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 چکيده
های داستانی، و جذّابیتمندی از عناصر دراماتیک از داستان رستم و سهراب، به دلیل بهره   

ترین و . این داستان از برجستهشده استاقتباس  ی بسیارهاینامهنامه، اُپرا و فیلمتاکنون نمایش

ر ـرابـسرنوشت، در ب حکمبهه در آن پدر و پسر ـاست ک شاهنامههای برانگیزترین داستانتأمل

به کارگردانی کیانوش « رستم و سهراب»ها، پویانمایی گیرند. یکی از این اقتباسقرار می گریدکی

ه ـاز بـوپاست و نیـساخت پویانمایی در کشور ما ن کهجاآنازاست.  ١٣٩٢دالوند در سال 

لذا بر آن  ؛نامه استترین آن فیلمهایی دارد که به اعتقاد نویسندگانِ این جستار مهمزیرساخت

 نامه اقتباس کنیم؟چگونه از هر چیزی فیلمنامۀ این پویانمایی را با معیارهای کتاب شدیم تا فیلم

های اقتباسی است، مقایسه کنیم تا به نامهترین مرجع نگارش فیلمکه مهم اثر ریچارد کریوولن

های اقتباسی از آثار نامههای فیلمهدف این پژوهش که کمک به نگارش اصولی و یافتن لغزش

از این منظر با مقایسۀ . میابی دستی حاضر است، بر اساس نمونۀ مورد مرزوبومکهن ادبیات این 

منطبق با  شاهنامهکه متن  است و پویانمایی، این نتیجه به دست آمده شاهنامهاصل داستان در 

هایی دارد کاستیوکم نامۀ پویانمایی اقتباسی،ولی فیلم ؛محتوایی کریوولن است -الگوی ساختاری
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قتباس، در نظر نگرفتن روح داستان، تغییر ناگهانی از: نپرداختن به تبیین نوع ا که عبارت است

مایۀ اثر، عدم معرفی آفرینندۀ های آن از پیش، تغییر درونپایان داستان بدون فراهم آمدن زمینه

باعث تراژدی خود خارج کرده، -که با این دگرگونی، اثر را از ژانر اصلی حماسیضمن این .داستان

 .شده استی چنین محبوب ایجاد شبهۀ نوعی تحریف در داستان

نوش وولن، کیا، تراژدی، رستم و سهراب، پویانمایی، الگوی اقتباس کریشاهنامه ها:کليدواژه   

 .دالوند
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 مقدمه

 رنگییپای تایانی دارد که دارو اساطیر جهان، هم یاتادبداستان رستم و سهراب در    

 تضاد یشه داشتن این ماجرا در ضمیر ناخودآگاه بشر و. به سبب راستدقیقًا مشابه 

یچ اما ه»؛نمایدتایان، امری طبیعی میشناختی پدر و پسر، وجود این همبنیادین روان

برابر  نسان دردگی اربایی را ندارد. داستاِن زبونی و درمانداستانی این مایه شورانگیزی و دل

انگیز ساو قدرت هر . عظمتشده استان پدر و پسر بی میانجنگی  صورتبهسرنوشت که 

د پدیا رکند و فاجعۀ رستم و سهراب م پسر را به دست پدر تباه میاانجسرنوشت که سر

وسی را ثر فردانمایان نیست و از همین روست که نقادان، این  جا این اندازهآورد، هیچمی

« ندابر شمردهیونان براهای ترین تراژدیگرا با بزر گ تلقی کرده و گاه آنبزرکاری شاه

های ادبی و هنری از منظومه و ر زمینهو به این داستان، د( ٢4-٢٣: ١٣80کوب، )زرین

 .شده استنگارگری گرفته تا تئاتر و سینما اقبال فراوان 

 صورت گرفتهاز آن  ی فراوانهایهای مختلف، اقتباسکالسیک، در دوره یاتادبغیر از    

اما از هر بُعد و  ؛شده استم اانجیز در ایران و خارج از ایران ن ی بسیارو تحقیقات است

ار ـاز آن، آشک شود، زوایـایی نهفتـهنگـریسته میه آن ـمنظری )آفرینشی و پژوهشی( ب

نامه در اثر اقتباسی از متون گردد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که فیلممی

ه معیارهای ـکالف داشته باشد؟ و اینتواند با اصل داستان اختاساطیری تا چه حد می

منطبق  شاهنامهپویانمایی و نیز داستان  نامۀیلمفنامۀ اقتباسی کریوولن تا چه اندازه با فیلم

: اسطوره، نقد ادبی و هنری و است یافتهاست؟ در پژوهش حاضر، سه حوزه با هم تالقی 

 ١،ریوولنـاقتباس ریچارد کاقتباس سینمایی و برآنیم تا این اسطوره را از منظر الگوی 

با برداشت سینمایی  ،پردازیو طراح صحنه یسنوینامهلمیو استاد ف سندهینو س،نوینامهلمیف

 پویانمایی رستم و سهراب به کارگردانی کیانوش دالوند، تحلیل کنیم.

دار ساخت و تولید پویانمایی دانیم در مقایسه با کشورهایی که پرچمکه می طورهمان   

از عمر نخستین تولیدات پویانمایی ایران بیش  .شودوارد محسوب میستند، کشور ما تازهه

های سینمایی، پویانمایی در جلب نظر اما برخالف فیلم ؛(١٣٣6گذرد )از شصت سال می

. به اعتقاد نگارندگان، ضعف اصلی این ناکامی در داشته استمنتقدان چندان توفیقی ن

 کهیناشود. با توجه به گیری اثری سینمایی محسوب میشکل نامه است که بنیادفیلم

 بازتاب متون کهن فارسی در»ی با عنوان گاهدانشنوشتۀ حاضر گزارش بخشی از پژوهشی 

 
١ Richard Krevolin 
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انمایی ـویـها در پهای کهن و بازنمایی آناست و به مقایسۀ قصه« های ایرانیپویانمایی

ارمند ـول معیـر اصـبیق این دو از منظدر تط درنگیا ـود تـنمردازد، ضروری میـپمی

نامه چگونه از هر چیزی فیلمهای اقتباسی داشته باشیم. بدین منظور کتاب نامهفیلم
 های اقتباسی است،نامهترین مرجع نگارش فیلمکه مهم اثر ریچارد کریوولن اقتباس کنیم؟

در اقتباس از متون کهن  نویسان رانامهانتخاب شد تا بتوانیم موارد ضعف یا خطاهای فیلم

 نویسان آینده قرار داده باشیم.نامهچراغ کوچکی بر سر راه هنرمندان جوان و فیلم ودریابیم 
د وی ریچاراین پژوهش، با روش تحلیل محتوا، از منظر تطبیقی و با استفاده از الگ    

تان دی داسمورو نمونۀ  شاهنامهکند. جامعۀ آماری ما کریوولن، پویانمایی را بررسی می

 داستان ز ایناهای اقتباسی رستم و سهراب است. در پویانمایی نیز جامعۀ آماری پویانمایی

عدم تطبیق  و نمونۀ مورد مطالعه، رستم و سهراب کیانوش دالوند است و دلیل انتخاب آن،

 نامۀ این پویانمایی است.متن و فیلم

یران آغاز ای ابتدایِی صنعِت سینمای ها، از سالشاهنامهاقتباس از پيشينة پژوهش:    

، بر ستا شده اقتباس شاهنامههایی که از نامهاز نمایش سومیکحدود  ١٣8٢شد. تا سال 

 زئیاتِها، جز تغییر در بعضی جاساس داستانِ رستم و سهراب است. در تمامی اقتباس

 کردهفظ ا حرک خود نیفتاده و اثر، شکل تراژی ی دیگرداستان و دراماتیزه کردن آن، اتفاق

خش بپیشینه، این  تربیشودن این تحقیق و برای سامان ـای ب. با توجه به چندجنبهاست

 شود:بندی ارائه میدسته صورتهـب
تم و رس»، ١٣١٣از سپنتا « فردوسی»: شاهنامهپیشینۀ اقتباس سینمایی از  (الف   

های مونهن ١٣٣٧وچهر زمانی از من« بیژن و منیژه»، ١٣٣6از مهدی رئیس فیروز « سهراب

 هستند. شاهنامهنخست اقتباس سینمایی 

را  شاهنامه : صنعتِ پویانمایی نیز، هموارهشاهنامهپیشینۀ اقتباس پویانمایی از  (ب   

« شیدایش آتپ»اند: های خود دانسته است، از آن جملهنامهمایه، برای فیلمبهترین دست

، «شاهنامه هایداسـتان»، ١٣٥6صادقی  اکبریعل، «زال و سیمرغ»، ١٣٥0نصرت کریمـی 

، «ندیاررستم و اسف»، ١٣84زاده ، حسین مرادی«افسانۀ ماردوش»، ١٣8٣محمود صائمین 

، ١٣88، نیما میگلی و کامیار خسروی «٢و١رستم و برزو »، ١٣8٥راد علیرضا کاویان

. این ١٣٩١ر احمدیه ، اسفندیا«داستان زال»، ١٣٩١راد ، علیرضا کاویان«افسـانۀ آرش»

ل اه تبدیو گ های ویژهتولیدات، اصوالً اقتباس وفادارانه از متن اصلی هستند که با جلوه

 دارند.صور خیال کالمی به هیأت تصویری و نمایشی مخاطب را خرسند می
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 وسینما ( در کتاب ١٣٧8پیشینۀ مطالعات نمایش و ادبیات: ضابطی جهرمی ) (ج   
 سازیهای باالی تصویر، از امکانات هنری و ظرفیتشاهنامهدر ساختار تصویر شعری 

 گوید.های هنری آن در پرداخت سینمایی، سخن میو ارزش شاهنامه

ر نمایشی و عناص شاهنامه، ابتدا شاهنامههای نمایشی قابلیت( در کتاب ١٣84حنیف )   

 حران، تعلیق،بایی، گشافکنی و گرهسازی، کشمکش، گرهوگو، قهرمان، گفترنگیپ ازجمله

هایی هنمون را با تحلیل شاهنامهاوج و زمان و مکان و سپس تاریخچه و مراحل اقتباس از 

 کند.بیان می

رستم و  های نمایشی و تصویری منظومۀبررسی قابلیتنامۀ ( در پایان١٣8٧موحدی )   
ای ن را برستان دا، اقتباس از ایویزیونی در قالب تئاتر تلویزیونیسهراب بـرای اقتباس تل

نند ، مات دراماتیکشناخت تمامی عناصر روای در پیوند باتبدیل به تئاتر تلویزیونی، 

چون کنیکی همت -پردازی، حرکت و بررسی عناصر اجراییصـحنهپردازی، شخصیت

 گونهیناد. در دانها، زاویۀ دید و حرکات دوربین میبندی تصویر، اندازۀ نما، عدسیترکیب

 کهجاآنزاا محقق به دنبال یافتن عناصر نمایشی در متن کالمی است که عمدتًا هپژوهش
ین ی از اهای کامل نمایشی است، در نهایت فهرستتنها متن مکتوب با قابلیت شاهنامه

 ود.شای پرداخته نمینامهولی به کارکرد فیلم ؛گرددعناصر به مخاطب معرفی می

شمی رستم و سهراب: نصر اصفهانی، حاتمی، ها پیشینۀ نقد دراماتیک داستان (د   

ۀ بر پای شاهنامههای دراماتیک داستان رستم و سهراِب واکاوی جنبه»( در مقالۀ ١٣8٩)

پایه  های دراماتیک داستان رستم و سهراب بر، به واکاوی جنبه«شناسی ارسطودرام

ر ر شناخت سازوکاد معتبرترین رسـاله حالیندرعترین و کهن ۀمنزلبهی ارسطو، بوطیقا

ل به همان در این تحقیق در اص پردازند.کالسیک می منظوم یرغنمایش در آثار منظوم و 

ده که نویسی البته از نگاه ارسطو و منطق روایی ارسطو پرداخته شنامهاصول فیلم

 .اندپردازانی چون کریوولن نیز همان اصول را به شکلی امروزین تدوین کردهنظریه

 ن تعریف، ضم«نقد دراماتیک داستان رستم و سهراب»( در مقالۀ ١٣٩٢باویل ) سالمت   

ر این ه است. دبررسی این عناصر در این داستان پرداختودرام و عناصر دراماتیک به نقد

فرض های نمایشی این داستان بررسی و نقد شده است. امری که پیشتحقیق نیز جنبه

 شود.نوشتۀ حاضر محسوب می

که در « تحلیل منطق واسازانۀ روایت رستم و سهراب»( در مقالۀ ١٣٩8زاده )یاکبر   

کند و آن اشاره می ای جالببه نکتهبه چاپ رسانده است و  نامۀ ادب حماسیپژوهش

شد. وی روایت رستم و سهراب به دلیل نوع تراژیک خود، باید به فاجعه منتهی می کهینا
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بعات ساختاری و معنایی این تنش در این روایت به بررسی تناقض داستان و طرح و ت

این نکته دقیقاً همان حلقۀ مفقودۀ ما در پویانمایی اقتباسی دالوند است  پرداخته است و

 شود.این پژوهش هم از منظری دیگر ثابت می و درایم در باب آن توضیح داده یلتفصبهکه 

ای با عنوان مقاله ( در١٣٩٣دادیان )هللپیشینۀ نقد پویانمایی رستم و سهراب دالوند: ا (ه   

-به جنبه تربیشکه « جسورانه برای رسیدن به انیمیشن ملی کوششیرستم و سهراب »

ما ا ؛کردهادا ن نویسد: این اثر کامالً حق مطلب را، میاست ای پرداختههای تکنیکی و حرفه

 خود را ودنو ایرانی ب جسورانه و نه الزامًا قهرمانانه است که سعی داشته اصالت کوششی

 حفظ کند.

ا فروغ اممیادداشتی بر فیلم رستم و سهراب؛ ک»ای با عنوان ( در نوشته١٣٩4سلگی )   

تغییر  د. وی بهکنداند، اما ستایش میرا هرچند وفادارانه نمی شاهنامهاقتباس از « ستودنی

یه رزمی که شبهای ها و صحنهپردازیگیرد و از برخی شخصیتپایان قصه خرده می

 کند.های آسیای شرقی شده است، انتقاد میاکشن

ستم و روایی در انیمیشن ر رنگیپبررسی و تحلیل »( در مقالۀ ١٣٩8محمودی )   

به این  این اثر سینمایی رنگیپضمن بررسی دقیق « سهراب )ساختۀ کیانوش دالوند(

ویژه هبد روایت و تغییر در رون حماسی و قوی اثر را با رنگیپرسد که کارگردان نتیجه می

و  کننده تنزل داده و موجب شده تا مخاطب کودکصحنۀ پایانی به داستانی سرگرم

ه با نگاه بحقیق کنار نیاید. این ت شاهنامهنوجوان بعد تماشای این فیلم با اصل تراژدی در 

از  تۀ حاضرشاما نو ؛کند، جنبۀ آموزشی توجه به این عنصر روایی را برجسته میرنگیپ

 کند.نامۀ اقتباسی را مرور مینویس معیارهای فیلمنامهدید فیلم

کی بررسی از »( در مقالۀ ١٣٩٥احسان رضایی ): نامۀ اقتباسی کریوولنپیشینۀ فیلم (و   

ز ایی، تا کنگ در اقتباس سینمایی )نمونه موردی فیلم ناخدا خورشید ناصر تقوا وست

ای هرسشمبانی نظری مقالۀ خود را بر پایۀ پ« همینگوی( رمان داشتن و نداشتن ارنست

ه رار دادقبورمن  های اقتباسی یعنی ریچارد کریوولن و رابرتنامهپرداز حوزۀ فیلمدو نظریه

ات، ادبی رسد که تقوایی با شناخت توأمان جهان سینما و درک عمیقو به این نتیجه می

ی ی فضاسازذهن خود عبور دهد و با بومیتوانسته رمان همینگوی را از دریچه و صافی 

 دیگری خلق نماید و از بیان روایی به بیان تصویری رسیده است.

نامه در فیلم« فرایند اقتباس از مضامین دینی و متون کهن»( در مقالۀ ١٣٩١بصیری )   

رسد که عالوه بر مراحل اقتباس را از دیدگاه کریوولن اخذ کرده است به این نتیجه می
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نامۀ شناختی دینی نیز نیاز است تا فیلمختار پنج قدمی کریوولن به حس زیباییسا

 اقتباسی موفقیت کسب کند.

نثور های ماقتباس رادیویی از داستان»( در مقالۀ ١٣٩٣موسوی مهر و دیگران )    

نامه شیۀ نمایهای رادیویی از الگوی ریچارد کریوولن به هدف تهنامهبرای نمایش« عرفانی

 .کرده استز متون کهن عرفانی استفاده ا

ساخت  ،شاهنامهبا عنایت به پیشینۀ پژوهش بر روی چند جنبۀ اقتباس سینمایی از    

زمینه  این در ی مشابهنامه و روایت و نیز روش کریوولن، تاکنون پژوهشپویانمایی، فیلم

امۀ نفیلم لن بای کریوونویسنامهم نیافته و وجه ممیزۀ این تحقیق در تطبیق اصول فیلماانج

 موزشی آن است.آ-پویانمایی دالوند و وجه تطبیقی

تر از دهشمبحث اسطوره، تراژدی و اقتباس شناخته کهجاآناز: مباني نظری پژوهش   

را با  فکنیم و بحثانظری می اجمالبهلذا به دو مقولۀ نخست  ؛نظریۀ ریچارد کریوولن است

لن ای کریووو پویانمایی و سپس تبیین معیاره شاهنامهدر های داستان ها و شباهتتفاوت

 گیریم.پی می

ه فتن، فایداقتباس در لغت، به معنای پارۀ آتش گرفتن، نور گر: اقتباس و انواع آن    

رفتن جوهر گ. اقتباس؛ یعنی : ذیل واژه(١٣٧٣خدا، )دهگرفتن و دانش فراگرفتن از کسی است 

کردن، ضافهبلکه ا ؛ای دیگر. اقتباس فقط بریدن نیستانهاثر اصلی و بازگرداندنش در رس

گونه وان اینتمفهومِ اقتباس ادبی برای سینما را می )همان(.کردن است کردن و خلقترکیب

 بندی کرد:جمع

محیط  سازگاری و تطابق شکلی با (٣تبدیل از شکلی به شکل دیگر؛  (٢اخذ کردن؛  (١

به فیلم،  هاامهنها و نمایشه روش برای برگرداِن داستانس یطورکلبه(. 4: ١٣84)اکبرلو، 

 توان برشمرد:می

 کامل از رمان )اثر ادبی و...( پیروی شود. طوربه (١

 قرار گیرد. موردتوجهحوادث کلیدی و اصلی  (٢

 (.١4-١٧: ١٣68)مرادی، شود ای مستقل بر محور طرح کلی داستان نوشته نامهفیلم (٣

های اقتباسی را نامه، فیلم«نویسندگی برای رادیو و تلویزیون»ر مقالۀ د ١ادگار ویلـیس

 کند:بندی میچنین دسته

 
١ Edgar Willis 
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ه و د اندیشست که باینویس در اقتباسِ آثار، مشابه تعهّد مترجم انامهتعهّد فیلم«: اقتباس» 

 .بیان کند نویسنده را از زبان اصلی، با حداقل تغییر به زبان دیگر شدۀیانباساس 

ه کار بهایی مهنا)اقتباس آزاد یا برداشت آزاد(: این اصطالح در مورد فیلم« بر اساسِ»   

 شان به اثر مورد اقتباس تعلق دارد.رود که سهم اصلیمی

اس مورد اقتب نامه، در شکل نهایی، شباهت دوری با اثردر این روش، فیلم«: ملهم از»    

ه ود را بخنامه است تا تخیل ی نویسندۀ فیلمبرا بخشفضای تعالیدارد و تنها در حکم 

 (.١8-١٩ :)همانپرواز درآورد 

و هم از نظر  ای مؤثر ثبت شدهرسانه عنوانبههاست که پویانمایی در جهان سال    

کند و یمآفرینی سینمای زنده، نقش یپابهش مفاهیم و هم از نظر اقتصادی پاپرداز

طوره حماسه و اس گاه ارزشیِ به جای تنهانهی در آن، اگنجاندن مفاهیم حماسـی و اسطوره

ر سر بنیف محمد ح .بلکه گاه نسبت به فیلم زنده، محاسنی نیز دارد ؛کندخللی وارد نمی

ور آرسامها، هزینۀ سترین آنشمرد که یکی از مهماقتباس از منابع کهن موانعی برمی

دارکات های رزم و اسب و تلباسهای حماسی است که مستلزم فراهم کردن اجرای پروژه

حنیف، )را حل کند  تواند این مشکلو... است که امکانات پویانمایی می لشکریاهیسسپاه و 

١٣84: ١4١.) 

خاطب از منیز عاملی است که موجب دوری  نیافتنی بودندرونی اسطوره و دستویژگیِ    

ترسیم نقش اولیۀ  واقعردکه « قدم زدن روی آتش»شود. کوروش برزگر در مقالۀ آن می

 خاطب ومگوید: در اسطوره، ارتباط بین نامۀ پویانمایی رستم و سهراب است، میفیلم

، سطورها یجهدرنتگذاری است و در کارِ زنده، این فاصله کم و اسطوره بر اساس فاصله

که  ی استآوردن به پویانمایی است و این تفکرباورناپذیر خواهد شد و چارۀ کار، روی

عالوه بر  .(٢١٧: ١٣88 )برزگر،دهد پویانمایی سوق می یوسوسمتدهندگان را به سفارش

ها حدودیتمتواند تا حدی ها، بافت اجتماعی و فرهنگی کشور ماست که پویانمایی میاین

 اشد.تر بو موانع ارتباطی موجود در فیلم زنده را دور بزند و برای مخاطب ملموس

 و پویانمایي شاهنامهاستان در های دها و تفاوتشباهت

رخش در آن  شدنگم و پویانمایی، از رفتن رستم به مرز ایران و شاهنامهاین داستان در    

های اساسی دارند و حوالی تا لشکرکشی سهراب به ایران و نبردش با رستم تقریبًا شباهت

له بر نوع اقتباس، بندی است که با توجه به تمرکز مقاعمدۀ اختالف در نوع نگاه و پایان

پردازیم تا مشخص گردد که این می یلتفصبههای اساسی دو داستان الزاماً به تفاوت
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نویس، در سکانس نامهنوع اقتباس و توجیه فیلم دهندۀتواند نشاننمی وجهیچهبهها تفاوت

 پایانی فیلم شود:

سـرّامی در  .یری از آن است، تمرکز این داستانِ تراژیک بر نقش تقدیر و ناگزشاهنامهدر    

دیر نقـش تقـ دهنـدۀتمامت داستان رستم و سهراب را نمایش از رنگ گل تا رنج خارکتاب 

قبیلِ اقامـت  دالیل بسیاری برای این فکر وجود دارد؛ دالیلی از .(6٢١: ١٣68، )سرّامیداند می

 هراب بـرفشاری سـناگهانی رستم در سمنگان، آشنایی و ازدواج با تهمینه و تولد سهراب، پا

جیـر و کاری نکـردن هرزم و هملشکرکشی به ایران، ناکامی وی در شناخت پدر، مرگ ژنده

بـر سـهراب )بـرخالف اخـالق پهلـوانیش(، ارسـال نشـدن حتی رستم، نیرنگ رستم در برا

 د.بینود نمیبخشد و او را مقصر مرگ خها در پایان، سهراب پدر را میبا همۀ این نوشدارو.

 مقابلۀ رستم با وی دشمن اصلی ایرانیان و عنوانبهپویانمایی، ظلم و نیرنگ افراسیاب در    

 در ایران ییسراحماسهقهرمان ملی و حفظ ایران، محور اصلی داستان است. کتاب  عنوانبه

 دانـد، درسـتی مـیاقوام توران وتازتاختترین نمودار پهلوانی و چپاول و افراسیاب را بزرگ

 منـدی پهلوانـاننمونۀ کامل دلیری و تناوری و نیرو یجتدربهکه در روایات ملی مانند رستم 

خسـرو افراسیاب از عهـد منـوچهر تـا پایـان سـلطنت کی (.٥٩8: ١٣٧8)صفا، گردد ایران می

افراسـیاب  کوشـشاز ( ٣١، فقـرۀ ١)فصـل  کرتدیندر کتاب هفتم  .دشمن بزرگ ایران است

ده کـه شافزوده  (64-٥6 )فقراتو در یشت نوزدهم  است رفتهبرای به دست آوردن فرّ سخن 

 واریخمجمل التـدر  وجو کرد.جستبرای به دست آوردن فرّ،  را جهان کشور هفتافراسیاب 

ار و اند های وی به هزکه افراسیاب در هفت کشور، کارزار کرد و شمارۀ حرب آمده استنیز 

 (.600: ١٣٧8)صفا، رسید 

یلـی دور، جهـان در هـای خدر زمـان»شـود: گونه روایت میتان ایندر ابتدای فیلم، داس   

روز،  کـه یـکتا ایـن های مردم مملو از شادی و زندگی بودقلب .بردسرمیصلح و آرامش به

پایـان مردم گرفتـار شـبی بـی .جا تاریک شدخورشید دیگر به سرزمین توران نتابید و همه

چنـگ  رؤیـایش بـه . اود را پادشاه تـوران خوانـدگری خوشدند. در میانِ این تاریکی، ستم

هـای های خونین زیـادی بـه راه انـداخت تـا سـرزمینها بود. او جنگآوردن تمام سرزمین

دانسـت، بـرای رسـیدن بـه هـدفش بایـد مـی یخوببـهافراسـیاب  .ی را تصرف کندتربیش

های پیـاپی، وحشـیانه سالایران. او  /اقلیم پارس :درآورد زانوبهپرافتخارترین مردم جهان را 

مهـار تبـدیل هایش بـه خشـمی غیرقابـلناکامی .خوردکرد و شکست میبه ایران حمله می

بـا ایـن  (.١-٣)دقیقـه« رسـتم»شده بود و تنها یک مرد میان او و آرزوهایش قـرار داشـت... 



 

 ٢00  1400تابستان  بهار و ، 31، پياپي هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

شخصـیت رسـتم  ینویس با هنرمنـدی توانسـته، محـور داسـتان را بـر رونامهمقدمه، فیلم

 راحی کند.ط

 و پویانمایي شاهنامهاصلي داستان در  یهاتيشخص

نـویس، نامـه، فـیلم١کـارل ایگلسـیاس»دارد.  ی مهـم، نقشـدر داسـتان پردازییتشخص    

ولی در ایـن  ؛آوردن چیزی استدستداند که مصرانه به دنبال بهی میداستان را شامل کس

کـاراکتر، هـدف کـاراکتر و  .اسـی داردخورد. این تعریف، سـه عنصـر اسراه به مشکل برمی

کنـد، می فردمنحصربهچه یک داستان را آن» کهینا و (١٧: ١٣٩0 )سالیوان و دیگران،« تعارض

بـر  (.٣0)همـان: « یک کاراکتر قوی و سلسله اتفاقاتی است که احساسات مخاطب را برانگیزد

تعـارض موجـود در اصـل اساس این تعریف، رستم و سهراب هر دو این قابلیـت را دارنـد و 

در هـر  پردازییتشخصـ یتاهمتر از پویانمایی است. به جهت بسیار قوی شاهنامهداستان 

تــرین بــه مهــم اختصــاربهدو اثــر و برجســتگی آن در روایــت مکتــوب و روایــت تصــویری 

 پردازیم:دو اثرِ اصلی و اقتباسی می هاییتشخص

 رستم

یف، شود. محمد حنست که بارها ستایش میاین داستان ا یتشخصترین کلیدی رستم   

ل و ازباطش با داند، از ارتمی ، قابل بررسیشاهنامهرستم را در سراسر  یتشخصروند تغییر 

از  صیتیش و... تا بتوان نتیجه گرفت که چگونه چنین شخسیمرغ تا کیش و اصول اخالقی

خن، سن . در ای(١4٣: ١٣84)حنیف،  شودباز بدل مییک پهلوان شریف به پیرمردی نیرنگ

 مد حنیفه محکالبته باید دید  .تأکید نویسنده بر پایان داستان و نبرد وی با سهراب است

م با ت رستبیند. در پویانمایی، شخصیبرای وقوع این تراژدی، رستم را از چه منظری می

 ف شدهشود چون اصوالً مرگ سهراب و پسرکشی رستم از قصه، حذاین دیدگاه مطرح نمی

ر دزند. یرقم م نویس برای رهایی از این تفکر، چنین پایانی را برای قصهنامهو شاید فیلم

است کاووس در نامۀ درخومورد تحسین است. کی شدتبههر دو اثر، رستم، از هر دو جانب 

 ند:کگونه وی را ستایش میاز رستم برای جنگ با پهلوان نوخاسته )سـهراب(، این
 ران تویی دل و پشت گردان ای

 شود انیگر دیز گرز تو خورش 
 

 به چنگال و نیروی شیران تویی 

                   شود انیبر دیتو ناه غیت ز

(4١١/  ١: ٩6١٣ )فردوسی،      

 
1 Karl Iglesias  
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 عنوانبـهبلکه  نقشی فردی، عنوانبههای حماسی و اساطیری، قهرمانِ ملی نه در داستان   

کردهای ملی توان آن را بیرون از کارکند و نمیی میآفرینالگویی اجتماعی در داستان نقش

ه بم اانجهای بزرگ و سرهای حماسی به منظومهتوصیف کرد: سیر تحول و گسترش سروده

زۀ ملـی حماسۀ ملی، فضیلت قهرمانی و پهلوانی را از حوزۀ محدود خاندانی و قومی بـه حـو

. دهـدقهرمان ملی تعمیم می کشاند و فضایل قهرمان یک جامعه بدوی را به فضایل یکمی

-ن شـکلهمیشه در حال خطرپذیری و دفاع از حیثیت و نام است و با توجه به زما قهرمانْ

از  نـاخواهخواهتـرِ اجتمـاعی، رفتـهیابد و در مراحـل پـیشهای متفاوت میگیری آن، جنبه

: ١٣8٧، )واحددوسـتملـی اسـت  یتذهنگیرد که همان تری مایه میتر و همگانیذهنیت عام

پیـاپی،  هـایراسیاب، سـالـشـنویم: افـگونـه مـیدایی پویانمایی، اینـتِ ابتـدر روای(. ٢٢١

زوهـایش خورد ... تنها یک مرد میان وی و آرکرد و شکست میوحشیانه به ایران حمله می

رای بـتـرین قهرمـان کـرد؛ بـزرگجا از ایران دفاع میقرار داشت؛ مردی که همیشه و همه

دون ـم و بـبا تصویری پرصالبت از رسـت گاهآن .و مقتدرترین دشمن برای افراسیابایرانیان 

در  شـود.ای بصـری، رسـتم معرفـی مـیـهـور و جلـوهـا کمک موسیقی و نـهیچ سخنی ب

ی اشـاره گـاه قهرمـانی ملـای رستم در جایای و اسطورهافسانه یتشخص، بارها به شاهنامه

 ستاید:گونه میرستم، او را اینشود. حتی تهمینه نیز بر بالین می
 بـه کردار افسانه از هر کسی  

 که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ 
 

 شنیدم همی داستانت بسی          

 یزچنگتنترسی و هستی چنین 
 (٢6٣ /١)همان:                             

 بهّتاگوید: چنین میاش دربارۀ رستم در پویانمایی، تهمینه هنگام سخن گفتن با ندیمه   

.. قدرت و ت دارند.از شاه دوس تربیشایرانیان او را  .کننده استو جذّابیّت این مرد، خیره

گونه ان، اینیا از زبان هوم (٥ۀ )دقیقشهامتش او را به یک اسطورۀ جاودانه تبدیل کرده 

سطوره ایک  تاست. اوهماو یک مرد معمولی نیست. او در قدرت و شهامت بی»شنویم: می

 ند. اونهی ندارگاکاوس بدون او تکیه... ایران و کی کنهجا میت. بازوهاش کوه رو جابهاس

از قول تهمینه )در  خصوصبهاین جمله بارها  (.6٩ ۀ)دقیق« یعنی ایران و ایران یعنی رستم

 کت، او یپدرت یک مرد معمولی نیس»شود: بیت اثر میشود و شاهذهن سهراب( تکرار می

 «.اسطوره است

تعداد و شدت ستایش  شاهنامهاین است که در پویانمایی، برخالف  توجهجالبنکتۀ     

اش تا توصیفات از اولین توصیف از زبان تهمینه و ندیمه .رستم اغلب از جانب تورانیان است
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د و کنند ایران پشتیبانی مثل رستم داربعدی از زبان افراسیاب و هومان که بارها اشاره می

 است: شاهنامه، مؤیّد این بیت واقعدر
  داران همهغمی شد دل نام

 

 که رستم شبان بود و ایشان رمه 
 (٢٧٥ /١: ١٣٩6 )فردوسی،                  

شود: گلّۀ می گونه بیاناین مضمون، وقتی رستم در سمنگان است از زبان افراسیاب، این    

 .(١٣ ۀ)دقیقچوپان مانده کاووس بیکی

خلق کرد تـا  طبدر ذهن مخا هاآناز  ی مؤثرترتوان نقشمناسب، می پردازییتشخصبا    

ه همۀ درام بر است ک ی بنیادینگر بخشبازی»ایفا کند:  یخوببهگر را همان نقش مهمِ بازی

گـر ازیبـولی بـدون  ؛بدون نویسنده و طراح و کارگردان، درام وجود دارد .چرخدگرد او می

ای هـجـانِ فـیلمهای بیبازی یا تئاتر عروسکی یا شخصیتشبهای خیمهوسکحتی عر .نه

هـای یوانحهـا یـا های شمایلی را کـه نماینـدۀ انسـانیعنی نشانه .گرندپویانمایی نیز بازی

ر نقـش گشده است که بازی کوششدر پویانمایی (. ٣٢: ١٣8٧)اسلین، « نماست، دارایندانسان

 یبت و عظمت توصیف فردوسی ترسیم گردد.اصلی یعنی رستم با همان ه

بار  ١00از  تربیشاست،  یتب ١٢00راه ملحقات نام رستم، در اصل داستان که به هم   

دار، ساالر، (، گو یا گو نامبار ١0(، پیلتن )بار ٢0های تهمتن )برده شده که اغلب با صفت

انمایی، برای نشان دادن این ، ساالر نیو، سپهبد، پیل و... است. در پویاوژن یرشپهلوان، 

ای قوی و سازی و تصویرپردازی چهرهتوصیفات عالوه بر استفاده از کلمات، با کمک چهره

و  رنگیاقهوهشود. در این پویانمایی، رستم چشمانی درشت و مصمم از وی ترسیم می

سبیل  .استهای استخوانی و برآمده او نشانۀ مصمّم بودن گونه .ابروانی کشیده و پهن دارد

و ریشی پرپشت و مجعّد دارد که پایین آن دو شاخه است. موهایی بلند و مرتب و مجّعد 

بندهای بسیار بزرگ که تا هایی کلفت و مچدارد. بازوانی بسیار ستبر و قدرتمند و مچ

هم دار که از پشت بهتصویر دو شیر بال ؛رسد و تصویری عجیب بر آن استآرنجش می

اند، سپری از قسمت پاها به هم چسبیده کهیدرحالر حال غرّش هستند و اند و دچسبیده

هایش بر کتف .. او لباسی پهلوانی و بدون آستین بر تن داردگرفته استدر میانشان قرار 

ای پهن و طالیی دارد و دور نوارها نیز با همان است که دگمه رنگیاقهوهسه نوار پهن 

آن گل نیلوفر است و در دو  در میاندارد که  ی پهنند. کمرباست رنگ طالیی تزئین شده

ر آن نقش ـای بر پیشانی بسته که ببندی قهوهطرف آن نقش ببر یا پلنگ است. پیشانی

برجسـتۀ بزرگ و نقش همر شمشیر بزرگ رستم و غالف آن ـشود. بده میـروهر دیـف
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راحی با الهام از ـطاز این  ارـبسی یدار است. در کل بخشالـعجیبی از دو حیوان ب

 های رستم ترسیم شده است.نگارگری

 سهراب

ه موارد، ب شود و در اغلببارها از زبان دوست و دشمن، ستایش می شاهنامهدر  سهراب   

ین شود و ستایش وی باز هم در محدودۀ رستم و خاندانش است. نخستسام تشبیه می

 د:گیریها از سهراب قرار مایشتوصیف اصلی از سهراب، ابیات زیر است که در صدر ست
  سال بودچو یکچو یک ماه شد هم

 شد زان زمین کس نبود سالهده

 

 برش چون بر رستم زال بود 

 که یارست با وی نبرد آزمود
 (٢6٥ /١: ١٣٩6 )فردوسی،                

ت، بازگش شد، درکرزم را میبرد و ژندهشبانه به قشون تورانیان حمله می کهیوقت رستم   

 کند:گونه توصیف میسهراب را این
 که هرگز ز ترکان چنین کس نخاست

  به توران و ایران نماند به کس 

 

 به کردار سروست باالش راست 

 تو گویی که سام سوارست و بس
 (٢80 /١ )همان:                           

فراسیاب کنند، اسهراب آگاه میدر پویانمایی، وقتی خبرچینانِ افراسیاب، او را از وجود    

ش، یدالور ورود، برای آزمودن قدرت خواند و هنگام وای وی را به کاخش فرامیبه بهانه

مایشی و کارگردان در یک صحنۀ ن .کننددارد که به او حمله جو را وامیتعدادی جنگ

در  ذارد.گدهد و با همین صحنه، دالوری سهراب را به نمایش میاکشن، نبردی ترتیب می

، شخصیت سهراب گیردیدرمسهراب و افراسیاب  میانماجرا  ینازاپسوگویی که گفت

 شود:نمایان می یخوببه

 ؟کی بهت جنگیدن رو یاد داده .ایزادهافراسیاب: ازت معلومه اصیل -

ر کردن کنم کسی به شیر شکافکر نمی .جنگیدن تو خون منه .کسسهراب: هیچ -

 (.48 ۀ)دقیقیاد بده! 

نبرد  ر هنگامد .ستایدرستم که خود پهلوانی بزرگ است، بارها با دیدن سهراب او را می   

طاب به خدل،  ستاید. رستم: )درسهراب را می تم و سهراب، رستم مرتباً زیر لب،آغازین رس

-ی برمیوقتی رستم، خسته و زخم (.٥٩ ۀ)دقیقسهراب( چه قدرت و سرعتی! باورنکردنیه! 

ه ودیم کبگوید: نالۀ رستم را نشنیده کاووس با نیشخند میمداوایش، کی گردد، هنگام

 شنیدیم.
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م ای خودهتونست نالۀ رستم رو در بیاره، یاد جوونیرستم: فقط یکی مثل خودم می -

 افتادم.

 کاووس: این جوون رو بزرگ نکن.کی -

رم ر نظد کنم، بزرگ هست. جدال امروز، تمام افتخارات گذشته رورستم: بزرگش نمی -

 است: شاهنامه که یادآور این بیت (6١ ۀ)دقیقکرد. باید فکری کنیم!  رنگیبخوار و 

 همی گفت رستم که هرگز نهنگ

 مرا خوار شد جنگ دیو سپید 

 

 پلنگ سانبهندیدم که آید  

 یدناامز مردی شد امروز دل 
 (٢88 /١: ١٣٩6 )فردوسی،                  

 تهمينه

یت ب ١0تر از در کم و شودرنگ از تهمینه داده میو کم ناپایدارویری ، تصشاهنامهدر     

مینی و بیتی که فردوسی در آن تهمینه را از تمام جوانب ز ترینمهم .شودتوصیف می

 د، بیت زیر است:کشروحی به تصویر می
 روانش خرد بود و تن جان پاک 

 

 تو گفتی که بهره ندارد ز خاک 
 (٢6٣/  ١: ١٣٩6فردوسی،)                    

ان، در چه در ابتدای داست ؛در پویانمایی، تهمینه، شخصیتی محوری و کلیدی دارد   

یی عشق بین او و رستم که کارگردان با امروزی کردن صحنه، فضا گیری ماجرایشکل

خش ر ۀواسطبهوگوی غیرمستقیم او با رستم آفریند و چه در گفتدراماتیک و طنزآلود می

فظی خداحا .زندای کلیدی را رقم میـهارها صحنهـحضور تهمینه ب .ضایی جذابدر ف

ه اب، هموگوهای رازآلودش با سهربارش با رستم، بارداری و کابوس دیدنش، گفتاندوه

 امهشاهنر دترین نقش او در پایان داستان است؛ نقشی که اوست؛ اما مهم یتاهمحاکی از 

و هدیه ااز  نگام ازدواج با رستم، گلی سرخ و جادویی راتهمینه که ه .وجود ندارد اصالً

را، با ز ماجخبر ارستم و سهراب بی میانگرفته )نماد غربی زندگی(، در روز نبرد پایانی 

ه بدش را شود و با دشواری خوزده و سراسیمه سوار بر اسب میدیدن پژمردِن گل، وحشت

 هانآرا به  ه خودشاما او باالخر ؛بندندو میرساند. سپاهیان افراسیاب راه را بر اایران می

 شود.رساند و مانع مرگ سهراب میمی

 افراسياب

بـا  یزوگرجنـگافراسیاب که از زمان پادشاهی نوذر مدام در حـال  یتشخص، شاهنامهدر    

 شود:پهلوانی قدرتمند معرفی می -شاه عنوانبهرستم است،  خصوصبهایرانیان و 
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ــو د ــن چ ــوه آه ــود ک ــای آبش   ری

 

ــــام افراســــیاب   اگــــر بشــــنود ن
 (80٥ /٢)همان:                           

 یابد.یمادامه  ش با ایرانیاندر ادامۀ ماجراهای قبلی، دشمنی در داستان رستم و سهراب،   

ای اشت و برداز رستم بیم  تربیشاو از میان پهلوانان ایران تنها از قارن و زال و از همه »

ت و واداشگیر را به جنگ با اها کرد، سهراب و برزو و جهانگرین او چارهنابود کرد

کتۀ دیگر ن. ، به جان هم انداختن پدر و پسر استهاآنترین که معروف (٥٩٩: ١٣٧8)صفا،

ادوگری به ج (٣١فقرۀ ، ١ فصل، ٧کتاب ) کرتدینصفا به نقل از  .افراسیاب است جادوگری

یز بارها به ن شاهنامهدر  (.٥٩6)همان:« اسیاب مردی جادو بودافر»کند: افراسیاب اشاره می

 :است افراسیاب اشاره شده جادوگری
 یکی جادویی ساخت با من به جنگ 

 

 که بر چشم روشن نماند آب و رنگ 
 (١6٧ /١: ١٣٩6 )فردوسی،                  

ز جهت بلکه ا نه از جهت دالوری و پهلوانی، یتشخصدر پویانمایی، برجستگی این     

سو یناان از هایی از فیلم، با نامرئی شدن و چون ساحردر صحنه .گری استجادویی و حیله

 دید. ه چشمتوان جادویی وی را بسو رفتن و زبانه کشیدن آتش از بدن و لباسش، میبه آن

 فرعي داستان هایيتشخص

یـر بارمـان و هج کـاوس، هومـان،دیگر این داستان، شـاه سـمنگان، کـی هاییتشخص    

 .اندزی شدهکردن قصه، پررنگ و امرو)مهـرزاد( هسـتند که در پویانمایی به فراخور نمایشی

بـا  هومان و بارمـان بـه فراخـور نقشـی کـه دارنـد و بـه سـبب رقابـت هاییتشخصمثالً 

ی یافتـه اند و بارمان شخصیتی فراانسانیافته ی خاصخارجی، شکل انیمیشنی هاییتشخص

 است. شده یآهنآدمو شبیه 

 ریچارد کریوولنالگوی اقتباس 

و طـراح  نویسـینامـهلمـاد فیــاستـ ویسنده وـنویس، نـنامـهلمـفین، ـریوولـارد کـریچ    

تـان را هـدایت زنـدگیو  نویسی با تمام وجـودنامهفیلمهای پردازی و نویسندۀ کتابصحنه
 ی بسـیارها و سـمینارهایه و جشنوارههای بسیاری تدریس کردگاهدانشاست. وی در  کنید

هـای او سـاخته نامـه. بسـیاری از فـیلمکرده استاندازی نویسی راهنامهرا نیز در زمینۀ فیلم

وی در مقدمۀ کتابش  (.٢٢٧-٢٢6: ١٣٩0کریوولن،) کرده استشده و جوایز بسیاری نیز کسب 

و هـر  سـؤالاب پاسـخ ایـن این کت»نویسد: می ،نامه اقتباس کنیمچگونه از هر چیزی فیلم

ریچارد کریوولن در کتاب «. ماهیت و فن اقتباس را خواهد داد پرسش مشابه دیگری دربارۀ

ه بـه نظـر بـدیهی نیـز ـ، با ساختاری منسجم کـنامه اقتباس کنیمچگونه از هر چیزی فیلم
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نامـه، هایی برای اطمینان از درستی و استواریِ فرایندِ نگارش فیلمرسد، به طرح پرسشمی

بـدیهی در  ظاهربـهاختار منسـجم و منطقـی و ـه همـین ســجاست کنکته این پردازد.می

گردد تا آثار تولیدی آسیب جدی شود و همین موجب میها رعایت نمینامهبسیاری از فیلم

 ببینند.

لـه بـه اکنون بر اساس معیارهای وی که به جهت پرهیز از تکرار و محدودیت حجـم مقا    

د و گـردنظیم میپردازیم، الگوی اقتباس از اثر ادبی تنامه میدر کنار تطبیق با فیلمذکر آن 

نامـۀ اقتباسـی راه آن فیلمنامه و بـه هـمداستان رستم و سهرابِ فردوسی برای نوشتن فیلم

 شود.دالوند نیز از این داستانِ کهن، بررسی می

 ١،و پایـان دارد. بـه نظـر فورسـتر طرح، ساختمان جامع یک نمایش است که آغاز، میانه    

دادهـایی روایـت روی ، داستانْهای رمانهای عناصر داستان و جنبهنویسندۀ انگلیسی کتاب

، اسـت دادهیرواند و طرح نیز اگرچه روایتـی از است که برحسب توالی زمانی، آرایش یافته

ریچـارد کریـوولن،  از نظـر (.٣٣٢: ١٣86)کـادن، شـود مـی اساس آن بر علت و معلول نهـاده

گذرد. داستان رستم و سهراب، اولین شرط الزم این نظریه یعنی چیز از صافی طرح میهمه

 حضور طرح روایی را در امرِ اقتباس داراست.

سترش گپویانمایی رستم و سهراب، به کارگردانی کیانوش دالوند، محصول مشترک مرکز    

بُعـدی هسـاست. این اثر،  ١٣٩٢آریا در سال  سینمای مستند و تجربی و استودیو پویانمایی

هـای هـای بصـری، تحـولی در پویانماییدقیقه است و بـه خـاطر دارا بـودن تکنیـک ٩١و 

ایـن  گویـد کـه جرقـۀ سـاخت. کارگردان این اثر مـیکرده استایجاد  شاهنامهاقتباسی از 

ر د .جاد شـدر ذهنم ایپور دپویانمایی، هنگام مشاهده اُپرای رستم و سهراب اثر بهروز غریب

ن شـد کـه اما پس از سه سال کـار، قـرار بـر ایـ ؛ابتدا فیلم را به شـکل اپرا طراحی کردیم

 .(١٣٩4لونـد، )دانامۀ جدیدی نوشتیم پس کار قبلی را دور ریختیم و فیلم .محور باشددیالوگ

ش ایهــم نمـ« کـن»جشنوارۀ معـروف  ازجملههای خارجی، این پویانمایی که در جشنواره

یس، سـتان، انگلـهای ایرانی در ایتالیا، لهدر هفتۀ فیلم .قرار گرفتو مورد استقبال  داده شد

کشـور  ١00در  رفتـههمیروسینما بـه نمـایش درآمـد و  ٥0آلمان و روسیه، سه هفته در 

 (.١٣٩٢نام، )بیاکران شد 

 

 

 
١ Edward Morgan Forster 



  ٢0٧ ... کيانوش دالوند و پویانمایيِ شاهنامهدر رستم و سهراب داستان تحليل 
 

 
 
 

 مطالعة تطبيقي فرآیند پنج قدمي اقتباس از نظر کریوولن

ــوولن     ــیلمکری ــر روی ف ــی و تخصصــی ب ــی، عمل ــت علم ــه ســبب فعالی ــتاد ب ــه، اس نام

 گامبـهگاما لذا در کتاب خود سعی کرده ت ؛پرداز در این زمینه استنویسی و نظریهنامهفیلم

رای رفـع هـا را بـنامـهمند فیلمضمن آموزش نگارش این مهارت، زمینۀ الزم برای نقد نظام

تـوای ام و هفـت پرسـش از محـج گــآورد. وی در پنـ راهمـفـ هاآنهای ها و کاستیضعف

ا هـدیابی گـامرهای روایت معیارهای خود را سامان داده است و ما با نامه و اهداف پردهفیلم

یی پـی اـانمــویـها به خألهای اسـتراتژیک موجـود در پها و نیز اهداف پردهو طرح پرسش

 آید.بریم که در ادامه میمی

صـیت یـک شخ»: شـده اسـتی در سینما بر اساس این فرض ساده بنا گویقواعد داستان   

 (.4٣: ١٣٩0)کریـوولن،« رسدـه هـدفی مطلـوب بــا بــد تـکنخوب بر موانع سختی غلبه می

هـای بـه ژانر کـهآنگویی است که بـیش از شدت منظم از داستاننویسی، ژانری بهنامهفیلم

ر زمینـۀ دجا صرفاً این است کـه لی در اینشعر نزدیک است. نکتۀ اصمنثور شبیه باشد، به 

د اسـتان شـما بایـولیت دارید که داستان را بهتر کنید. دمسؤ واقعدراقتباس، شما آزادید و 

و  تر، جـذابتـربیشهای از منبع اصلی باشد. باید حاوی کنش ترتر و شیرینتر، سریعواضح

ای شروع احتیاج دارید، یـک ایـده تر از داستان اصلی باشد. تنها چیزی که برکنندهتحریک

 (.٢٩: ١٣٩0)کریوولن،ایده را نیز صرفاً باید بتوان در یک کلمه خالصه کرد  ایناست، 

 : یک کلمه1قدم 

همـۀ  مایۀ اثرتـان را در خـودش خالصـه کنـد. در نهایـت،یک کلمه پیدا کنید که درون   

خواهید در نظر بگیرید تـا یه مرسند. هر فیلم خوبی را کک کلمه میها به یک ایده و یفیلم

 (.٣0: ١٣٩0)کریوولن،ببینید چطور دربارۀ یک کلمه است 

 مایه[ چيست؟کلمة عصارة قصه ]درونتک

اما ؛ ستاکلمۀ داستان تک« سرنوشت»یا « تقدیر»فردوسی،  در داستان رستم و سهراب   

مایۀ ان با این صراحت درونتوظارش، نمیبندی دور از انتنامۀ دالوند به خاطر پایاندر فیلم

 اثر را سرنوشت دانست.

 : دو جملة کليدی2قدم 

ا در خودشـان داشـته مایه( رموجز عصارۀ داستان شما )و نه درون طوربهای که دو جمله   

 باشند.

 این دو جمله باید از الگوی ذیل تبعیت کنند:   
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 هاژانر و فيلم جملة اولِ

ای از آن ژانـر روع شود و به دنبالش اسـامی چنـد فـیلم نمونـهجملۀ اول، باید با ژانر ش»   

« نتقـل کننـدمحسـی از داسـتان شـما را تواننـد بیاید که وقتی کنار هم قـرار بگیرنـد می
 (.٣١: ١٣٩0)کریوولن،

 گونـهیناتـوان خواهیم از داستان رستم و سهراب اقتباس کنـیم میای را که مینامهفیلم   

به این دلیل اهمیت دارد که لحن و حـال  ژانر»حماسی. -ایسطورهتوصیف کرد: یک فیلم ا

های سابق متعلق به آن ژانر، ماهیـت دقیـق کند. نام بردن از فیلمو هوای فیلم را دیکته می

 (.٣١: ١٣٩0)کریوولن،« سازدتر میو هوای فیلم را روشن این حال

 رنگپي -جملة دوم

تان قصۀ پیروزی خیـر بـر نامهماگر ادعا کنید که فیل .مایهرنگ است نه درونتأکید بر پی   

از  سـیاریبدربارۀ اید که ای مبهمی را بیان کردهمایه، صرفاً جملۀ درونکندروایت میشر را 

حتی  .مکن استرنگ در حداقل کلمات متوان به کار برد. جملۀ کلیدی، بیان پیها میقصه

رنـگ ، مثالً پـیشوندا خالصه میـهک جملهکارهای سینمایی غرب هم در تترین شاهبزرگ

« فاســتر کــین چــالزول مطبوعــات؛ قصــۀ صــعود و ســقوط غــ»شــود: شــهروند کــین می

توان چنین گفت: قصۀ تراژیـک و را می شاهنامهداستان در  رنگیپ (.٣٣-٣١: ١٣٩0)کریوولن،

دشـواری هبمتزلزل است که  رنگیپنامۀ اقتباسی دالوند چنان حماسی پسرکشی و در فیلم

کـه  پسرکشی را که قصۀ تراژیک و حماسیغیر از این ؛خالصه کرد یاجملهتکتوان در می

وش خـه بـا پایـانی کننـدای سرگرمتا حد قصه ،الگوهای برجستۀ تجربۀ بشری استاز کهن

 پایین کشیده است.

 : هفت بزرگ3 قدم

خ بـه د. پاسـخ داده شودارد که باید پاساز جلوتر رفتن، هفت پرسش اساسی وجود  پیش   

کنـد. در بسـیاری از مـوارد، سازی و تعریف داستان شـما کمـک میها به شفافاین پرسش

ثابت شـده کـه  دفعاتبهاما  ؛کندها در طول نوشتن متن تغییر میهای به این پرسشپاسخ

 .استبرد آن این هفت پرسش بهترین جا برای شروع داستان و پیش

 تان کيست؟اصلي يتشخص

ها امکان حضور تعـداد توانید یک شخصیت اصلی داشته باشید.( اگرچه در فیلم)فقط می   

ن چـه تاقاطع تصمیم بگیرید که شخصیت اصلی طوربهزیادی شخصِ بازی وجود دارد، باید 

شخصـیت اصـلی. شخصـیت اصـلی، « تـک»تان، بلکـه کسی باشد، نه پنج شخصیت اصـلی
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بنـابراین  .نامـه موفـق نخواهـد بـودنی نباشد، فیلمداشتداستانِ است و اگر دوست وجاندل

مشخصـۀ جـذاب دارد  بسـیار یمطمئن شوید که این شخص زندگی درونی غنـی و تعـداد

 در این داستان شخصیت اصلی سهراب است. (.٣4: ١٣٩0)کریوولن،

 داستان واقعاً دربارة کيست؟ سفر او چيست؟

لی، تان رسـتم و سـهراب، قهرمـان اصـمحققان بسیاری بر آن بوده و هستند که در داسـ   

 دی و پاکیهم بر مبنای نیرومنآن ؛سهراب است. در نبرد این دو، سهراب، پهلوان برتر است

استان، د ۀهای اولیدربارۀ سهراب است. حتی صحنه تربیششک داستان، و خلوص ذاتی. بی

کار مشـغول شراحت و که در مرغزاری پر از نخجیر در مرز ایران و توران رستم به است جاآن

ادر مـآشـنایی پـدر و  ،بینـیم و در ادامـهپردازیِ پدر سهراب را مـیاست، فرصتِ شخصیت

 سپارد تا بـهیمای به تهمینه ، نشانِ خانوادگی که رستم به شکلِ مهرههاآنسهراب، ازدواج 

تِ ای بـرای ورود شخصـیزمینـهیا بازوی فرزندش ببندد، همه و همه به شـکل پـیش وگیس

 هراب به داستان است.س

 خواهيم دنبال کنيم؟مشخّصاً سرنوشت چه کسي را مي. 1

 رود.جوی پدر میوسرنوشت سهراب را که به جست   

 تان چيست؟اصلي يتشخص. خواسته، نياز، ميل 2

ن ط به مشکل دراماتیک اوست. سه پاسخ اصلی به ایربوشخصیت اصلی جذابیتش م   

کردن پدر  خواستۀ سهراب، پیدا (.٣٥)همان: ی )بقا( است پرسش معموالً عشق، پول و زندگ

است در  ها، نیازها و امیال ممکنو آگاهی یافتن از اصل و نسبش است. البته این خواسته

مل اصلی امیال، عا ها وطول داستان تغییر کنند، اما به یاد داشته باشید که این خواسته

 (.٣4 :١٣٩0کریوولن،)بیانشان کرد  وضوحهبهستند، پس باید پیشاپیش  مخاطبان توجهجلب

 ؟دارديبازماش یابي به خواسته. چه کسي یا چه چيزی او را از دست3

 ی عظـیماست به خوب پردازش شدن شخصیت آدم بـد و مـوانع ربوطخوب بودن فیلم م   

 (.٣6: ١٣٩0کریـوولن،)آینـد اصـلی وجـود داشـته یـا پدیـد می یتشخصـاست که در مسیر 

فرستد و به کمک سهراب می یهزارنفردوازدهراه با لشکری ب، هومان و بارمان را همافراسیا

دهد ترتیبی بدهنـد کـه سـهراب، پـدرش را نشناسـد. بـارزترین عمـل به آن دو دستور می

افراسیاب، به جان هم انداختن پدر و پسر و نیرنگی است که برای رسیدن به این هدف بــه 

شود نیز از معرفی رسـتم بـه ایرانی که به دست سهراب اسیر میبندد. هجیر، سردار کار می

اش کـه یابی سهراب به خواسـتهطور خود رستم نیز مانع دستهمین .زندمی سهراب سرباز

کاووس نیز اولین مانع کند. کیشود و خود را به او معرفی نمیهمانا شناختن پدر است، می
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کـه سـهراب او را پادشـاهی نـاالیق  جـاآناز  سد؛رنظر میاش بههراب به خواستهس رسیدنِ

 داند که باید به جای او بنشیند.می دارنام یدانست و رستم را پهلوانمی

 رسد؟اش ميمعمول به خواستهای جالب و غير. چگونه در پایان به شيوه4

م ن نیستیاما مطمئ ؛دانیم که در آخر فیلم، جیمز باند باز هم دنیا را نجات خواهد دادمی   

 آن است« چگونگی»که « چیستی»گویی سینمایی نه که چگونه. پس کلید داستان

رگ مشود، در آستانۀ سهراب که پهلویش با خنجر پدر دریده می (.٣6: ١٣٩0)کریوولن،

این  وهستم  گوید: من پسر رستمدهد و میای را که به بازو بسته، به رستم نشان میمهره

. شناسدیمباز او تو را خواهد کشت. از زاریِ رستم، سهراب پدر را نشانِ خانوادگی ماست و

 رسد.اش با پایانی خوش میدر دالوند، سهراب به خواسته

 . با پایان داستان به این شيوه سعي دارید، چه چيزی بگویيد؟۵

بخش هـم در روند و معموالً چند تمهید سـینماییِ وحـدتمیها پیشمایهها با درونفیلم   

شـوندۀ تصـویری، ( تکراروتیـفهای )ممایهبن عنوانبهرا  هاآنتوان وجود دارد که می هانآ

های مایـه. تکرار عناصر خـاص، راهـی بـرای بـروز درونگرفت در نظروگویی روایی یا گفت

وگوهـا، ، گفت، اپیزودهـا، وقـایعهایتشخصتواند آگاهانه یا ناخودآگاه نویسنده است که می

نـد چیزی کـه چ شاهنامهدر داستان  (.٣٧: ١٣٩0)کریوولن، ه و عناصر دیگر باشدوسایل صحن

چـون شود، ناشناخته ماندنِ رستم برای سهراب است و سرشتِ تقدیر کـه هـمبار تکرار می

 اندازد.زنگی در سراسر داستان طنین می

صـدای  شـود،وگوها و شخصیت پدر تهمینه در چند صـحنه تکـرار میدر اثر دالوند، گفت  

هایش، شاخۀ گلـی کـه رسـتم بـه او داده در هایش و کابوسرستم، صدای تهمینه و خواب

 یوگوهـاگفتطـور چند صحنه استفاده شده، درختی کـه در حیـاط خانـه کاشـته، همین

را  یزچمـههخواهـد مهره. گویی بخت و اقبال می تکرار شده و نیز کالغ و چند بارافراسیاب 

واپسـین  گـر درتوان به آمدن منجی و یاریر کند. در این فیلم میآمادۀ شناختن پدر و پس

 لحظه ایمان آورد.

د و خواهيد داستانتان را تعریف کنيد؟ )چه کسي آن را باید بگوی. چگونه مي۶

 چه تمهيدات روایي باید به کارگرفته شود؟(.

-در خالل گفتدر این اثر، دانای کل است و قصّه را گاه از زبان خودش، گاه  فردوسی   

شود از همین روش استفاده کرد و کند. برای اقتباس نیز می، روایت میهایتشخصگوی و
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رد بُهای اصلی برای پیشوگویِ شخصیتها، از صدای راوی یا گفتبنا به طراحی صحنه

 کند.طرح داستان، استفاده کرد که دالوند از این امکانات استفاده می

 یابند؟نه در داستان تحول مي. شخصيت اصلي و فرعي چگو۷

یت اصلی چگونه در جریان داستان شخص .گر قاعدۀ طالیی تحوّل استاین پرسش تجسم   

ا باور این تحول ر تماشاگرانحوّل موجه و ارضاکننده هست؟ آیا یابد؟ آیا این تتحول می

)بر اساس  یراناسهراب را اگر نمایندۀ دشمن  شاهنامهدر  (.٣8: ١٣٩0)کریوولن،کنند؟ می

 که در واپسیناین جزبه ؛شود و تحول منفی داردظاهر قصه( در نظر گیریم، کشته می

صیت لذا تحول شخ ؛شناسد که تحولی مثبت ولی ناکام استدقایق زندگیش پدرش را می

ست د یمی عظتواند برسد. در پویانمایی سهراب به تحولاصلی به اهداف نهایی خود نمی

ی ولی گوی ؛سیدن قهرمان به اصل وطنی و اصل زیستی خود استیابد که همانا رمی

 اند.چندان قوی چیده نشده ،های پیشینیتمهیدات این تحول در صحنه

 ای: نمودار صحنه4 قدم

توانید جاهای خالی را پر کنید، حتی چیزهایی را ای باید تا جایی که میدر نمودار صحنه   

بـه نمـودار  تربیشمثل عناوینی برای هر پرده. هرچه  ظاهر نخواهند شد، که هرگز در فیلم

خواهیـد  متنتـانهای مهـم تلقی بهتری نسبت به مقاطع و سـکانس ،ای اضافه کنیدصحنه

هیچ  .مشخص شود یاپردهسهجا باید اصول اولیۀ ساختار در این (.٣8: ١٣٩0)کریـوولن،داشت 

ای امـا یـک چشـم حرفـه ؛داردها در یک فیلم وجـود نـمرز مشخصی برای جدا کردن پرده

نیسـت.  سـخت یها کارهجداسازی پرد ها را تشخیص دهد.تواند، تقطیع پردهمی سرعتبه

 تر خواهد بود.ها سادهتحلیل فیلم را تمرین کنید، تشخیص آن تربیشهر چه 

 اهداف پردة اول:

)مک سد رای نهایی به نقطۀ اوج میپرده عبارت است از تعدادی سکانس که در صحنه   

ار پرده به ک ارسطو، گام را در نمایش به معنی نزدیک بهرسد که به نظر می(. ٢4: ١٣8٢کی، 

 گام سه رد جهان، این کامل دیگر چیزهای تربیش درام را چون»برد؛ زیرا وی نیز می

این (. ١٢٥: ١٣8٢و، به نقل از ارسط ٢: ١٣٩١ونک، )پورعلم و پیراوی « و پایان یانهم ،برشمرد: آغاز

ز ـنی« ایردهـپسه»تار ـبًا همانی است که در اصطالح نمایشی به آن ساخـساختار، تقری

 چینی دانست.توان برابر با مقدمهرا می اول ۀپردگویند. می

 تان گيرا باشد.باید ایدة اوليه. 1
ـــددلشغمـــی  ـــرد ب ـــر ک   ســـاز نخجی

 

ــرد           ــر ک ــر از تی ــرکش پ ــت و ت ــر بس  کم
 (٢6١/ ١: ١٣٩6 )فردوسی،                    
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م یکـی ایدۀ اولیۀ پردۀ نخست، عزم شکار است که هم به لحاظ بصری جذابیت دارد و هـ   

نـدگی سـاز زهای کهن است. بسیاری از اتفاقـات سرنوشـتاز عناصر بسیار پربسامد در قصه

 آید.قهرمانان نیز در شکار پیش می

 زد.پنداریِ خواننده را برانگيذات. هم2

م یعنـی پنداری بـا دو شخصـیت مهـذاتتوانسته حس هم یخوببه، فردوسی شاهنامهدر    

ا هـر ذهن میلیونداین تراژدی  بودنزندهگواه راستین آن نیز  .رستم و سهراب را برانگیزاند

تفـاق نامـه ایـن ااما در پویانمایی هم به دالیـل فنـی و هـم ضـعف فـیلم ؛زبان استفارسی

 افتد.نمی

 را پراکنده و سریع معرفي نکنيد. هايتشخص. ۳

معرفـی  مـشآرابا جامع و  یدوشایدبا کهچندانها رسد شخصیتدر پویانمایی به نظر می   

 اند.نشده

 در معرض خطر باشد. ی مهم. باید چيز4

 است که اینک در معرض خطر است. ی مهمامر مرزوبومدفاع از    

 گير بياندازید.. تماشاگرتان را با مشکل دراماتيک ۵

تم ست که رسشناختی نیز دارد، زمانی ادر پردۀ اول، مشکل دراماتیک که داللت نشانه   

و د و از ادهه میای را که به بازو دارد به تهمینشود تهمینه را ترک کند و مهرهمجبور می

مه هتا  رددختر یا بازوی پسری ببندد که به دنیا خواهد آو ویرا به گیس خواهد آنمی

 بدانند او فرزند رستم است.

 . یک حادثة محرّک داشته باشيد.۶

ده، شکاووس آگاه کفایتی پادشاهی چون کیجوی پدر است و از بیوسهراب در جست   

 به مرز راسیابوی با حمایت اف .داند به جای وی نشاندپهلوان میخواهد پدر را که جهانمی

 گردد.شکرکشی حادثۀ محرک اصلِی داستان میکند و این لایران و توران لشکرکشی می

 د.را بازگو کني هاآناصلي به اهداف یا فقدان  يتشخصیابي . ضرورت دست۷

تر خواهد هم بزرگ هاآنتر باشد، پیروزی ، بزرگهایتشخصهرچه موانعِ پیش روی »   

روزی او و ریسک کند، پی تربیش یتشخصبود. عاملِ دیگرِ این معادله، ریسک است. هر چه 

در این گام،  (.٢١: ١٣٩0کریوولن،)« تر خواهد بودبخشها، رضایتنشستن آن ریسکثمربه

ولی هدف سهراب یافتن پدر و  ؛هدفِ رستم نابودیِ سهراب است که در جبهۀ دشمن است

که کاووس است. امر دراماتیک در این پارادوکس است که با اینجای کینشاندن وی به
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ترین پیروز میدان اما در اصل ناکام ؛شکست دشمن است آن که رسیده ودرستم به هدف خ

یابد که به ، سهراب نیز به هدفش دست نمیسوآنپسرش را کشته است. از  چراکهاست؛ 

ریزد حال در پویانمایی این معادالت به هم می .لحاظ استراتژی روایی امری کارکردی است

 شود.وطنی و حماسی در پردۀ فراموشی نهفته میو اساسًا با شناختن پدر و پسر اهداف 

 انگيز باشيد.. در چرخش برای سوق به پردة دوم، هيجان8

افراسیاب،  رسانند.به افراسیاب می ،خبرچینان این راز را که سهراب فرزند رستم است   

در به که پ فرستد، به این امیدلشکری با فرماندهی هومان و بارمان، به یاری سهراب می

برود.  ز بینش به اقلیِم پارس ایابیدست پسر کشته شود و یکی از موانع بزرگ او در دست

اشد، بید باخبر ترین کسی که بامهم کهیدرحال ؛پس هر دو لشگر از این راز بزرگ باخبرند

یز انگانن چرخش هیجـو هم در پویانمایی ای شاهنامهماند. هم در خبری مطلق میدر بی

از  هرابسدر پایان پویانمایی با رسیدن تهمینه و آگاه کردن رستم و  اما ؛وجود دارد

 ریزد.نسبتشان با هم بر هم می

 باشد. شده مشخص. در این پرده، ژانر باید 9

از  فیلم بعد نامه است. درهای بین فرم رمان و فیلمترین تفاوتعلت و معلول از مهم»   

د که قایعی بیاینها باید مستقیمًا از دل واسخنیست؛ پ قبولقابلپردۀ یک، هیچ تصادفی 

ت استهالل عبرا خواننده از همان ابتدا با شاهنامهدر  (.٢١ :١٣٩0کریوولن،)« ایمقبالً دیده

ول خر پردۀ اآولی در پویانمایی در  ؛«پر آب چشم»شود رو میهای روبنامهراوی، با سوگ

ذکر به ت کننده است. با توجهی سرگرمهنوز تکلیف ژانر روشن نیست یا نهایتاً داستان

 کنیم. تر طراحیداریم که حوادث را دقیق تربیش ینامه نیازکریوولن ما در فیلم

 اهداف پردة دوم:

ا ـر بـرابـوان بـتدوم را می ۀردـپهای روایی گفته شد، ه در تعریف پردهـک طورهمان   

 یت شوند:در این پرده مراحل زیر باید رعا افکنی دانست.گره

 را بسازید. داستانتان. 1

 ؛رسدپرا می گیرد و از او نشانِ خیمۀ رستمسهراب در دژ سپید، هجیر را به اسارت می   

 یسوبهمگین کشد و سهراب خشرزم را مییابد. رستم در حملۀ شبانه، ژندهاما جوابی نمی

پردۀ  ن درریان داستاطلبد. با این پرسش و نیافتن پاسخ جلشکر ایران تاخته و حریف می

 شود.دوم ساخته می
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 تر بسازید.بزرگ هایخطرپذیری .. توقّعات را وارونه کنيد2

 یاب، وقتکند. سهردر رویارویی رستم با سهراب، پدر از بردن نام خود، خودداری می   

شتنِ از ک خورد وخواست او را بکشد، فریبِ گفتۀ او را میرستم را خاک کرده بود و می

 هاهنامششود و راوی کشد. در این صحنه انتظارات تماشاگر برآورده نمیحریفش دست می
 د آن راـانچیند تا خواننده نتوگ رستم میـالب نیرنـرا در ق تربزرگ هایخطرپذیری

 بینی کند.پیش

 نيد.کیابي او به اهدافش طراحي تر برای ممانعت از دست. موانع جالب و جالب3

 میاندر از پیابی سهراب در شناخت های دسترزم یکی دیگر از مهرهن ژندهشدبا کشته   

 دستبهدست یزچهمهطور است ممانعتِ رستم از معرفی خود به سهراب. رود. همینمی

 دهد تا مانع سهراب از شناخت پدرش شوند.هم می

چندانی طویل گوید و تها را می. داستان بایستهنباشيد گوزیاده و کنندهکسل. 4

 ندارد.

 شود؟. مشکل دراماتيک را پررنگ کنيد. اگر شکست بخورد چه مي۵

 زند: رستمرا رقم می هاآنمشکل دراماتیک پردۀ دوم ماجراهایی است که صحنۀ نبرد    

او  اکهچرد؛ شوامیدها به ناامیدی مطلق بدل می رود واگر شکست بخورد، ایران از دست می

نشود،  د پیروزکند اگر در این نبرناپذیر. سهراب گمان میشکست پهلوان ایران است وجهان

ن زمیرانی ایهرگز نخواهد توانست پدرش را پیدا کند و او را یاری دهد تا بر تخت پادشاه

او  پسینزااشوند و یماند، ناامید نیز تورانیان که به وی اعتماد کرده سوآنبنشیند. حتی از 

ردۀ راماتیک پبر روی هر دو قهرمان است که گرۀ د ی عظیمشارلذا ف ؛گیرندمی کمدسترا 

 کند.می دشواردوم را سخت و 

 ها داشته باشيد.از خط تهدید و تنش در صحنه ي پيوسته. حس۶

ستم، ربار ینرد دوم، ارود اگر در نبای که رستم در نبرِد اول ترتیب داد، انتظار میبا حیله   

 ؛مدجانومی بیگونه کند که سهراب کرد و کار به نبردِ سهمانسهراب را به زمین زد با وی 

 کرده کند و بعد از به زمین زدن سهراب، به آیینی که خود وضعاما رستم نیرنگ می

یش ز روز پاجاست که تهدید و تنش که شکافد. اینماند و پهلوی حریف را میبند نمیپای

ه این ینیم کبولی با شگفتی می ؛رسدمی ای را ساخته، به اوج خودآغاز شده و خط پیوسته

 شود.پیوستگی در پویانمایی شکسته می
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 باشد. باید در پایان این پرده، شرایطي بدتر از آغاز داشته يتشخص. ضرورتاً ۷ 

 نجر پدرخجا به در این است سهراب که پهلوانانه و امیدوارانه در پردۀ نخست آمده   

ن ـیبا چن گیرد. در پویانمایی مطلقاً انۀ مرگ قرار میشود و در آستپهلویش دریده می

ه با رسد کشویم، شرایط قهرمان در این صحنه به بهترین حد خود میرو نمیهای روبصحنه

 الگوی کریوولن ناسازگار است.

 . هماوردِ شما باید نقشه یا برنامة زیرکانه و روشني داشته باشد.8

ه زمین بکند و حریفش را رکانۀ خود را عملی میرستم نقشۀ ظریف و زی شاهنامهدر    

ز روی اصادفًا تمینه تنها ته .ای در کار نیستاما در پویانمایی نقشه یا برنامۀ زیرکانه؛ زندمی

ر و زم شوهرای در راه است و خود را به میدان یابد که فاجعهنشانۀ پژمردگی گل، درمی

 رساند.پسرش می

 اهداف پردة سوم:

کنی افی و گرهچینگشایی دانست که از پس مقدمهتوان برابر با گرهم را نیز میسو ۀپرد   

 آید و شامل این شش ویژگی است:می

 لغزش جایي ندارد. وجهيچهبهبا سر به سمت پایين بدوید. . 1

یمان ودمان نردگوید که از دهد و مینشانی را که به بازو دارد به رستم نشان می سهراب   

ز د و انشینه زاری میـشناسد به سهراب را میـان است. رستم کـرستم دست دـرزنـو ف

همینه تزبان  کند. در پویانمایی افشای راز پدروپسری آن دو ازکاووس نوشدارو طلب میکی

 در پردۀ سوم آمده و از جذابیت اصل قصه فاصله گرفته است.

 ترین لحظه قرار دهيد.. نقطة اوج را بزرگ2

ا نوشدارو ر خواهد، خودشود. رستم میتر میکاووس، سهراب به مرگ نزدیککی با تعلّل   

وردِن آی برای گردد و سوارخواند، برمیگویند سهراب او را میبه او می راه یانمبیاورد. 

« است ندارد، چگونگی مهم یتیاهمرسیم چیستی وقتی به اوج می»فرستد. نوشدارو می

ای رجستهبالگویی و اساطیری نقطۀ اوج با پشتوانۀ کهن نامهشاهدر  (.٢٢: ١٣٩0کریوولن،)

نطقی رمـوع غیـگیرانه از نویانمایی نقطه اوج را غافلـدر پ کهیدرحال ؛راه شده استهم

طالع ار بیآور و برای تماشاگتوان دانست که برای مخاطب آگاه از اصل داستان حیرتمی

 هیجان است.بی
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 برسيد. وفصلحل. باید در پایان به 3

ر داما ؛ نه استگشایی رابطۀ دو قهرمان از زبان تهمیهمان گره وفصلحلدر پویانمایی  

 ند:کرا آرام می سهراب بزرگوارانه پدر .انگیز داریمپارادوکسی و غم یوفصلحل شاهنامه

 . این صحنه، نتيجة تصميم قاطع قهرمان در لحظة بحراني است.4

اما  ؛دهدمی افتد و سهراب در آغوش پدر جاناتفاق می شاهنامهتصمیم قاطع قهرمان در    

 ند.زمی لحظۀ بحرانی را تهمینه رقم .ای وجود ندارددر پویانمایی اصاًل چنین صحنه

 قواعد دنيایتان را واضح و روشن بيان کنيد. .۵

و  آیدیبرنم یکار یچهکس، قواعد تراژدی روشن است؛ گویی از دست هیچ شاهنامهدر    

افشان، یابی به اهددر دست هایتشخص کوششزند و همۀ حوادث را دست تقدیر رقم می

ر دکه ژانر نامشخص یا جاآنکه گفته شد در پویانمایی از طورهماناما  ؛بردراه به جایی نمی

ژدی دف تراهریزد. ماند، قواعد دنیای داستان نیز بر هم میکننده میحد داستانی سرگرم

ۀ پرد قصه در .شودکه از نظر ارسطو شفقت )کتارسیس( است، در پویانمایی متحقق نمی

 کند.مین ند(شود و تماشاگر را درگیر چیستی خود )اگر اصل داستان را نداسینما تمام می

لحظة  قدرتمندترینتان باشد؛ باید مایهبندی شما باید در تداوم درون. پایان۶

 فيلم شما به لحاظ عاطفي باشد.

بتدا ارسید از ظر میطور که به نناکام است. همان واقعدر، رستم پیروز، اما شاهنامهدر    

ا آمدن و به دنی هاآنزدواج از رفتِن رخش به سمنگان، آشنایی رستم با تهمینه، ا) یزچهمه

اد ست یدبه دست سرنوشت صورت گرفته، از مرگِ پسر به دستِ پدر نیز از همین  (سهراب

ین تجمع ترشبیرسد، در پویانمایی به نظر می«. چنین بود و این بودنی کار بود»شود: می

 د.سویی ندارمایۀ اثر همبندی باشد که با درونبار ضعف روایی در همین پایان

 : طرح کلي۵قدم 

هایی ها از مجموعـه سـکانسهر یک از این پرده .شودنامه به سه پرده تقسیم میهر فیلم   

ها از شوند و ایـن صـحنههایی را شامل میها صحنهکه خود این سکانس است تشکیل شده

 ها یا نماهـاوگوها و کنشخود از سطور گفتکه در جای  است هایی تشکیل شدهضرباهنگ

از پنجـاه صـحنه  کمدسـتها( بایـد شوند. طرح کلی )یا همان فهرسـت صـحنهحاصل می

 از این خویشتن خستن اکنون چه سود

 

 چنین بود و این بودنی کار بود          
 (١/٢٩6: ١٣٩6 )فردوسی،                       
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تا در پردۀ دوم و ده تا در پـردۀ سـوم.  وپنجیستبپانزده تا در پردۀ اول،  :تشکیل شده باشد

علـت »م بایـد یـک هـر کـدا رد داستان ضروری باشـد.بُها باید برای پیشتمامی این صحنه

ر پایان هر صحنه باید در وضع موجود متن تغییری حاصـل شـده د و دداشته باش« وجودی

هـا تقریبـاً قاعده اسـت و صـحنهدر پویانمایی تنظیم طرح کلی به (.48: ١٣٩0)کریوولن،باشد 

ولـی بحـث  ؛افتـدبرابر الگوی کریوولن هستند، تغییرات نیز در پایان هر صحنه اتفـاق مـی

 ار طرح کلی است.اصلی تغییرات محتوایی است که خارج از ساخت

مـایی تطبیـق و پویان شـاهنامهوی کریـوولن را بـا ـای الگمقایسه صورتبهدر جدول زیر    

 ایم:داده

 پویانمایي شاهنامه الگوی اقتباس کریوولن

 مبهم سرنوشت : یک کلمه١قدم 

 سیحما-اییک فیلم اسطوره حماسی-یااسطوره -تراژدی : دو جملۀ کلیدی٢قدم 

 کنندهقصۀ سرگرم قصۀ تراژیک و حماسی پسرکشی رنگپی -جملۀ دوم

 یتشخص*  : هفت بزرگ٣ قدم

 کیست؟ اصلی

 سهراب سهراب

* داستان واقعًا دربارۀ کیست؟ سفر 

 او چیست؟

خت تیافتن و به  -سهراب افتن و به تخت نشاندن پدری -سهراب

 نشاندن پدر

. مشخّصاً سرنوشت چه کسی را ١

 خواهیم دنبال کنیم؟می

 سهراب هرابس

 یتشخصنیاز، میل  . خواسته،٢

 تان چیست؟اصلی

خت تیافتن و به  -سهراب افتن و به تخت نشاندن پدری -سهراب

 نشاندن پدر

. چه کسی یا چه چیزی او را از ٣

 ؟داردیبازماش یابی به خواستهدست

رستم  ،هجیر ،بارمان ،افراسیاب، هومان

 کاووسو کی

 ،بارمان ،افراسیاب، هومان

 کاووسرستم و کی ،هجیر

ای جالب . چگونه در پایان به شیوه4

 رسد؟اش میمعمول به خواستهو غیر

سهراب با نشان دادن مهرۀ بازویش به 

پدرش فهمد که کشندۀ او رستم می

 .است

پایان خوش شناختن پدر و 

 پسر

شیوه سعی  . با پایان داستان به این٥

 دارید چه چیزی بگویید؟

 ایمان به بخت و اقبال تقطعیت سرنوش

خواهید داستانتان را . چگونه می6

 تعریف کنید؟

دانای کل با ابزارهای متنوع  دانای کل

 بصری

. شخصیت اصلی و فرعی چگونه در ٧

 یابند؟داستان تحول می

شود و تحول منفی سهراب کشته می

دارد، در واپسین دقایق زندگیش با 

 شناخت پدر تحولی مثبت و ناکام 

 یابد.می

سهراب به اصل وطنی و 

رسد، ولی زیستی خود می

ول در ـتمهیدات این تح

های پیشینی چندان صحنه

 اندقوی چیده نشده
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 . باید ایدۀ١ ای: نمودار صحنه4 قدم

 تان گیرا باشد.اولیه

در تاریکی فرورفتن توران  شکارگاه

 زمین

پنداریِ خواننده را ذات. هم٢

 برانگیزد.

 خیر آری

را پراکنده و سریع  هایتشخص .٣

 معرفی نکنید.

 خیر آری

. باید چیز مهمی در معرض خطر 4

 باشد.

روشنایی و خوشی مردم توران  مرزوبومدفاع از 

 زمین

. تماشاگرتان را با مشکل دراماتیک ٥

 گیر بیاندازید.

پسر یا دختر  ویمهره به بازو یا گیس

 رستم

پسر یا  ویمهره به بازو یا گیس

 ستمدختر ر

کفایت است و رستم کاووس بیکی . یک حادثۀ محّرک داشته باشید.6

 شایستۀ پادشاهی است.

است و  کفایتیبکاووس کی

 رستم شایستۀ پادشاهی است.

اصلی  یتشخصیابی . ضرورت دست٧

را بازگو  هاآنبه اهداف یا فقدان 

 کنید.

پدر را به تخت  تواندینمسهراب 

 پادشاهی بنشاند.

و از  شناسدیمدر را سهراب پ

نتایج این شناخت ما آگاه 

 شویم.نمی

. در چرخش برای سوق به پردۀ 8

 انگیز باشید.دوم، هیجان

باخبری همگان از نسبت رستم و 

 خبری آن دوسهراب و بی

باخبری همگان از نسبت رستم 

 خبری آن دوو سهراب و بی

. در این پرده، ژانر باید ٩

 باشد. شدهمشخص

 سرگرمی تراژدی

رزم دهد، ژندههجیر رستم را نشان نمی را بسازید. داستانتان اهداف پردۀ دوم:

 شود.کشته می

دهد، هجیر رستم را نشان نمی

 شود.رزم کشته میژنده

های . توقّعات را وارونه کنید، ریسک٢

 تر بسازید.بزرگ

 سهراب را ،فریب دادن رستم سهراب را ،فریب دادن رستم

تر برای جالب و جالب . موانع٣

یابی او به اهدافش ممانعت از دست

 طراحی کنید.

دهد تا هم می دستبهدست یزچهمه

 مانع سهراب از شناخت پدرش شوند

هم  دستهـبدست یزچهمه

دهد تا مانع سهراب از می

شناخت پدرش شوند اما 

تهمینۀ نقش همۀ موانع را پاک 

 کند.می

 - - باشید.نباشید؛ ورّاج ن کنندهکسل

مشکل دراماتیک را پررنگ کنید. اگر 

 شود؟شکست بخورد چه می

رستم اگر شکست بخورد، ایران از 

 یابد.رود. سهراب پدر را نمیدست می

رستم اگر شکست بخورد، ایران 

راب پدر ـرود. سهاز دست می

 یابد.را نمی

از خط تهدید و  ی پیوسته. حس6

 ها داشته باشید.تنش در صحنه

 وجود دارد وجود دارد

 باید در پایان این یتشخص. ضرورتاً ٧

 باشد.داشتهپرده،شرایطی بدتر از آغاز 

سهراب خوشحال از یافتن پدر  سهراب در آستانۀ مرگ است.

 است.
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. هماوردِ شما باید نقشه یا برنامۀ 8

 زیرکانه و روشنی داشته باشد.

رستم نقشۀ ظریف و زیرکانۀ خود را 

فش را به زمین ـد و حریکنعملی می

 زند.می

ای درکار نقشه یا برنامۀ زیرکانه

نیست، تهمینه خود را به 

میدان رزم شوهر و پسرش 

را معرفی  هاآنرساند و می

 کند.می

 اهداف پردۀ سوم:

با سر به سمت پایین بدوید. 

 لغزش جایی ندارد. وجهیچهبه

دهد و رستم سهراب مهره را نشان می

 شود.برو میبا حقیقت رو

افشای راز پدروپسری آن دو از 

 زبان تهمینه

ترین لحظه قرار . نقطۀ اوج را بزرگ٢

 دهید.

 

الگویی و نقطۀ اوج با پشتوانۀ کهن

 راه شده استای هماساطیری برجسته

گیرانه از نوع نقطه اوج را غافل

 توان دانستغیرمنطقی می

 برسید. وفصلحل. باید در پایان به ٣

 

انگیز؛ پارادوکسی و غم یفصلوحل

 کندسهراب بزرگوارانه پدر را آرام می

گشایی همان گره وفصلحل

رابطۀ دو قهرمان از زبان 

 تهمینه

. این صحنه، نتیجۀ تصمیم قاطع 4

 قهرمان در لحظۀ بحرانی است.

افتد و تصمیم قاطع قهرمان اتفاق می

 دهدسهراب در آغوش پدر جان می

 تصمیمی وجود ندارد.

. قواعد دنیایتان را واضح و روشن ٥

 بیان کنید.

قواعد تراژدی روشن است؛ سرنوشت 

 کند.کار خودش را می

قواعد خالف انتظار تراژدی 

 است.

بندی شما باید در تداوم . پایان6

تان باشد؛ باید مایهدرون

قدرتمندترین لحظۀ فیلم شما به 

 لحاظ عاطفی باشد.

سر ه دست پـر را بـوشت پسـرنـس

 کشد.می

م ـه هـسر را بـدر و پـخت پـب

 شناساند.می

 گيرینتيجه

و « رسـتم و سـهراب»ان ـوولن و اصـل داستــدر بررسی فرآیند پنج قدمی اقتباس کریـ   

های که اصل قصه، جمالت کلیدی، شخصیتنامۀ اقتباسی آن، این نتیجه به دست آمد فیلم

مایۀ اصـلی آن و سـاختار روایـی ستان، درونهای محوری دربارۀ وی، پایان دااصلی، پرسش

نامـۀ اقتباسـی امـا در فـیلم ؛در اصل داستان با الگوی اقتباسی کریوولن کامالً منطبق است

این داسـتان منطبـق  .ریزددالوند این انطباق مختل شده و ساختار اصلی داستان به هم می

امـا  ؛سی در داستان وجود نـداردرود و نیازی به تغییر اسانویسی پیش مینامهبا اصول فیلم

سـردرگم اسـت و نتوانسـته  یتـا حـد نویس در پویانمایی در انتخاب نوع اقتبـاسنامهفیلم

شـمرد، مطابقـت اش برمینامهنسبت به اصالت و شهرت داستان و هدفی که خود برای فیلم

ان و دیگـر ، فضـا، مکـان، زمـیتشخصتوانست با تغییراتی در نویس مینامهایجاد کند. فیلم

اما در روحِ داستان، ادامۀ زندگی سهراب را نـه از  ؛عناصر، پایانِ اصلی داستان را تغییر ندهد

نظر جسمی کـه از نظر حماسی و پهلوانی، به فراخور هدف اصلی فردوسی که حفظ وطـن، 
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حتی به قیمت فداکردن پسر است، به بیننـده بنمایانـد و تصـویر زنـدۀ عشـق بـه وطـن را 

ویس ـنـهـنامـلمـفیـ هـکـیدرصورتدلیل انتخابِ پسرکشیِ رستم، به تصویر بکشد.  عنوانبه

کـرد؛ یعنـی بـا توجـه بـه خلق کند، باید لوازمش را فراهم مـی ی جدیدخواست، تصویرمی

یافت و با ایجـاد تغییـر نامه، شباهت دوری به داستان اصلی می، کلِ فیلم«ملهم از»اقتباسِ 

کرد تا بینندۀ آشـنا بـه داسـتان، خلق می ای دیگرنامه، فیلمهاتیشخصاساسی در وقایع و 

 گشت.نمی« تحریف»شد و فیلم در پرداخت چنین قصۀ اصیلی دچار شبهۀ گیر نمیغافل

 لوند،اپویانمایی د آن کریوولن از تراژدی، تبعبهکه بنا به تعریف ارسطو و دیگر این

ر دویژه هبه وی دهد، موقعیتی کتاری، تغییر میژانر ادبی خود را با تغییرات در الگوی ساخ

 ؛آیدمینبه شمار « شفقت و هراس»و « کرداری شگرف»آفریند، از نوع سکانس پایانی می

شود: شاره میاای و نهایتًا به چند نتیجۀ حاشیه الق تراژدی به این اثر درست نیستلذا اط

نها ت ،اهنامهشبه فردوسی و  ن اشارهاست، بدو شاهنامهکه در اثری که منبع اصلی آن، این

ر این، الوه بع .شده استبسنده « به نام خداوند جان و خرد...»در ابتدای فیلم به ذکر بیت 

ه و ی بودکه خود کارگردان، اذعان دارد که هدف اصلی او، مخاطب خارجبا توجه به این

ن خاطبابیت برای م ، اینکرده استگذاری برای اکران فیلم، در خارج از کشور سرمایه

ود، در به بهتر کانگاشته شود. دیگر این شاهنامهای از تواند نشانهخارجی ناآشناست و نمی

 هام از،، با الت آزادقتباس، برداشاای کوتاه،  آن حداقل در حد اشارهابتدای فیلم، نوع و منبعِ

 گردید.نیز می
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ن: (، فرهنگ اصطالحات ادبی، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهرا١٣80کادن، جی. ای، )  -

 شادگان.



 

 1400تابستان  بهار و ، 31، پياپي هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال  ٢٢٢ 

 

 

ۀ بابک ترجم ،نامه اقتباس کنيمچگونه از هر چيزی فيلم(. ١٣٩0کریوولن، ریچارد. )  -

 تبرایی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

شـابه بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد م(. »١٣88کمالی، محمود. )  -

 .١٢٩-١١٧، ٥٥ مارۀ، شپژوهش ادبيات معاصر جهان، «در اساطیر جهان

 روایـی در انیمیشـن رسـتم و رنـگیپبررسـی و تحلیـل »(، ١٣٩8محمودی، معصـومه )  -

، ١ مارۀشـ، پژوهش در ادبيات کودک و نوجووان، «ب )ساختۀ کیانوش دالونـد(سهرا

 6٥-٥٣صص 

 ، تهران: آگاه.اقتباس ادبي در سينمای ایران (.١٣68مرادی، شهناز. )  -

 ۀترجم ،يسینونامهداستان، ساختار، سبک و اصول فيلم(؛ ١٣8٢رابرت ) ،یکمک  -

 تهران: هرمس. ،یمحمد گذرآباد

راب های نمایشی و تصویری منظومۀ رستم و سـهبررسی قابلیت(. »١٣8٧موحدی، سینا. )  -

 نجـم، ، احمد ضابطی جهرمی و سـهیال«برای اقتباس تلویزیونی در قالب تئاتر تلویزیونی

 جمهوری اسالمي ایران. یمايصداوسکدة دانشادبیات نمایشی، 

 ، تهران: سخن.عناصر داستان (.١٣٧6میرصادقی، جمال. )  -

رسـتم  های دراماتیک داستانواکاوی جنبه»(. ١٣8٩. )، محمدرضا و دیگراننصر اصفهانی  -

، زبوان و ادبيوات فارسوي پوژوهش، «بر پایۀ درام شناسی ارسطو شاهنامهو سهرابِ 

 .٢٩-١ صص ،١٧ مارۀش

 ایمنابع رسانه -

 صبا. ییانمایمحصول مرکز پو ؛داستان زال .(١٣٩١) .اری، اسفندهیاحمد  -

رستم و سهراب تالشی جسورانه برای رسیدن به انیمیشن »( ١٣٩٣اله دادیان، صابر )  -

 //59605http://cinemapress.ir/news، تارنمای سینماپرس، به نشانی «ملی

 ٢٢، جهان یهاپردهرستم و سهراب نمایندة انيميشني ایران روی (. ١٣٩٢نام. )بی  -

 فروردین.

-  https://www.javanonline.ir/ 

 محصول مشترک مرکز سـینمای ،پویانمایي رستم و سهراب(. ١٣٩٢دالوند، کیانوش. )  -

 مستند و تجربی و استودیو انیمیشن آریا.

، وگوی تلفني برنامة صودبرگ شوبکة چهوار سويماگفت (.١٣٩4)دالوند، کیانوش.   -

 ماه(.آبان  ١٢اسالمی ایران، ) یجمهورتهران: صداوسیمای 

 .لمیپارس ف ویمحصول استود، رستم و سهراب .(١٣٣6) ی.مهد روز،یفسئیر  -

http://cinemapress.ir/news/59605/


  ٢٢٣ ... کيانوش دالوند و پویانمایيِ شاهنامهدر رستم و سهراب داستان تحليل 
 

 
 
 

 .لمیپارس ف ویمحصول استود ،ژهيو من ژنيب .(١٣٣٧) .منوچهر ،یزمان  -

 محصول وزارت معارف سابق.، يفردوس .(١٣١٣) .نیسپنتا، عبدالحس  -

، «ستودنی فروغ امایادداشتی بر فیلم رستم و سهراب، کم( »١٣٩4سلگی، محمد )  -

 تارنمای سالم سینما به نشانی

- https://www.salamcinama.ir/post/315989rv7di01k0/  

 

 خصوصی گری م. آزاد؛ محصول بخش، با روایتزال و سيمرغ(. ١٣٥6اکبر. )صادقی، علی  -

 )کارگردان(.

مرکــز   محصــول مشــترک، شوواهنامههای داسووتان (.١٣8٣) .محمــود ، ســیدصــائمین  -

 شبکۀ همدان.و پویانمایی صبا 

ان و ، محصول کانون پرورش فکری کودکرستم و اسفندیار( ١٣8٥. )علیرضا ،کاویان راد  -

 نوجوانان.

 ا.صب محصول مرکز پویانمایی ،افسانة آرش(. ١٣٩١) .علیرضا ،کاویان راد  -

 ، محصول وزارت فرهنگ و هنر سابق.پيدایش آتش. (١٣٥0کریمی، نصرت. )  -

 .مرکز پویانمایی صبا محصول ،افسانة ماردوش(. ١٣84) مرادی زاده، حسین.  -

 ا.صب ییمحصول مرکز پویانما، 2،1برزو  و رستم (.١٣8٧و کامیار خسروی. )نیما  ،میگلی  -

 برگردان، ایپردهساختار سه -نامههای ساختاری فيلممدل (.١٣٩٣) درو. یانو،  -

 .١٣٩٣آبان  ٢٧محمد گذرآبادی؛ 

- http://filmnameh.tvr. 

 

https://www.salamcinama.ir/post/315989rv7di01k0%20/
http://filmnameh.tvr/

