طورهمان تولید  برای  ممکن  راه  دو  از  یکی  برگرفتگی،  گفته شد،  های  نامهکه 

 .است   ریتأثبراساس الهام و  پویانمایی 
  بلکه  نیست،  مدنظر  ب  متن  در  الف  متن  از  بخشی  وکاستکمبی  و  عینی  حضور  متنیتبیش  در

 دیگر  متن  در  متنی  حضور  بینامتنیت،  در  دیگر، بیان به  گردد؛می   بررسی  ب  متن  در  الف  متن  تأثیر

 است کنندهتعیین ب متن آفرینش در الف متن بخشیالهام  و  تأثیر متنیتبیش در اما دهد؛می رخ

  اثر   که  نیست  ادبی  اثر  هیچ  و  رودمی  شمار  به  ادبیات  جهانی  بُعد  متنیتبیش  اینکه  سرانجام  و

(  ۱۱:  ۱۹۸۲نیز، ژنت،  جلو و  به ۱۵۶:  ۱۳۶۶آلن،  رک. بیشتر، اطالعات برای) برنینگیزد را دیگر

 . (۶۷:  ۱۳۹۴ آبادی،حسن )
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 ی سینونامهلم یف. فرایند 3

 :  دهدمی  نشان  خالصه،  صورتبه  را  حافظ  هایبیتتک  هاینامهفیلم  یهمه  زیر،  جدول   در
 حافظ  هایبیت تک  هاینامه فیلم : 1 یشماره  جدول

 یی انما یپو  ینامه لمیف یخالصه  مجموعه  نام حافظ  یهات یبتک    شماره

  دو نی ا ریتفس  یت یگ  دو شی آسا 1

     است حرف 

 یمجموعه 

   یهندس 

 با  رهیدا  دو در  مدارا و مروت یواژه دو

  رهیدا  کی  به و کنندی م  برخورد هم

 . شوند ی م  لیتبد

 یگوشه  از  دمبهدم تو رخ از  دور  2

      چشمم

 .شودی م  ساخته هااشک  از  که یالبیس  باد رهگذار  در 

  ندانم  دلخسته  من  اندرون در  (1) 3

ستیک     

 گر ید ی شخص یصدا  ،ییتنها در  سوژه،  باد رهگذار  در 

 . شنودی م  درونش از  را

  ندانم  دلخسته  من  اندرون در  (2) 4

ستیک     

 . رد یگی م تماس  سوژه درون با یاستاره   حادثه دامگه

  و مه از  گرچها  دمیند   دوست  رینظ 5

 (     ۱)  مهر

  در  خود یابیباز  یبرا کودک تالش    کودک و مادر 

 . حوض  در  رش یتصو

  و مه از  اگرچه دمیند   دوست  رینظ 6

 (     ۲)  مهر

  در  او بتی غ و نهی آ  در  معشوق حضور  ی گردان نه یآ

 ت یواقع

 یانه یآش  من چشم  منظر رواق 7

      توست

  رکردنیاس یبرا کودک تالش    کودک و مادر 

  به دادنت ی رضا و گنجشک جوجه

 ش یتماشا

  مهر مشو،  پست یانه  ذره از  کمتر 8

    بورز 

  شانیپر یهاگل  و کودک یهمکار  کودک  و مادر 

 د ی خورش به سفر یبرا قاصدک 

  یبرا مدادرنگش با کودک تالش  کودک  و مادر         آخر که خواه  عمر تو عاشق، بلبل 9

 یپرنده  یآزادساز  و بهار  جلوانداختن 

  میتقو  زمستان یصفحه   در  محبوس 

 یزیروم

خون   که زدیانگ  لشکر غم  اگر 10

 (   ۱)  عاشقان ریزد

 ی پَر یلهیوس به کرکس با هاآدمک   نبرد حادثه  دامگه

   هبوط  از  ماندهیباق

خون    که زدیانگ  لشکر غم  اگر 11

 (   ۲)  عاشقان ریزد

  قیازطر طوفان با هاآدمک   نبرد  باد رهگذار  در 

   یجمعدسته  کردنفوت 
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  یدوران سو هر به پرگار  چو  دل 12

     کردی م

 یمجموعه 

 ی هندس 

   رهیدا به ورود یبرا قطره ناکام تالش 

  دو نی ا کز صحبت شمار  فرصت 13

    منزل راهه

  مجموعه

 ی هندس 

  به دنیرس تا یمواز   جاده  دو یهمراه

   اهچالهیس یدره

  ما از  جم  جام طلب دل  هاسال 14

     کردی م

  تصاحب یبرا یماه  و کودک تالش  کودک  و مادر 

 خود  ریتصو

  است یفروبستگ  گرچه غنچه چو 15

   جهان کار 

 ل یتبد یبرا مدادرنگش با کودک تالش  کودک  و مادر 

  گل به هاغنچه  زودرس 

  تنها من یده ید  او رخ گاهجلوه 16

      ست ی ن

  و ماه با نه،ی آ یوجوجست  در  سوژه   یگردان نه یآ

 . کندی م  رقابت دیخورش

  صورت  یاجزا گرفتن  یبرا آدمک تالش  باد رهگذار  در         من دل دود  تو رخ با کند چه تا 17

 نه ی آ در  رش یتصو از 

  و غواص من و است دردانه  عشق 18

 (  ۱)  کدهیم  ایدر 

 یشه یر  یحفره  قیازطر هاآدمک  سفر باد رهگذار  در 

 دشت  گر ید سمت به هاالله 

  و غواص من و است دردانه  عشق 19

 ( ۲)  کدهیم  ایدر 

 صعود  و تن تورم قیازطر هاآدمک  سفر   حادثه دامگه

 آسمان به

 از  که گردوغبار  دیتول و هاآدمک   دنیدو   حادثه دامگه       ی ول پرده و نقاب   ندارد ار ی  جمال 20

 .شوند ی م  محروم  میعظ  یالله  گل  دار ید

  خانهیم  در  کی مال  که دمی د دوش  21

      زدند

  و یوالگل با کودک یباز  کودک  و مادر 

   یساز عروسک 

  یگل  یخوب ز  و مهر نکاشت هرکو 22

      دی نچ

  یانسان  سپر جادیا و هاآدمک  یهمکار  باد رهگذار  در 

 هاالله  شدنکن شهی ر  از  یریجلوگ یبرا

 طوفان  در 

  شرح  دهم  چه قدسم گلشن  ریطا 23

     فراق

 از  هاالله و هاآدمک  یشبانه  سقوط   حادثه دامگه

   ی آسمان  سنگ ئتیه  در  آسمان

  از  دم  زد نتوان عشق می حر در  24

 (  ۱)  دیوشنگفت 

  دهان از  شدهخارج  حروف  یریدرگ باد رهگذار  در 

   هم با هاآدمک 

  از  دم  زد نتوان عشق می حر در  25

 (  ۲)  دیوشنگفت 

  دهان از  شدهخارج  حروف  یریدرگ   حادثه دامگه

 با کرکس یحمله  و هم با هاآدمک 

  برخورد از  شدهل یتشک  ابر از  استفاده

 حروف 
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  چون نرود دوران  یپ کز کند چه 26

      پرگار 

 یعصار   گودال در  سوژه رافتادنیگ   نی پرگارنش

 یجا  به یعام  پسر توسط ستاره افتنی   نی پرگارنش       یول وجودند پرگار  ینقطه عاقالن 27

 عاقل  منجم

  چرخ یره یدا  شودم مساعد گر 28

      کبود

 با فلک کشف یبرا ابیفلک  تالش  ن ی پرگارنش

  پرگارساز  از  استفاده

  یدلبر  برافروخت چهره هرکه نه 29

       داند

 قی ازطر اسکندر  ن یدروغ  نی جانش  یافشا   یگردان نه یآ

   یسکندر  ینه یآ

 جان  ایاش تا شودی م  باعث مادر  یه یگر ییروا      زار  می بگر چنانآن  ار ید  و ار ی ادی به 30

 . برگردانند سفر از  را پسر و رندیبگ

  در  که جلوه ک ی به تو یرو حسن 31

     کرد نه یآ

  خود  باطن دنیددوباره یبرا سوژه تالش    یگردان نه یآ

   نهی آ در 

  همه زندی م  ریشمش به دار پرده  چو 32

     را

  از  پرندگان دورکردن با صی حر  دهقان ییروا

 انگور  یهاخوشه  ینابود باعث تاکستان

 .شودی م  حشرات توسط

  یاعم یپرهشب  به دی خورش وصل 33

     نرسد

  و نور  منبع  نی ب انتخاب در  هاپرهشب    یگردان نه یآ

  و کنندی م  اشتباه آن یانه ی آ انعکاس 

 . رندیمی م

  یجو یهمکار  لیدل به یراز یش تاجر ییروا         سفر  و ریس به مرا  اجازت دهندی نم 34

  تواندی نم   هم، با مصال  باد می نس و رکناباد

 . دهد ادامه خود سفر به

 

 و اجزای قابل تبدیل شعر به تصاویر پویانمایی  . چگونگی دگردیسی 1. 3

از    ابرچالش متن  و  تصویر  استخراج  چگونگی  پروژه،  شعر    نیترکوچکاین  واحد 

مشخص شد که برداشت تصویری از شعر    ها نامهلمی ف  فی تألاما در جریان  ؛  بود  (تیب)تک

ی  هااستعارهحافظ، مانند خود شعر حافظ، هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل است زیرا  

حافظ،   شعر  فراوان  تصویری  هیسرماتصویری  یا    اندییانمای پوی  تخیل  بدون  حتی  و 

عر  از پس انتقال تصویری ش تواندیم سی نونامهلمی ف  تصویر مندرج در شعر، لیوتعدجرح

  کردن پیام، به با حفظ پیام برآید و ممتنع است زیرا غفلت از استعاره و تالش برای برهنه
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عمق و گستردگی   پویانمایی را از  و  انجامدیمی از استعاره  بردار بهرهدادن امکان  ازدست

  پنج عنصر   هانامهلمی ف  فیتأل. در جریان  کندیمو ارتباط شعر حافظ با مخاطب محروم  

خود را از قلمرو شعر به پویانمایی برسانند، کشف شد )رک. نمودار   توانندیم شعری که 

 ی یک( شماره

 ها از ظرفیت کامل شعر ی کل پویانمایی : استفاده 1ی نمودار شماره 

 شعر به تصویرهای پویانمایی  ل یتبد قابل . عناصر 1. 1. 3

 . واژه به تصویر 1. 1. 1. 3

 ی یک ی شمارهنامهلمیفمثال: 
 این دو حرف است   ریتفسآسایش دو گیتی  

 

دوست ــب  مداراـــ ا  دشمنان  با  مروت   ان 
 

( ۱۲: ۱۳۸۰)حافظ،   

که در عین    اندشده  لیتبدی »مروت« و »مدارا« براساس شکل »گیتی« به دو دایره  هاواژه

کنند که با هدف  هایی را ایجاد میها و واکنشحفظ حروف، ازطریق بازی دو دایره، کنش

رسند. از تصویر دایره نیز  ی آسایش به اتحاد میآسایش( همخوانی دارد و در دایرهشعر )

درصد ظرفیت  ۴۰فقط از    است و گرچه طبق جدول،  شده  استفاده  ی »گیتی«واژهبراساس  

تطبیق    نظر  ازی مزبور  نامهلمی ف،  شده  استفادهپویانمایی    ریتصاوتبدیل عناصر شعری به  

 ی شعر در هماهنگی کامل است.  استعارهشکل با 
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 . تصویر به تصویر ۲. 1. 1. 3

 ی سیزدهی شمارهنامهلمیفمثال: 
 دوراهه منزل  ن یفرصت شمار صحبت کز ا

 

 دن ینتوان به هم رس  رــ گید  میچون بگذر 
  

( ۲۶۹)همان:   

به   توجه  از  »ی  مفهوم  ریتصوبا  استفاده  با  یار«  ی  واژهغنیمت شماری عمر در کنار 

« و تبدیل تصویری آن به دو »راه« با تمرکز بر مفهوم »دیگر نتوان به هم  دوراههتصویری »

  نامه لمیفاست. در این    شده  ساخته   نامهفیلم  رسیدن« و برداشت تصویری »پرتگاه« از آن،

تا حدی قابل انطباق، مفاهیم    ی از ظرفیت تبدیل شعر به تصویر،درصد۶۰ی  استفادهنیز با  

 . اندشده نامهلمیفی شعر، بدل به استعارهو  هاواژهو 

 . پیام به تصویر 3. 1. 1. 3

 ی دوازدهی شمارهنامهلمیفمثال: 
 کرد یم  یو دوران ـــس  ر ـ دل چو پرگار به ه

 

 پابرجا بود  یسرگشته  ره ــ یدر آن داـــ و ان 
 

( ۱۴۳)همان:   

کامل، دارد؛ بنابراین، بدون   طوربه  این شعر قابلیت انتقال تصویرش را به پویانمایی،

و  استعارهتفسیر تصویری و ساخت   انتقال صورت گرفته  این  ی  ، همه باًیتقری جدید، 

درآمده است. طبق جدول، میزان استفاده از ظرفیت  ی شعر به تصویر  هاکنشو    هاواژه

 است. %۶۰تبدیلی شعر به تصویر، 

 . پیام به روایت 4. 1. 1. 3

 وهفتی بیستی شمارهنامهلمیفمثال: 
ول  یهـــ نقط  النـــ عاق وجودند   یپرگار 

 

 اندسرگردان رهیدا   نید که در اـــ عشق دان  

 ( ۱۳۵)همان:                                 

تقابل قالب  در  عقل  و  عشق  تقابل  براساس  عشقش    خانهقهوهپادوی    روایت،  که 

است با منجمی پیر که عمری را صرف    بامپشتتماشای ستارگان در وقت خواب روی  

ی  رهیداو از »پرگار وجود« تصویر  ردی گیمی قرمز گذرانده است، شکل استارهپیداکردن  
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دایره»که    شده  ساخته  رصدخانهباالی   اما    «سرگردان  برسد؛    تواندینماست  به مقصود 

 .ندیبیمی در همان دایره ستاره را چقهوهپسر  کهدرحالی

همهبیترت  نیا  به استفاده، ضمن حفظ  و  شعر  اجزای  از  ی  تصویری  و  »ی  دایره« 

  ل یتبدروایت    رنگپیی پرگار«، مفاهیم »سرگردانی« و »دانایی عشق« هم به اجزای  »نقطه

ی  درصد ۴۰ی ی اجزای شعر وارد پویانمایی شده است. استفاده، همهرفتههمیروو    شده

 شدن پیام نشده است. رفتن یا عوضاز ظرفیت تبدیل شعر به تصویر، باعث ازبین

 به مرکز روایت  . انتقال آینه و پرگار ۵. 1. 1. 3

 وشش ی بیستی شمارهنامهلمیفمثال: 
 دوران نرود چون پرگار   یـــ ز پـ کند ک  چه

 

 افتاد   امیردش ا ـــ گ  یرهـــ یه در داــ هرک  
 

( ۸۱)همان:   

مرکز    عنوانبهپرگار«  و »ء پربسامد و پرمعنای »آینه«  ، دو شیهانامهلمیفدر این نوع  

  گرفته   شکلو سپس روایت براساس سایر اجزای شعر یا پیام آن    شده  انتخابروایت  

و در غیاب عصار   رودیمی کنجد به عصاری ریگروغناست. در این مثال، مشتری برای 

گودال   بستهچشمبرای فرار از االغ عصاری که  شودیمو مجبور  افتدیمدر گود عصاری 

ی تصویری  استعارهیی، باز هم  انمایپو، در همان چرخه بدود. در این نوع از  زندیمرا دور  

انتخاب    شده  یبازساز نویسنده،  تخیل  تنها  ی  دایره».  هاستتی شخصو    نهیزمپسو 

  نامه لمیف. این  انددرآمده  به تصویر  ناًیعچه کند کز پی دوران نرود«  »افتاد« و  »گردش«،  

مفهومی   تصویر  اما    شده  بنابراساس  شعرهم  باز است؛  تصویر    ،  پنهانی  ا استعارهاز  ی 

درصد ظرفیت  ۴۰ی است که  در حالبه تصویر بدل شود. این    تواندیمبرخوردار است که  

 است. شدهتبدیل شعر به تصویر به کار گرفته 

یک یا چند عنصر از    براساس همین پنج عنصر،   تواند ی م   س ی نو نامه لم ی ف ،  ب ی ترت   ن ی ا   به 

ی ژرار ژنت، با  بنویسد. با توجه به تعداد این عناصر و نظریه  نامه لم ی ف شعر را انتخاب کند و  

 است.  رو هستیم که در جدول آمده روبه   نامه لم ی ف انواعی گوناگون از حضور بینامتنیتی شعر در  

پنج  این  خصل  در  که  عنصر،  است  برجسته  چنان  شعر  استعاری    س ی نونامهلمیفت 

ی  کاردستی مزبور را  استعاره را به تصویر منتقل کند، یا استعاره  کامل  طور بهیا    تواندیم
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تا با    کندیم کمک    سینونامهلمیفاز نو بسازد. واگشایی این عناصر به    یا حتی آن را  کند،

رفتن پیام  و دانسته، اقتباس تصویری و استعاری را انجام دهد و نگران ازدست  باز  چشم

 شعر نباشد. 

 

 شدهساختهی هاالی سرها و مشخصات  بیت. انتخاب تک۲. 3

 :است  شده  توجه زیر نکات به هابیت انتخاب  برای

 شمولهای جهان. مفهوم1. ۲. 3

پشت سر بگذارد و به همین دلیل هم باید   تواندیمپویانمایی مرزهای زبانی و فرهنگی را  

 را داشته باشد. هاتمدنو  هافرهنگی با همهابیاتی انتخاب شوند که قدرت ارتباط 

 مصرف ی فاقد تاریخِها امیپ های انسانی و  . مفهوم۲. ۲. 3

تاریخ تابع  انسان  اولیه و ساختاری وجود  انسانی    مفاهیم  نیست. صفات مثبت  و زمان 

باقی   مثبت  بود؛   مانندیمهمواره  رفتار شیطانی همواره مذموم و ضداخالقی خواهد    و 

 بنابراین، باید به ابیاتی مراجعه کرد که به مفاهیم اولیه و بنیادی انسان اشاره دارد. 

 ی تصویری ها استعاره. 3. ۲. 3

به نهفته    هاتیبتصویرکشیدن  برای  بیت  امکانات تصویری در  تا حد ممکن،  نیاز است 

بودن، امکاناتی مناسب را برای  به دلیل پیوند با جهان خارج و غیرانتزاعی  ها استعارهباشد.  

 ارند.  گذ یمنویس نامهتولید تصویر از شعر در اختیار فیلم

 استفاده کرد.  دو گونهبه  توانیمی شعر حافظ هااستعارهاز 

 . استفاده از خود استعاره 1 .3. ۲. 3

بشری است، نه    و تجاربشناختی، منبعث از واقعیات  ی معنی، براساس نظریههااستعاره

در عین    هااستعارهیک بازی زبانی. این خصلت در شعر حافظ بسیار بارز است و اکثر  

منتهی  سورئال  ملموس  واقعیت  به  استعاری   سینو نامهلمی ف.  شوندیمبودن    در شعرهای 

ی موجود در  استعارهست خود  برای رسیدن به پیام نیاز به تفسیر شعر ندارد؛ کافی  حافظ،

مصور   به شکلشعر را تصویر کند و مطمئن باشد که استعاره چنان استحکامی دارد که  

 مثال:  طوربههم قادر است پیام نهفته در خود را منتقل کند. 
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 ی اب و پرده ولـ دارد نقـ ن   ارـــ ی   الـــ جم
 

 کرد  یر توانــ ا نظـــ ان تـــ ار ره بنش ـــ غب 

 (۱۰۲همان: )                                  

  رد پای واقعیت را در تولید استعاره ببینیم  م ی توان ی م خود استعاره    بر   ه ی تک در این بیت، با  

  زده شتاب ی عرفان شویم. سوژه برای دیدن جمال یار چنان  حوزه ی و  شناس نشانه وارد    آنکه ی ب 

  شود ی م و این دویدن باعث برخاستن گردوخاکی   د ی ما ی پ ی م راه خاکی را   دوان دوان است که  

. این استعاره به همین شکل و بدون  گردد ی م دیدن جمال یار( پنهان  ) که مقصود از دویدن  

  حال ن ی درع رئال و واقعی و    کاماًلل شود،  ، اگر به تصویر تبدی س ی نو نامه لم ی ف دخل و تصرف  

ی  بردار بهره ی پویانمایی از عناصر شعر«، فقط با  استفاده متضمن پیام است. طبق نموداِر »درصد  

موفق عمل    کامالً ظرفیت تصویری و روایی شعر، پویانمایی در انتقال تصویر و پیام    % ۵۰از  

از آنکه مرهون تالش   این موفقیت، پیش  باشد، مدیون عمق و    س ی نو نامه لم ی ف کرده است. 

خدشه به منطق واقعیت، پیام عرفانی زیرساخت    واردکردن ست که بدون  ی ا استعاره استواری 

بنابراین، قدرت استعاری شعر حافظ این امکان  ؛  کند ی م را هم، در متن و هم، در تصویر منتقل  

ی  هسته با خود   حتماً فراهم ساخته است تا برای انتقال پیام ازطریق پویانمایی، الزم نباشد را 

استعاره( شعر برای ساخت پویانمایی  ) قادر است از روکش    س ی نو نامه لم ی ف رو شویم.  پیام روبه 

برداشت تصویری از آن    حتمًااند که  ی شعر حافظ چنان استادانه ها استعاره استفاده کند؛ زیرا  

 مطابقت دارد.   اش ی متن با دریافت از خوانش  

 
 شعر  هایواره  طرح از هاپویانمایی  کل یاستفاده : ۲ یشماره  نمودار
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 ی استعاره  واره طرح. استفاده از ۲. 3. ۲. 3

ی از استعاره  برداربهرهبرای    سینونامهلمیفبا واقعیت خارجی،    وارهطرحبا توجه به ارتباط  

، تصویری  وارهطرح  بر  هیتک ی استعاره را تشخیص دهد تا بتواند با  وارهطرحباید بتواند  

 ی کند. بردار بهرهی درستبهی شعر بسازد که از استعاره

فراوانی   باالی  هاوارهطرحترتیب  بسامد  نشانگر  نمودار،  طبق  انتخابی،  اشعار  ی 

باعث    هااستعاره، »اعضای بدن« و »قدرتی« است. این سه خصلت  ی »حرکتی«هاوارهطرح

، دورزدن و همچنین،  وآمدرفتبه عناصری ازقبیل: راه، فاصله،    سی نونامهلمی فتا    شود یم

و   بدن،  ها واکنشکنش  اعضای  نمایش  و  قدرتی  و    ژهیوبهی  خاص  توجهی  صورت، 

یافتن    جداگانه باشد.  اگر    هاوارهطرحداشته  که  است  مهم  نظر  این  بخواهد    انما یپواز 

براساس    اشنامهلمیف کند،    شدهساختهی  استعارهرا  بنا  شاعر  کشف    تواندیمتوسط  با 

ی شعر بسازد و ی تصویری عمیق و دقیقی مطابق با استعارهاستعارهی آن شعر، وارهطرح

  کند یم کمک    وارهطرحاگر بخواهد از استعاره عبور کند و خصلت اساسی آن را دریابد،  

، نباید  المثلیفی جدید تصویری براساس همان مشخصات اصلی ساخته شود؛  استعارهتا  

تصویری ساخت که با   توانیملبته، ای قدرتی رسید؛ اوارهطرحای حرکتی به  وارهطرحاز 

 یی یکسان داشته باشند. هاوارهطرح آنکه شرط بهتصویر شعر متفاوت باشد، 

یی از استعاره و رسیدن زداییآشناتا ازطریق    دهدیمامکان    سی نونامهلمیفبه    وارهطرح

یی را به پویانمایی تزریق کند، بدون آنکه از پیام  گراواقعاستعاره، به جای فانتزی،  شیپ  به

بررسی   با  استعاره  رابطهمنحرف شود.  واقعی  زندگ  وی  نظریه)ی  در    ها وارهطرحی  که 

دارد(   اساس،  انهی گراواقعخصلت    توانیموجود  همان  بر  و  دریافت  را  استعاره  آن  ی 

 .ساخت نوی جدید یا تصویر  استعاره

 ی پانزدهی شمارهامهنلمی فمثال، در  طوربه
 ست کار جهان یچو غنچه گرچه فروبستگ

   

 باش یگشا مگره یو باد بهارـــ و همچـــت 
 

( ۱۹۰)همان:   

ی »فروبستگی« جهان و تبیین »کار«، مسائلی تخصصی هستند؛ اما  نحوهمرجع »تو« و 

»غنچه«، »باد بهاری«    بر  هیتکغامض و با    ظاهراًی  استعارهبا استفاده از همین    سی نونامهلمیف
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را    آنکهیبتو«،  »و   آن  باشد،  کرده  عدول  استعاره  و  لهی وسبهاز  کودک  شخصیت  ی 

یی«، تصویر کرده و با پرش از روی تفسیر، شعر  گشاگرهابزار »  عنوانبهکردن آبرنگ  اضافه

مهم   این  و  کرده  بازسازی  پویانمایی  در  حفظ  واسطهبهرا  »قدرتی«وارهطرحی  و    ی 

 است.   شده  حاصلیی« شعر در پویانمایی گراعتی»طب

 

 استعاره  عنوانبهی ثابت  هاتیشخص و    نهیزم پسی  تکرارشونده. استفاده از شکل  3.  3

و   مشخص  شکلی  چه انما ی پو برای    تکرارشوندهاگر  صورت  این  در  شود،  انتخاب  یی 

، هایی انما یپو که بر کل    م ی اکرده ی ثابت وارد سریال پویانمایی  ا استعاره ،  نه بخواهیم و چه  

باید با کل   حتمًا. به دلیل ثبات این استعاره،  گذارد ی م واحد    ر یتأث ی مختلف،  ها ام یپ فارغ از  

سلسله ی  ن یب جهان  این  در  باشد.  داشته  همخوانی  شکل  ها یی انما ی پوحافظ  ی ها یی انمایپو ، 

حرف بزند و تاحدی زیاد، هنوز فطری   تواندی نم کودکی که هنوز  کودک )سریال مادر و  

از سمت راست وارد   شود کهفقط دستش دیده می   است، در کنار مادری که از اندامش

و باقی صحنه در   دهدی م یی  گرا واقع اعی و  به دخترک آموزش اجتم  جاهمان   صحنه شده، 

کودک( را )ست که رهایی انسان  ی ااستعاره حاوی  (  اختیار بازیگوشی و تخیل کودک است 

و نیمی از صحنه برای کودک   شود ی نم دست مادر تا آرنج بیشتر وارد صحنه  )   ط ی شرا از جبر  

است(   مادر  قدرت  به  محدود  نیمی  و  دیگر،   دهدی م نشان    پنجاهپنجاه آزاد  سوی  از  و 

 سازدی م ی کودک در کنار مسئولیت اجتماعی مادر، تضادی فرویدی  راجتماعی غمعصومیت 

آزادی و   وجوگر ، جست حال ِنی درع انسان مسئول و    درباب ی حافظ  شه ی اند با    هم   بازکه  

سازی خود، نوعی بینامتنیت است ی نخستین، همخوانی دارد. این شکل رفته ازدست رهایی  

 .کند ی م سرمتنیت عمل  عنوانبه ی شخصیت شعری حافظ دریافت شده و  عصاره که از 
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 ترامتنیت   انواع: 3 یشماره  نمودار

 

 پویانمایی  به  شعر تبدیل در ترامتنیت  کاربرد.  4. 3

 . پیرامتنیت1. 4. 3

ی مستقیم بر دریافت  ریتأث(  تیبتکو در اینجا خود  )  نامهلمی فپیرامتنیت یا عنوان و اسم  

ابتدای  نامهلمیف در  شعر  حضور  ضرورت  از   پویانمایی  دارد.  بخشی  به  آن  تبدیل  و 

که در آن، شعر، مشبه و   دهدیمپویانمایی، شعر و پویانمایی را در وضعیت تشبیهی قرار  

  ، تصاویر نانهیبخوشاست. اگر شعر در پویانمایی دیده نشود، در فرضی    به مشبهپویانمایی،  

بسیار بعید خواهد بود و شرط دریافت آن، تسلط   ای برای شعرند اما این استعارهاستعاره

  از عارگی خود را  یقین، است، پویانمایی، بهبی ترت   نیا  بهبیننده به شعر حافظ خواهد بود.  

با توجه به هدفی که در    ،نی؛ بنابراشودشعر( میاستعاره )دهد و جانشین مورد  می  دست

  مستقیماً ، آوردن شعر در پویانمایی واجب است تا بیننده را  شده  نیمع  ها نامهلمی فنگارش  

، قرار دهیم و به ترویج شعر حافظ کمک کنیم. درحقیقت  در ارتباط بین پویانمایی و شعر

  ی مفهومی شعر حافظ بوده و پویانمایی، نه هدف ها، توسعهنامههدف از نوشتن این فیلم

0

25

50

75

100

بینامتنیت بیش متنیت

درصد



 1401بهار و تابستان  ،  1ی  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ی  مجله   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  26

 

ای تشبیهی  خالصه، حضور شعر در پویانمایی و ابتدای آن، رابطه طور بهکه وسیله است. 

 کند.  ی کاربرد ارتباطی شعر حافظ( کمک می)توسعهسازد که به هدف تولید پویانمایی  می

 یی انما یپو در  ت یفرامتن. غیبت ۲. 4. 3

ی و یکپارچگی خود در فرم و معنا را در پویانمایی هم  وستگی پهمبهشعر حافظ، خصلت 

 ی دوازده:ی شمارهنامهلمی فمثال، در  طوربه؛ کندیمحفظ 
 کردیمو دورانی  ـــدل چو پرگار به هر س

   

 ی پابرجا بود سرگشتهره  ـــ در آن دایـــ و ان 
 

( ۱۴۳)همان:   

امکانات شعر    %۵۰ی پویانمایی از عناصر شعر، تنها از  استفادهطبق نمودار مربوط به  

ی بیشتر نیز یافته  دی تأکپیام از دست نرفته، بلکه    تنهانهاست؛ اما    شده  استفادهدر پویانمایی  

به معانی فلسفی و    س ینونامهلمیف ی ممکن شده که الزم نبوده است تادر حالاست و این  

تفسیر و توضیح شعر(، در اقتباس پویانمایی  )بنابراین، فرامتنیت  ؛  عرفانی شعر مسلط باشد

در فرم و ساختار و    تنها نهشعر حافظ    جایی ندارد یا بسیار ضعیف است.  از شعر حافظ

خود متنی  پیش  در  که  معنای  یا  بینامتنی  هم،  وضعیت  پویانمایی  در  و    خللیبمتنی 

 . ماندیمباقی  وستهیپهمبه

 
 روایت  انواع: 4 یشماره  نمودار
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 غیرانتزاعی  و انتزاعی هایپویانمایی : ۵ یشماره  نمودار

 

 . انتزاع و روایت  ۵. 3

ظرفیت   از  حافظ  هر  برداربهرهشعر  نوعی  روایی    دو  و  انتزاعی  پویانماییِ  برداشت 

دو   در  حافظ  شعر  گستردگی  و  عمق  از  ناشی  خصلت  این  است.  ی  پهنهبرخوردار 

  شود یم، در فقط یک بیت است. این خصلت موجب  زمانهمی،  سازمفهومی و  رساز یتصو

، وگوگفتتصویری، با دیالوگ، بی)که بتوان از یک بیت چندین نوع مختلف پویانمایی  

 ضعیف و...( استخراج کرد.  رنگپیمند و روایت

 ی نُهی شمارهنامهلمی فطور مثال: به
 ر خواه که آخرــ و عمــ ق تـــ ل عاش ـــبلب

       

به برآــ ود سبز و ش ــ اغ شـــ ب   دیاخ گل 
 

( ۱۶۲)همان:   

توصیه به صبر در زمستان(  )این شعر حاوی روایتی ساده و خطی است که از اکنون  

؛ شده  حفظ، این روایت خطی  شدهساختهی  نامهلمیفباغ شود سبز( ادامه دارد. در  )تا آینده  

ی دخترک و مدادرنگ، این زمان خطی و معمولی، بسیار سریع شده است و  لهی وسبهاما  

  «تو عمر خواه» . عبارت  رسدیفرامویم، بهار زودتر از تاریخ تقویمی  شدن تقازطریق رنگ

و عنصر انسانی    شودیمحاوی حسرت و اجبار به صبر است، توسط دخترک حذف    که
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ی که مفهومی  حال نیدرعبر حسرت ناشی از صبر غلبه کند. این برداشت    شودیمموفق  

 گذر سریع زمان(، فانتزی و انتزاعی است. )واقعی دارد، در شکل خود 

در    طورهمان انتزاعیشودیممشاهده    نمودارهاکه  نوع    هاییانمایپوبودن  ،  به  ربطی 

بودن پویانمایی  در عین حفظ موقعیت خطی روایت، از انتزاعی  توانیم روایت ندارد و  

ست  یی اهااستعارهخاص مطرح است،  طور بهی شعر حافظ شد. آنچه درباره مند بهرهنیز 

؛  دهندیم ، خصلت سورئال و انتزاعی خود را نشان  شوندیم که وقتی به تصویر ترجمه  

برداری را کنند  توانند از سورئالیسم تصاویر شعر کمال بهرهمی  هانویسنامهفیلمبنابراین،  

 صلی بسازند.حال وفادار به متن او اثری فراواقعی و درعین

 بیت زیر توجه کنید: طور مثال، به تکبه
 اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 

       

م سازیم و بنیادش  ـ ی به هـــ ن و ساق ــ م 

(۲۵۷براندازیم )همان:   

نویس را برای تبدیل آن به هر شیء یا شخصی  نامه»غم« یک مفهوم است و دست فیلم

تواند شراب  ترتیب، خون ، عالوه بر مایع سرخ درون رگ، میگذارد. به همین  باز می

تواند از مجنون اساطیری تا  عرفانیِ عشق یا انوار سرخ غروب  و... باشد. »عاشقان« می

ای که ذرات گرده گردان تا پروانهتواند از شرابخواند و »ساقی« میبلبلی که برای گل می

شود اگر شعر را  طور که مشاهده میشد. هماندهد، بارا از درختی به درختی انتقال می

برای    مالحظهعنوان بینامتنیت هم، مستقیماً وارد تصویر کنیم، باز هم از انتزاعی شایان  به

بااینکه طبق   از عناصر  استفادهنمودار »ساخت یک پویانمایی برخورداریم.  ی پویانمایی 

شده است، همچنان،    فادهدرصد از ظرفیت استعاری و تصویری شعر است۱۵شعر«، فقط  

بنابراین، باید گفت تولید پویانمایی از شعر حافظ نیاز به  ؛  است  شدنیپیام شعر دریافت

تخیل اضافی، اصالً ندارد یا به میزان اندک هم کافی است؛ زیرا شعرها برای این انتقال،  

حضور عناصر    متنیت نیست و با همان بینامتنیت ساده واند و نیازی به بیشاز پیش آماده

می حاصل  کافی  انتزاع  پویانمایی،  در  همانشعر  مقایسهشود.  نمودار  در  که  ای  طور 

ها فراوانی یکسانی  ها و بینامتنیتمتنیتشود، میزان بیشمتنیت مالحظه میبینامتنیت و بیش

 نشانگر قابلیت شعرها برای مصورشدن است.  دارند که
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 ها ییانمایپوی بند م ی تقس. 6. 3

 وگودارای گفت. صامت و 1. 6. 3

دارها  اند صامتشده  نوشتهوگو  دارای گفتی صامت و  ها به دو شکل عمدهپویانمایی

انتزاعیمایهبیشتر به شکل درون به روایت خطی و پیو گفت  ای و  دار،  رنگوگودارها 

 گرایش دارند. 

 . سریال و مجموعه۲. 6. 3

توان سریال و هایی است که برخی را میمجموعه  ها براساسبندی کلی پویانماییتقسیم 

 بعضی را مجموعه نامید.

 ها . سریال1. ۲. 6. 3

 ی پویانمایی را سریال بنامیم، وجود عوامل زیر است: شرط اینکه یک مجموعه

 های ثابت؛شخصیت یا شخصیت -

 های ثابت؛زمینهیا پسزمینه پس -

 های ثابت؛ مشخصهیا متغیر با  دارهای دنبالهداستان -

 شکل ثابت؛  -

 تکنیک ثابت. -

  ها نهیزمپس)موش و گربه( و    هاتی شخصهای »تام و جری«،  برای مثال، در پویانمایی

ها متغیرند؛ اما با ویژگی یکسان تعقیب  است. داستان  ثابتداخل خانه یا حیاط(    )معمواًل

دائمی »جری« و شکست دائمی »تام«، همراه است. درمجموع، دربردن  بهجان  و گریز و

اما در    ؛کندیمها، سریال را برای بیننده به فضایی آشنا تبدیل صحنهفضا و شکل تکراری 

ربطی به هم ندارند، ساختن سریال    ظاهر به  هاتیبتکهای حافظ که  ی پویانماییمجموعه

همه از  مشکل،  این  حل  برای  است.  دشوار  بسیار  نباشد،  غیرممکن  عوامل  اگر  ی 

شده است.  ها انتخاب  نشده و در هر بخش، تعدادی از این عنوانسازی استفاده  سریال 

باعث می اما در مسلماً، غیبت چند ویژگی سریال  باشیم؛  نداشته  کامل  تا سریالی  شود 

شود تا تمرکزی بیشتر در درک و دریافت داشته باشد. درمجموع  وض به بیننده کمک میع

 شده است:چهار دسته سریال ساخته 
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 ی هندسی و حروفی . مجموعه1. 1. ۲. 6. 3

در این مجموعه از پنج عنوان الزم برای ساخت سریال، تنها از عنوان پنجم یا تکنیک  

ثابتاستفاده    ثابت تکنیک  است.  مجموعه  شده  و   این  تحرک  از:  است  عبارت 

از واژهشخصیت این  سازی  در  پیام است.  با  اما همسو  از معنا  ها و حروف که مستقل 

ها، جانشین عناوین های هندسی و حروف و واژه آمیزی شکلمجموعه، رقص و درهم 

 اند از:شعرهای این مجموعه عبارت ثابت دیگر شده است.
   کردیم یدوران سو  و پرگار به هرـــدل چ

       

 پابرجا بود   یسرگشته  ره یدر آن داــــ و ان 
  

( ۱۴۳)همان:   

 دوراهه منزل   نیشمار صحبت کز ا  فرصت 

 

 دنینتوان به هم رس گرید میون بگذرـــ چ 
 

(۲۶۹)همان:    

 شدمیار چو پرگار مـــکن  ه برـــ ک   چندان

 

 دهد نمی  انمیه ره به مـــ و نقطـــدوران چ 
 

( ۱۶۰)همان:   

 دو حرف است  نیا  ریتفس  یتیدو گ  شیآسا
 

دوست  م ــ با  ب ـــ ان  مدارا ــ روت  دشمنان   ا 
 

( ۱۲)همان:   

 مادر و کودک  ی . مجموعه۲. 1. ۲. 6. 3

تا آرنج  مادر )شکل ثابت دست  های ثابت مادر و کودک،های مستقل با شخصیتداستان

آن  داخل صحنه می از  نیمی  به  تنها  و  آزادی کاملشود  دارد(،  کودک در غیاب    تسلط 

نیم آزادی  و  مادر  او صحنهدست  مجموعه    ای  این  اشعار  مادر.  زمان حضور دست  در 

 اند از: عبارت
نه ذره  از  مش   یاکمتر   بورز   مهرو  ــپست 

 

بـــت  زنانچرخ  یرس   دیه خلوتگه خورشـــ ا   
  

( ۲۶۵)همان:   

 دوراهه منزل  نیشمار صحبت کز ا  فرصت 

 

بگذر  رســــنت  گرید  میچون  هم  به  دنیوان   

( ۲۶۹)همان:    

 واه که آخر ـــ ر خ ــــ و عمــ عاشق ت  بلبل
 

شـــ ب  سبـــاغ  برآـــ ود  به  گل  شاخ  و   دیز 
  

(  ۱۶۲)همان:   
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 دیشن وعشق نتوان زد دم از گفت   میدر حر

 

 بود و گوش  دیآنجا جمله اعضا چشم با  زآنکه 

( ۱۹۸)همان:   

 زدند   خانهی ه مالئک در مــ ک   دمـــ ید  دوش

 

 زدند  هـــ مانیه پـ د و بــــ ل آدم بسرشتنــــگ  
  

( ۱۲۹)همان:   

 ت زندان سکندر بگرفتـــاز وحش  مــ دل

 

 بروم   مانیا ملک سلــ دم و تـــ ت بربن ــــرخ 
 

( ۲۴۷)همان:   

دل طلب جام  ـــ هسال م  جما  ما   کرد یاز 

 

آنچه خ  ب ود  ــــ و   کرد یتمنا م  گانه یداشت ز 
 

( ۱۰۱)همان:   

 توست   یانهی م من آشــ ر چش ـــ منظ  رواق

 

 تست  یه خانهـــ آ که خان  ا و فرودــــکرم نم 
 

( ۳۱)همان:   

 است کار جهان  یغنچه گرچه فروبستگ  چو 
 

 باش یا مــــگش گره  ی ارــــ تو همچو باد به 
 

 

( ۱۹۰)همان:   

ندـــ دوس  رینظ مه و مهر   دمیت  از   اگرچه 
 

آـــ نه   ل رخ دوستــــدر مقاب   اــــ هنهیادم 
 

( ۴۷)همان:   

شود، کودک  ایجاد می  ای که توسط ساختار ثابت آناستعاره  یواسطهبهدر این مجموعه  

ی واقعیت  مثابهکند و درنتیجه، تخیل او بهفطرت رها و آزاد خود را تاحدی زیاد، حفظ می

. نقش مادر، عالوه بر محبت غریزی، شامل آموزش کودک است تا  شودبر او متجلی می

بتواند مرز تخیل را از واقعیت تشخیص دهد. تقابل تخیل و واقعیت، همان کنشی است  

 ها جریان دارد.سازد و در تمام داستانی استعاره را میوارهکه طرح

 . سریال »در گذرگاه باد« 3. 1. ۲. 6. 3

عامل   پنج  شخصیتسریال از  عوامل  پسساز،  ثابت،  ثابت،  زمینههای  شکل  و  ثابت  ی 

کنند. فضای کلی این سریال، موقعیت وجودی انسان پس  مجموعه را به سریال تبدیل می

های این مجموعه  از هبوط و مصائب او در جریان بازگشت به مبدأ و عشق است. داستان

دیدار با معبود است که باید در ابتدا و  ی هبوط و دهند و فقط قصهدر دنبال هم رخ نمی

آدمک مجموعه،  این  در  گیرند.  قرار  اعضای  انتها  فاقد  ابتدا،  در  که  دارند  هایی حضور 

آورند. همراه هر آدمک، گل نرگسی هم تدریج این اعضا را به دست میاند و بهصورت
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یا معصومیت او  تاحدی نقش جفت  ایفا    نخستین  از خاک روییده است که  کند.  میرا 

 اند از: شعرهای این مجموعه عبارت
 ن قدسم چه دهم شرح فراق ـــ گلش   رـــ یطا
 

درــــ ک   افتادم  نــــ ی ه  چون  حادثه   دامگه 
 

( ۲۱۸)همان:   

 ممچش  یدم از گوشهبهو دمــــ از رخ ت  دور

 

 سرشک آمد و طوفان بال رفت   البــــ یس 
  

( ۶۳)همان:   

انگ  اگر لشکر  ریزد خون  که    زدیغم   عاشقان 

 

 م یبرانداز  ادش ی و بن  میبه هم ساز  یمن و ساق 
 

( ۲۵۷)همان:   

 ست یدل ندانم ک ن خستهــــ درون مـــ ان  در

 

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  
 

( ۲۴)همان:   

کن ـــ چ  تا ب ــــ ه  دود دل من ــــ د  تو   ا رخ 

 

 داردــــــ اب آه ن ــــ ه ت ــــ ی ک ــــ دانآینه 
  

( ۹۲)همان:   

 دینچ  یـــگل   ی نکاشت مهر و ز خوب  کو   هر

 

رهگ  بــــ در  نگهبــــ ذار  بود ـــاد  الله   ان 
  

( ۱۵۰)همان:   

گفت   میحر  در از  دم  زد  نتوان   دیوشن عشق 

 

 بود و گوش  دیآنجاجمله اعضا چشم با  زآنکه 

( ۱۹۸)همان:   

 کده یم ایدردانه است و من غواص و در عشق

 

 کنم  در آنجا تا کجا سر برم  درو برــ ر فـــ س 
 

( ۲۳۸)همان:   

 یاب و پرده ولــــ دارد نقـــ ن  ارــــی   الـ جم

 

 کرد  یا نظر توانــــ ان تـــ ار ره بنش ــــ غب 
 

( ۱۰۲)همان:   

 . سریال »در دامگه حادثه« 4. 1. ۲. 6. 3

ای دیگر از سریال  که نسخه  ی واحدزمینهدار سریال با شخصیت واحد و پسداستان دنباله

ها کامالً به هم متصل شده و شخصیت  با این تفاوت که داستان  در رهگذار باد« است»

 اند است از: شده است. شعرهای این مجموعه عبارتکرکس( نیز به آن اضافه )اهریمن 
قدس   ریطا فراقــ گلشن  شرح  دهم  چه   م 

 

درــــ ک   افتادم  نــــ ی ه  چون  حادثه   دامگه 
 

( ۲۱۸)همان:   
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م  در خستهــــ اندرون  ک ن  ندانم   ستیدل 
 

 وغاست غکه من خموشم و او در فغان و در   
 

( ۲۴)همان:   

 خون عاشقان ریزدکه    زدیغم لشکر انگ  اگر

 

 م یبرانداز  ادش ی و بن  میبه هم ساز  یمن و ساق 
  

( ۲۵۷)همان:   

 کدهیم  ایاست و من غواص و دردردانه  عشق
 

 کنم  ا کجا سر برــــ م در آنجا تدسر فرو بر 
 

( ۲۳۸)همان:   

 دیوشن عشق نتوان زد دم از گفت   میحر  در

 

اعض  زآنکه   باــ آنجا جمله  و    دیا چشم  بود 

( ۱۹۸)همان:  گوش  

 یاب و پرده ولــندارد نق  ارـــ ی  الــــجم
 

بنشـــ غب  ره  ت ــ ار  توانــــان  نظر   کرد   یا 
 

( ۱۰۲)همان:    

 گردانیآینه ی . مجموعه۵. 1. ۲. 6. 3

شده  تشکیل    های گوناگونزمینهپس  ها وهای مختلف، شخصیتاز داستان  این مجموعه

 ها آینه است:ی آنکه وجه مشترک همه
 گرچه از مه و مهر ا  دم یت ندـــدوس  رینظ

 

 تل رخ دوسـ در مقاب  هاهــــ نیادم آــــنه 
 

(  ۴۷)همان:    

دلبرــ هرک   نه برافروخت  چهره   داند   یه 
 

 داند  یسازد سکندر  هــــ نیه آـــ ه هرکـ ن 
 

( ۱۲۴)همان:   

دجلوه او  رخ  ن  یدهیگاه  تنها   ست یمن 

 

 گردانندیم   نه یآ  نیهم  دـــ یاه و خورش ـــ م 
 

( ۱۳۵)همان:   

 کرد  نهیجلوه که در آ  کیتو به    ی حسن رو
 

آ  ه ــــ هم  نیا  در  افتاد   ینهیینقش   اوهام 
 

( ۸۱)همان:   

 نرسد   یاعم   یپرهبه شب   دیخورش  وصل
 

 اندرانینظران حصاحب   هــ نیه در آن آـــ ک  
 

( ۱۳۵)همان:   

 ی »پرگارنشین« . مجموعه6. 1. ۲. 6. 3

   های گوناگون استفاده و شخصیت هانهیزمپسی مختلف، ها داستاناز   در این مجموعه
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ها مشترک است. ابیات این  ی آندر همه (گردش ایام)ی مشترک معنا باشده؛ اما »پرگار« 

 اند از: مجموعه عبارت
نقطـــ عاق ول  یهـــ الن  وجودند   ی پرگار 

 

 اندسرگردان  ره یدا  ن یه در اــــ داند ک عشق 
 

)همان(    

 چرخ کبود   یرهید شودم داــــ مساع   رـــ گ 
 

 ت آورمش باز به پرگار دگر ـــ به دسهم   
 

(۱۷۵)همان:    

 دوران نرود چون پرگار  یکند کز پ  ه ــ چ
 

داــــ هرک   در  ا  یرهـــ یه   افتاد   امیگردش 
 

( ۸۱)همان:   

 

 
 پویانمایی  به  شعر تبدیل در مؤثر عناصر درصد: 6 یشماره  نمودار

 

 ی ر یگجهی نت. 4

  قابلیت ی شعر، کامالً،  هااستعارهها، تصاویر و  مفاهیم کلی شعرهای حافظ با استفاده از واژه

ها نشان داد چنانچه به جای  دارند. تحلیل پویانمایی  را  پویانمایی  ینامهفیلم  به  شدنتبدیل

)حتی بدون دخل و تصرف نویسنده( به تصویر    هااستعارهمفاهیم قابل تفسیر شعر، فقط  

شود. در بحث پیرامتنیت دریافتیم که الزم است خود  تبدیل شوند، باز هم پیام منتقل می
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ارتباطش را با شعر   در چشم بیننده، یپویانمای  ها دیده شوند تاابیات در ابتدای پویانمایی

بینامتنیت و بیشهاافتهاز دست ندهد. از ی  ابیات در  ی این مقاله، حضور یکسان  متنیت 

الهامپویانمایی در  حافظ  شعر  ظرفیت  نشانگر  که  حضور  هاست  و  غیرمستقیم  بخشی 

در حوزه شناخمستقیم  لزوم  مقاله،  این  دیگر  دستاوردهای  از  است.  پویانمایی  و ی  ت 

اند.  نویسنامهیی است که محصول تخیل فیلمهاتیروادر ساخت    هاوارهطرحاستفاده از  

  ت یقابلها، به پنج جزء از شعر که نامهپس از مقایسه و تحلیل عناصر مشترک شعر و فیلم

از: واژه، تصویر، پیام تصویری،    اندعبارتانتقال به پویانمایی دارد، رسیدیم. این پنج عنصر  

ی پویانمایی  هیاولتواند طرح  نویس با توجه به این پنج بخش مینامهروایی و اشیا. فیلم  پیام

های  وتصرف، شعر را به پویانمایی تبدیل کند. از دریافترا تهیه کند و با حداقل دخل

حافظ است که    تصاویر انتزاعی و مفاهیم فلسفی در شعر  زمانهممهم این مقاله، حضور  

آورد. اهمیت پدید می  زمانهم  صورتبههای انتزاعی و روایی را  ماییامکان ساخت پویان

گونه که شعر  این نکته، جذب مخاطبان پویانمایی از هر دو قشر عالِم و عامی است؛ همان

 ی مخاطب و خواننده برخوردار است. حافظ هم از هر دو دسته
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