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 چکیده
یابی به موفقیت بایستی از هر دو جنبه فنی و محتوایی رشد  سینمای انیمیشن ایران، برای دست

و یا فقدان داستان با   نماید. یکی از معضالت امروزی سینمای تجاری انیمیشن در ایران کاستی

که در جهان کنونی،  باشد. ازآنجایی محتوای مناسب برای سینمای انیمیشن و مخاطب ایرانی می

باشد؛ بسیاری از  های جمعی داشته و پراهمیت می عامه رابطه نزدیکی با رسانه رهنگف

های فولکلور پریان با موضوعات عاشقانه برای موفقیت  تولیدکنندگان انیمیشن تجاری از داستان

باشد که  جویند. در این تحقیق این فرضیه مطرح می می تجاری و تأثیرگذاری بر مخاطب بهره 

عاشقانه پریان یکی از بهترین منابع الهام در تولید محتوا برای سینمای انیمیشن تلقی های  داستان

های عاشقانه فولکلور آذری دارای این توانمندی بالقوه برای  رسد داستان شوند. لذا به نظر می می

 های عاشقانه باشد که چرا و چگونه داستان بخشی باشند. سؤال اصلی در این پژوهش این می الهام

توانند منابع الهام متناسب با  گردند؛ می اجرا می عاشقیدر ادبیات فولکلور آذربایجان که در سنت 

های سینمای انیمیشن برای تولید آثار، چه از منظر محتوایی و چه ساختار داستانی  ویژگی

 های مناسب برای انیمیشن بررسی و های داستان محسوب گردند؟ برای پاسخ به آن، ابتدا ویژگی

آذربایجان با  منطقهداستان فولکلور در  9و سپس با تحلیل  آمده دست بهچهار شاخصه سنجش 

های مورد  های داستان شناسی والدیمیر پراپ، به تطبیق این چهار شاخصه با ویژگی شیوه ریخت

تحلیلی برای تبیین  -ای بوده و از شیوه توصیفی ایم. ابزار گردآوری کتابخانه مطالعاتی پرداخته
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 مقدمه

گردد که در ترکیب های قدرتمند در جهان معاصر محسوب میسینمای انیمیشن، یکی از رسانه

هایی نموده ها، کارکردهای متعددی یافته است. این سینما در ایران، پیشرفتبا انواع رسانه

های نوین در کارگیری تکنولوژی بههای ساخت و است. اما بخش اعظمی از آن، متوجه تکنیک

سازان این  میان، بسیاری از منتقدین، اندیشمندان و فیلم باشد. دراین سینمای انیمیشن می

عنوان یکی از علل عدم جذب  پردازی مناسب برای قالب انیمیشن بهحوزه به ضعف داستان

 .اندمخاطب و موفقیت سینمای تجاری انیمیشن ایران اشاره نموده

 (https://cinemacinema.ir/news 1395, https://www.isna.ir 1391) . 

های سینمای تجاری انیمیشن تبیین شده باشد؛ در معضل تولید محتوا که بر اساس شاخصه

 باشد تر می های سینمای تجاری و تلویزیونی نسبت به آثار کوتاه، پررنگبخش

(https://www.isna.ir 1398)هایی نیز از سوی محققین  . در راستای حل چنین مشکلی، تالش

و  (1393)اسکات،  «نویسی انیمیشن نامه فیلم»هایتوان به کتابشده است که می انجام

موضوع  . این(1385)هیوارد،  اشاره نمود (1390)کشاورزی،  «نویسی برای انیمیشن نامه فیلم»

 باره منتشرشده است های متعددی دراینموردتوجه محققان خارجی هم بوده و کتاب

(Movshovitz, 2015; Wells, 2002; Wells, 2009; Wells, 1998) در بیشتر این آثار برای .

هایی است، از دو شیوه دادن به این پرسش که نویسندگی برای انیمیشن دارای چه ویژگی پاسخ

های سینمای انیمیشن را شناسایی اند تا ویژگیاست. برخی در ابتدا سعی نمودهاستفاده شده 

 نویسی متناسب با قالب انیمیشن تعیین نمایندهایی را برای داستاننموده و سپس شاخصه

موردی بهره جسته و از  [ از شیوه نمونه1ولز]. اما برخی محققین همچون پل(1393)اسکات، 

باشد  ها یکی از علل موفقیت این آثار می مای انیمیشن که داستان آنتحلیل آثار موفق در سین

 ها اینیکی از نتایج این پژوهش .(Wells, 1998) اند های متن مناسب رسیده به شناخت ویژگی

ای در میان آثار موفق سینمای تجاری انیمیشن [ جایگاه ویژه2های فولکلور]است که داستان

 ,Wells, 2009; Mollet, 2013; Zipes, Greenhill and Magnus-Johnston) داشته است

. به همین دلیل کتب و مقاالت متعددی درباره گرایش استودیوهای بزرگ همچون .(2016

اند و  های فولکلور نوشته به داستان -[ ژاپنی5های]انیمه -[4[ و استودیو گیبلی]3استودیو دیزنی]

ویژه  انیمیشن را در کشف توانمندی ادبیات فولکلور، بهحتی موفقیت برخی استودیوهای تولید 

 ,Zipes, Greenhill and Magnus-Johnston) اند های پریان با موضوعات عاشقانه دانستهداستان
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. برای مثال، موفقیت تجاری استودیو دیزنی با ساخت انیمیشن بلند و تجاری (48-62 :2016

که برای آن در سال اول فروش (Hand, 1937) دگردآغاز می« [6سفیدبرفی و هفت کوتوله]»

های . همچنین، داستان(Mollet, 2013: 109) میلیون دالر فروش داشته است 5بیش از 

[ با موضوعات عاشقانه که بعدها با ژانر موزیکال نیز ترکیب 8ها][ و یا فیبل7فولکلور پریان]

 گردندانیمیشن محسوب می شدند یکی از متون اصلی برای آثار تجاری موفق در سینمای

(Wells, 2009 )  این متون چه ازنظر محتوا و چه ساختار داستانی، همسویی بسیاری با

[ از سینمای فانتزی که 9های سینمای انیمیشن دارند. حتی در بررسی که آن دوگان]شاخصه

بر آمدن محصوالت انیمیشن استودیو دیزنی  های پریان داشته است غالببر اساس داستان

 ,Zipes) گرددهای پریان را متذکر می سینمای زنده فرانسه، در حوزه سینمای متکی بر داستان

Greenhill and Magnus-Johnston, 2016: 64) ای شده چنین فرضیه با مرور مطالعات انجام

های فولکلور عاشقانه بومی در ایران که از ساختار ترکیبی منظوم و گردد که داستانمطرح می

توانند منبع الهام باشند؛ میثور برخوردار بوده و مملو از اتفاقات تخیلی )فانتزی( میمن

ارزشمندی در تولید محتوا برای سینمای انیمیشن ایران محسوب گردند. درنتیجه، مطالعه و 

گشا تواند برای سینمای انیمیشن ایران مفید و راه ها می سنجی این داستان پژوهش درباره امکان

مدرن، هنر از آرشیو فرهنگی در  دانیم در دوره پست گونه که می از سویی نیز، همان باشد.

زند. این رویکرد نیمی رو به گذشته جسته و دست به بازآفرینی آن میهای مختلف آن بهره گونه

های عامیانه افزوده است.  ینه، فولکلور و قصهدرزم  و نیمی رو به آینده دارد و بر اهمیت پژوهش

، [10ی]ها ای ، پریان، و رومنس های اسطوره ینه، داستاندرزملذا اندیشمندان متعددی 

های فولکلور  اند. حتی برخی، نگاه استودیوهای دیزنی به داستان تحقیقات متنوعی را انجام داده

اند که بیانگر کاربست چنین دیدگاهی  را نوعی نگاه از دریچه گذشته به آینده تلقی نموده

  .(Zornado, 2017: 147) باشد می

جغرافیا و تاریخ ایران به دالیل متعدد، بستری برای التقاط، خلوص و اعتالی فرهنگی بوده 

هایی است که گاهی حتی امر  ترین و ارزشمندترین بخش است که ادبیات فولکلور یکی از ناب

تواند  عامه، در جهان معاصر می رت نپذیرفته است. توجه به فرهنگسازی نیز درباره آن صو مدون

ها محسوب گردد. درباره ادبیات رسمی ایران،  فرهنگ یک توانمندی برای حفظ خرده

های  ؛ اما بخش(1394)تندکی و استاجی،  است گرفته انجامهای ارزشمندی  خوشبختانه تالش

قرار نگرفته است. فرهنگ شفاهی در  وردتوجهمی از فرهنگ ایرانی چندان تر متفاوتتر و  کهن
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های مجاور بوده ولی به دلیل التقاط و  از فرهنگ متأثرهای ایران  آذربایجان همچون دیگر بخش

، در حوزه ادبیات فولکلور از  (1397)آژند،  برخی شهرهای آن در طول تاریخ  مرکزیت هنری

تواند سینمای  گرفتن از این حوزه می فردی برخوردار است که الهام های منحصربه توانمندی

بودن و  انیمیشن ایران را توانمندتر نموده و محبوبیت بیشتری یابد. همچنین ویژگی منظوم

[ یکی از عناصر متمایزکننده آن از دیگر 11]عاشقیمندی از موسیقی در سنت اجرای  بهره

 باشد.  های فرهنگ شفاهی می بخش

 تحقیق روش

شده در تئوری مذکور سعی خواهیم نمود با تبیین تئوری  فرض مطرح با توجه به پیش

های  هایی داستان گرفته و با تطبیق آن با ویژگی در نظرهایی برای آن  شده، شاخصه مطرح

 ;Propp, 1968)اند  آمده به دستشناسی والدیمیر پراپ  که بر اساس شیوه ریخت موردمطالعه

Propp, 2009) ین پرسش اصلی پاسخ دهیم:  ؛ به ا 

 عاشقیهای عاشقانه در ادبیات فولکلور آذربایجان که در سنت  چرا و چگونه داستان 

های سینمای انیمیشن برای تولید آثار،  توانند منابع الهام متناسب با ویژگی گردند؛ می اجرا می

 چه از منظر محتوایی و چه ساختار داستانی محسوب گردند؟

داستان که به  9ای برای گردآوری اطالعات بهره جسته و  از ابزار کتابخانهدر این تحقیق، 

بودن ادبیات فولکلور، یافتن  اند. به دلیل خاصیت سیال اند؛ انتخاب گردیده شکل مدون درآمده

ها،  تواند تغییراتی داشته باشد؛ اما این نمونه و با توجه مکان می مرورزمان بهها ثابت،  داستان

اند.  شده ینتدوقول و  اشند که توسط خوانندگان معروف فرهنگ شفاهی نقلِب آثاری می

باشد که از شیوه  ی مینمونه موردکاربردیِ مطالعات -همچنین، این تحقیق از نوع کیفی

 تحلیلی برای رسیدن به نتایج تحقیق استفاده شده است.  -توصیفی

 پیشینه تحقیق

های  شناسی قصه ریخت»نام  ر کتاب خود بهدر مطالعات فولکلورشناسی، والدمیر پراپ د

های روسی را مورد بررسی قرار داده است و به نتایجی رسیده است  تعدادی از قصه[« 12پریان]

 ,Propp)های عامیانه نیز تعمیم داد  توان برای دیگر قصه که معتقد است این اصول را می

Morphology of the Folktale 1968: 23)محققین متعددی  ر اساس این شیوه. در ایران نیز، ب ،

رابطه، پگاه خدیش کتابی  اند. دراین های فولکلور فارسی استفاده کرده از آن برای مطالعه داستان
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. در معنا و مفهوم (1391) تدوین کرده است«های جادویی شناسی افسانه ریخت»نیز با عنوان 

[، آلن 13نیل] گیرند مک یرمجموعه آن قرار میزهای مورد مطالعه این تحقیق،  فولکلور که قصه

 McNeill, 2013; Sims and) اند ای داشته [، تحقیقات ارزنده15[، و مارتا سیمز]14داندس]

Martine, 2005; Dundes, 1999) شناخت ». در حوزه مطالعات سینمای انیمیشن،  کتاب

ای  مجموعه« های میانی نوین در انیمیشن سال»های انیمیشن، و  [ درباره ویژگی16«]انیمیشن

 ,Pugh and Aronstein) باشد یدشده در استودیو دیزنی میتولهای پریان  از مقاالت درباره قصه

های مختلفی مورد  اقتباس دیزنی، از جنبه های پریان مورد . در کتاب دیگری، قصه(2012

همچنین، درباره  .(Zipes, Greenhill and Magnus-Johnston, 2016)است  قرارگرفتهارزیابی 

 ,Movshovitz) های متعددی وجود دارد پردازی برای سینمای انیمیشن نوشته شیوه داستان

2015; Wells, 2002) ید تأکیژه در استودیوهای معروف و بههای پریان  و برخی بر کاربرد داستان

 . (Zornado, 2017; Mollet, 2013) اند داشته

 سینمای انیمیشن

اهمیت مقوالت   ازجملهگیری سینمای انیمیشن، این سینما به دالیل مختلفی  پس از شکل

اندیشمندان حوزه فرهنگ و سینما قرار گرفت. به  موردتوجه[  و مخاطب کودک 17فانتزی]

های تکنیکی، سینمای انیمیشن با دیگر  مدرن و پیشرفت های ترکیبی دوره پست دلیل ویژگی

تواند مباحث نظری مرتبط با آن را نیز متحول سازد.  و این می شده ادغامها  انواع سینما و رسانه

انیمیشن ارائه نمایند. ولز برای تعریف معنای  اند تعریفی دقیق از افراد متعددی سعی نموده

 کند: قول می [ چنین نقل18الرن ] انیمیشن، از نرمن مک

شود. آنچه میان  انیمیشن هنر طراحی حرکت نیست؛ بلکه حرکتی است که طراحی می»  

 ,Wells)« شود از آن چیزی است که در هر فریم کشیده می تر مهمافتد  هر فریم اتفاق می

1998: 10). 

کند.  های سینمایی انیمیشن ارائه نمی الرن اطالعاتی درباره قابلیت این تعریف مک

یک قالب مهم و متمایز  عنوان بهباشد که آن را  هایی می که انیمیشن دارای خصیصه یدرحال

سینمایی درآورده است. همچنین، هنرمندان مکتب زاگرب، با نگرشی مدرن سعی در تعریف 

های روایی و  نگاه مدرنیستی خود را در جنبه ها آن .(Wells, 1998: 10)اند  دوباره آن داشته

)بندازی،  سینمایی آن نیز بکار بردند. این رویکرد در میان هنرمندان آمریکایی نیز تداوم یافت

ای بر مخاطب را که  یر عمیق و گستردهتأثهای پیشرو، نتوانست  . اما تمامی این نگرش(1385
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رنگ نماید.  بستند؛ کم آثار استودیوهای بزرگی که انیمیشن را به شکل یک صنعت بکار می

منتقدین،  موردتوجههای  رو، مطالعه آثار دیزنی و علل موفقیت آن یکی از حوزه ینازا

مندی از ادبیات غنی با موضوعاتی عاشقانه را که  پردازان و متفکرین قرار گرفت. بهره نظریه

پسند را  ها بود؛ کارکرد فرهنگ عامه های پریان و اسطوره ها، داستان ها، فیبل سمشتمل بر رومن

 نمود.  در سینمای انیمیشن نمایان می

 عامه و سینمای تجاری انیمیشن کارکرد فرهنگ

کند در قرن اخیر شاهد افزایش روزافزون  [ نیز اشاره می19که دومینیک استریناتی] گونه همان

عامه با  باشیم و امروزه فرهنگهای جمعی میزندگی مردم توسط رسانهعامه بر یر فرهنگتأث

و در جوامعی که  (15و  1: 1388)استریناتی،  های جمعی ارتباط تنگاتنگی دارندرسانه

 شدن منجر به اشاعه فرهنگ شهرنشینی شده است این امر تشدید شده استصنعتی

های پریان همچون ابزاری برای انتقال ارزشهای میان، داستان . دراین(34: 1388)استریناتی، 

های بعد، عمل نموده و در دوران کودکی نظام بایدها و نبایدها را تحکیم یک جامعه به نسل

دهی جوامع برای شکل عامه فرهنگهای مندی از داستانبهره .(Zornado, 2017: 86)بخشد. می

هایی اند خواستهگردند که توانستههای جمعی محسوب میهای رسانهصنعتی، یکی از جنبه

نمودن حس نوستالژی را برای توده مردم ایجاد نمایند. آثار استودیو روایی همراه با برآورده

اند بخش مهمی از اند؛ توانسته یدشدهتولها دیزنی که بخش اعظم آن بر اساس همین داستان

مخاطب کودک را  تنها نهو این های جهان را شکل ببخشند عامه در امریکا و دیگر بخشفرهنگ

در جامعه  .(Wasko, 2001: 1) نماید را نیز متأثر می سالگبزرگیرد؛ مخاطب  یدر برم

، بازآفرینی و موردتوجهفرهنگ واال،  اندازه بهتواند پسند میعامهمدرن که در آن فرهنگ پست

ولید کاالهای فرهنگی مرجعی جایگزین طبیعت برای بازت عنوان بهمحوریت قرار بگیرد و از آن 

-و می خوددارندهای پریان که خاطره گذشته را در ؛ داستان(Jamson, 1991)استفاده گردد 

منافع  تنها نهبیابند؛  شدن یامروزهای جمعی همچون انیمیشن امکان بازتولید و توانند با رسانه

دسترس بودن هنر آوانگارد، توده  یرقابلغدارند؛ بلکه به دلیل انزوا و گاهی  به دنبالاقتصادی 

ها محدود به  میان، باید توجه نمود که این اقتباس نمایند. دراینیه میتغذفرهنگی  ازنظرمردم را 

یرگذاری آثار تأثگردد. اما  یرتجاری نیز شامل میغسینمای تجاری نبوده و آثار آوانگارد و 

باشد. در جهان معاصر  آوانگارد و یا غیرتجاری میتر از آثار  بسیار گسترده عامه فرهنگتجاری بر 
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ها تشدید گردیده و در این شرایط، وقفه جهان توسط اینترنت، حاکمیت رسانهبه دلیل اتصال بی

نماید بازارهای فروش عامه دیگر ملل، سعی میمندی از متون فرهنگسینمای انیمیشن با بهره

 بافرهنگهای مرتبط اخیر شاهد حضور داستانهای خود را گسترش دهد. برای نمونه در سال

 باشیم[ می21«]پرنسس و قورباغه»[،  و 20«]موالن»بومی دیگر مناطق جغرافیایی همچون 

(Cook, 1998; Clements, 2009) البته برخی اندیشمندان حوزه فرهنگ نسبت به گسترش .

د ابراز نگرانی نموده و برمیپسند بهرههای فرهنگ عامهفرهنگ که از میراث داستان-صنعت

. برخی نیز برای حفظ (1388)استریناتی،  شمارندهای فرهنگی و اجتماعی برای آن برمیآسیب

سازی ها را راهی برای مقابله با یکسانها، الهام از متون متنوع دیگر فرهنگفرهنگمیراث خرده

 دانندبخش میرا همچون واقعیتی بالقوه رهایی عامه فرهنگنمایند و رشد فرهنگی تلقی می

 . (179: 1384)کالکر، 

 فانتزی و سینمای انیمیشن

و یا « تصویر ذهنی»[ داشته است به معنای 22معنای لغت فانتزی در پژوهشی که جوزف زورنادو]

سینمای انیمیشن که  .(Zornado, 2017: 6) باشدتولید و نمایش تصاویر تخیلی به شکل عینی می

به نسبت سینمای زنده و مستند بیشترین سهم را در دخل و تصرف در روند بازنمایی واقعیت 

 :Wells, 2009) خواهد تغییر و بازنمایی نماید ای که میتواند واقعیت را تماماً به هر شیوه دارد؛ می

ان و نوجوانان، یکی از . لذا فانتزی عنصر اصلی در انیمیشن است. به همین دلیل کودک(136

توان از  دهند. به دلیل همین ظرفیت بیانی انیمیشن میمخاطبین اصلی انیمیشن را تشکیل می

آن برای بیان تخیالت و اشارات ذهنی در قالب تصویر متحرک استفاده نمود. برای نمونه، 

م( از 1980[ )23«]پادشاه و پرنده»سازان سوررئال، برای ساخت آثار خود، همچون فیلم  یلمف»

. غالب آثاری را که استودیوهایی (Richardson, 2006: 59) «جستند قالب انیمیشن بهره می

پردازی و ها، تخیلاند روایاتی هستند که ویژگی بارز آن[ و دیزنی تولید نموده24همچون پیکسار]

خانواده  [ و25های انیمیشنی همچون پدر آمریکایی] های سریالفانتزی است. یکی از جاذبه

یری کارگ به[ استفاده از روایت خالقانه همراه با دخل و تصرف در واقعیت و 26ها]سیمسون

 ,Groening, 1989-2020; American Dad) باشدنمادپردازی، پارودی و پاستیژ بینامتنی می

ها پریان در فرهنگ شفاهی، کودکان . همچنین، از سویی نیز مخاطب اصلی داستان(2005-2014

های . سینمای انیمیشن قادر است این بازگویی قصه(Zornado, 2017: 86)باشند  نوجوانان میو 
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فرمی، سینمای انیمیشن با  ازنظرتری انجام دهد. لذا فولکلور را به شکلی متمرکز  و گسترده

های فولکلور همسویی دارد و بسیاری از جوامع از این همسویی برای انتقال کارکرد فرهنگی قصه

جویند. در بررسی سینما کشورهایی همچون ژاپن، روسیه، اروپای  های عامیانه بهره میستاندا

های فولکلور بومی توان یافت که براساس قصهشرقی، فرانسه، و چین، آثار انیمیشن بسیاری را می

 .(218و  212, 39: 1385)بندازی،  اند شده ساخته

هرگاه سینمای انیمیشن سعی در رقابت با سینمای زنده داشته است یا بازنده این رقابت بر 

ی بند دستههایی همچون باورپذیری و نمایش واقعیت به شکل عرف و یا دیگر جزء  سر مقوله

از توانمندی درونی خود  هرگاه(. اما 27: 1385بندازی،  «)سینمای انیمیشن قرار نگرفته است

پردازی و خالقیت بصری و محتوایی استفاده نموده است؛ توانسته است دنیای دست  برای تخلیل

های ذاتی خود نموده است.  نایافتنی برای مخاطب ترسیم نماید که هر دو آنان را مجذوب جاذبه

لذا محتوای مناسب برای سینمای انیمیشن، محتوایی است که  عامل فانتزی در آن محوریت 

پذیری،  های مورف توان ویژگی ای تعاریفی که درباره انیمیشن ارائه شد؛ میداشته باشد. در راست

یرمجموعه قابلیت ترسیم فضای فانتزی در زهای تخیلی یا انتروپومورفیسم را  پردازی شخصیت

 انیمیشن دانست. 

 
 داستانی، انیمیشن، با دو مقوله واقعیت و فانتزی -: رابطه سینمای مستند، زنده1نمودار

 )منبع: نگارنده(. 

 پذیری )دگردیسی بصری( فانتزی و مورف

های بصری انیمیشن استفاده از تبدیل تصاویر به همدیگر است که از واژه  یکی از ویژگی

ای  واسطه توان میان دو تصویر ارتباط بی در این شیوه می»نمایند.  [ برای آن استفاده می27مورف]

 که گردد یمداستانی نیز استفاده  -های زنده ی فیلمها متقسبرقرار نمود. از آن در بسیاری از 

های فولکلور  داستان عموماً .(Wells, 1998: 69) باشد ماحصل تالش هنرمندان انیماتور می درواقع

دهد برای نمایش چنین اتفاقاتی، مورف یا تبدیل شکلی به  که در آن حوادث جادویی رخ می

تواند توسط این  یا جابجایی در زمان یا مکان می شکلی دیگر، شخصیتی به شخصیتی دیگر و
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ای از انیمیشن سفیدبرفی که جادوگر از زنی  قابلیت انیمیشن محقق گردد. برای نمونه در صحنه

است یا در تبدیل سیب  شده استفادهگردد؛ از تکنیک مورف  زیبا با یک عجوزه پیر تبدیل می

شود نیز از قابلیت مورف  گر که به سفیدبرفی داده می مسموم به شکل سیبی سالم و وسوسه

تخیلی و یا فانتزی -های علمی های تخیلی فیلم طور، بخش . همین(Hand, 1937)است شده استفاده

کارگردان گردد برای  های تکنیکی بیشتر می گردد. هرچه پیشرفت توسط انیمیشن ساخته می

. برای نمونه، در (1391)شیخ مهدی و خرازیان،  یابد امکان استفاده از مورف نیز افزایش می

باشد که  می عامه فرهنگهای  [، که اقتباسی از برخی داستان28مجموعه انیمیشن توکیو گُئل]

تفاق ا مکرراًها از حاالت دیوصفت به انسانی  های متعدد غیرانسانی دارد؛ مورف شخصیت شخصیت

های جن و پری به تصویر  تواند جابجایی مکان و زمان را در داستان افتد. همچنین مورف می می

تواند  گو که می بین و یا آیینه سخن . در برخی دیگر آثار، گوی جهان(Morita, 2014) دربیاورد

های  تکنیک اطالعاتی درباره زمان یا مکان دیگری را در اختیار صاحبان آن قرار دهد؛ با تنوعی از

تواند توسط مورف شکسته شود. برای نمونه در انیمیشن  شود یا طلسم می مورف نمایش داده می

های انسانی  دیو و اسباب و اثاثیه قصر در انتهای داستان به شخصیت  [، شخصیت29دیو ودلبر]

 .(Trousdale and Wise, 1991) شوند تبدیل می

 ی غیرانسانی(بخش [ )جان30فانتزی و آنتروپومورفیسم]

های ترکیبی،  تواند شامل انواع غول، دیو، پری، جن، شخصیت های خیالی، می پردازی شخصیت

هایی  های عامیانه که سرشار از چنین شخصیت تواند داستان حیوانات، اشیاء گردد و انیمیشن می

یله وس به[ 31انیمیشن عالءالدین] هستند به تصویر دربیاورد. شخصیت غول چراغ جادو در

 Clements and) دانیمیشن سیال بوده و قادر است آرزوهای صاحب خود را برآورده ساز

Musker, Aladdin, 1992)های پریان تنها توسط  های داستان پردازی . بسیاری از شخصیت

 توانند بازتولید گردند.   انیمیشن می

 تطابق بصری و صدا

بق ریتم تصاویر با ریتم موسیقایی است که های سینمای انیمیشن، امکان تطا یکی از توانمندی

[، 32]الرن در مجموعه کارهایی که برای مرکز ملی فیلم کانادا برای نخستین بار نورمن مک

ی ساز متحرک ها آنم(، موسیقی را با تصاویری که برخی از 1955[)33مانند بلینکیتی بلنک]

کیب صدا و تصاویر متحرک اند؛ هماهنگ نموده است. تر پیوسته و برخی ناپیوسته داشته
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را شدت و قوت ببخشد. هنرمندان دیگری نیز صدا را با تصاویر  هرکدامیرگذاری تأثتواند  می

همچنین استفاده از دیالوگ  .(Wells, 1998: 30)آبستره متحرک تنظیم و هماهنگ نمودند 

بسیاری از آثار باشد. دیزنی و برادران وارنر در  ها می یک شیوه رایج در بسیاری از انیمیشن

نمودند تا بر میزان طنز اثر  های مختلف استفاده می شخصیت محور خود از دیالوگ به شیوه

. با آگاهی از این توانمندی انیمیشن در هماهنگی و استفاده (Wells, 1998: 39) بیافزایند

تولید  خالقانه از رابطه میان تصویر و صدا، امروزه ژانر موزیکال یکی از ژانرهای اصلی در

با دیگر ژانرهای متناسب با سینمای انیمیشن که شامل ملودرام،  معموالًباشد که  انیمیشن می

استودیو دیزنی ژانر  متأخریباً در تمامی آثار تقرشود.  باشد؛ ترکیب می فانتزی و ماجراجویانه می

 موزیکال در بخشی از اثر وجود دارد. 

 انیمیشنهای قصص عامیانه در سینمای  تبیین شاخصه

توانند بستر روایی متناسب  هایی که می براساس آنچه گفته شد، چهار شاخصه مهم برای داستان

های  باشند که از ویژگی های فولکلوری می برای قالب انیمیشن  داشته باشند معطوف به داستان

 زیر برخوردار باشند:

 بودن )محتوای عاشقانه داشتن(  ملودرام .1

 پردازی )فانتزی( تخیل .2

 مندی از شعر و موسیقی(  بودن )بهره وسیقیاییم .3

 بودن  ماجراجویانه .4

ای برای مخاطب  غالباً روابط عاشقانه میان شخصیت مرد و زن داستان از جذابیت ویژه

های جنسیتی خود را با تماشای این آثار  توانند نقش نوجوان دارد و کودکان و نوجوانان می

این روابط همواره بخش از آن چیزی است که در  ؛(Hole, et al. 2017: 343 and 399) بازیابند

های پر از  شود. عالوه، داستان ها آموزش داده می گویی شفاهی به آن وسیله قصه عامه، به فرهنگ

های پرحرکتی داشته باشند موردتوجه مخاطب اصلی سینمای  حوادث و ماجراهایی که صحنه

 باشد.  انیمیشن یعنی کودکان و نوجوانان می

 های فولکلور عاشقانه آذربایجان داستان

  یلتشکبه مفهوم رفتارکردن  Loreبه معنای غیررسمی .  folkفولکلور که از ترکیب دو لغت 

شود که نظام باورها و شده است به آن دسته از رفتارهای غیررسمی از فرهنگ گفته می
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لذا برای کسانی که قصد تولید محصوالت فرهنگی برای  های آن فرهنگ را در خود دارند. ارزش

. این فرهنگ شفاهی هر (McNeill, 2013: 4-5) باشدیت میپراهمآن جامعه دارند؛ شناخت آن 

، ویژگی [34]دهی این روایات دخیل بود. به همین دلیل به گفته والتر بنجامینفرد در شکل

های جمعی اما امروزه رابطه آن با مردم، در رسانه. (178: 1384)کالکر،  [ را نداشت35ای]هاله

 گیرندای مجزا، در معرض این محصوالت قرار میمردم به شکل توده ونوین، متحول گشته 

 . (36: 1388)استریناتی، 

است. یکی از  گرفته انجامهای جن و پری و عاشقانه فولکلور، مطالعات متنوعی درباره داستان

ایراداتی که بر آن وارد است؛  باوجود .(1968)باشد شناسی پراپ مییختها شیوه رین آنتر مهم

های پریان دانست. برخی ساختارگرایان در های درک ساختاری قصهتوان آن را یکی از روشمی

 باوجودو همچنان  (Strauss, 1976)شناسی افزودند تحلیل شیوه پراپ، مفاهیم نوینی را به روایت

 توان نتایج ساختارگرایانه برای آن متصور شد. ظاهر فرمالیستی شیوه پراپ، می

داستان بومی، از دیدگاه پراپ و بر اساس شیوه  9گرفته است؛  تحقیقی که انجامدر پیش 

و واله ، اصلی و کَرَمهای   ها شامل قصه اند. این داستان شناسی او موردبررسی قرارگرفته ریخت

ابوالفتح و ، خسته قاسم و سلبی خورامان، عباس و گولگز، طاهر و زهره، زرنگار، نوروز و قنداب

؛ 1394؛ ساعی، 1394)عزتی، باشند  می افروز و معصوم دل، عاشیق قربانی و پری، سروناز

به شکل  عاشقنام  های فولکلور در منطقه آذربایجان، توسط راویانی به . قصه(1389ایمانی، 

شوند. این شیوه روایت یکی از  [ برای مردم روایت می36و به همراه ساز گوپوز] روایی

ترین سنن فولکلور در میان ترکان است که از آسیای صغیر تا منطقه قفقاز و ترکیه  قدیمی

ها از ترکیب دو شیوه نثر و نظم  روایت .(Reichl, 2012: 681-682)«گسترش یافته است

ها در قالب نظم و بخش  های قصه تمامی گفتگوهای میان شخصیت برخوردار هستند که تقریباً

( برگزار عاشیقگفتگوها با همراهی نواختن ساز توسط راوی )»باشند.  روایی داستان، نثر می

کارکرد وجود دارد که وی برای  31شناسی پراپ، . در ریخت(Kuprulu, 2006: 3)« شوند می

-و این کارکردها اجزای ثابت و محدود، با ترتیبی قابل( 1ی را درنظر گرفته )جدول عالئمها آن

جداول تطبیقی  .(Propp,1968: 21-23)تشخیص و بدون تداخل در عملکرد یکدیگر هستند 

ماندند و  می کنار همشدند،  هایی را آشکار کرد که در آن کارکردها تکرار می پراپ موقعیت

یگر قرار باهم دیی که جفت کارکردهاترکیب کردند. او بر اساس این تکرار و  نظمی را آشکار می
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توانست از  ها شناسایی نمود که یک داستان می های ثابتی را در طرح داستان گرفتند حرکت می

 . (Propp, 1968: 102)یک، دو یا چند حرکت داستانی تشکیل شود 

ت شناسی خود درنظر گرفته اساختصاری که پراپ برای شیوه ریخت عالئم -1جدول شماره 

(propp, 1968: 149-155). 
No Definition Designation No Definition Designation 

1 Absence (غیبت) β 17 Branding (نفرین) J 

2 Interdiction (نهی) γ 18 Victory (پیروزی) I 

3 Violation ( شرارت-نقض نهی ) δ 19 
Lack is liquidated ( التیام

 (و جبران
K 

4 Reconnaissance (خبرگیری) ε 20 Return (بازگشت) ↓ 

5 Delivery (خبردهی) ζ 21 Pursuit ( یابی دست ) Pr 

6 Trickery ( فریبکاری) η 22 Rescue (محافظت) Rs 

7 Complicity (همدستی) θ 23 
Unrecognized arrival 

 O (بازگشت/عدم شناسایی)

8 Villainy (lake) (کمبود ) A (α) 24 
Unfounded claims 

 L (ادعای دروغی)

9 Mediation (اعالم مصیبت ) B 25 
Difficult task ( وظیفه

 (دشوار
M 

10 
Beginning counteraction (  مقابله

 (آغازین
C 26 Solution (راه حل) N 

11 Departure (عزیمت ) ↑ 27 
Recognition ( شناسایی

 (قهرمان
Q 

12 
The first function of the donor 

( جادویی بخشندن عامل  ) 
D 28 Exposure (شناسایی) Ex 

13 
The hero's reaction ( عکس العمل

 ( قهرمان
E 29 

Transfiguration ( تغییر

 (ظاهر
T 

14 
Provision or receipt of a magical 

agent (آزمون عامل جادویی ) F 30 Punishment (تنبیه) U 

15 
Transference between two 

kingdoms ( جابجایی) 
G 31 Wedding (ازدواج) W 

16 Struggle (نبرد) H    

ها مشاهده نمود. البته  توان در ساختار این داستان بسیاری از کارکردهای پراپ را می

ها وجود دارد. جالب این است که  هایی نیز میان تعداد و چیدمان کارکردها و شخصیت تفاوت

اند و هنر عاشقی را  ها خود عاشقانی از سوی صاحبان حق بوده قهرمان اصلی تمامی این داستان
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ام و وحی از غیب دریافت نموده و هنری عالی در شعر، سخن، نوازندگی و آواز به شکل اله

دست  دنبال معشوقی هستند و از هنر عاشقی خود برای به اند. این قهرمانان همواره به داشته

ها با کمبود فرزند که زمانی قهرمان  جویند. تقریباً در ابتدای تمامی داستان آوردن او بهره می

بود؛ مواجه هستیم. عموماً مردی ثروتمند که فرزندی ندارد برای برآورده شدن داستان خواهد 

همراه عهد و پیمانی، عامل  دهد. سپس، شخصیتی جادویی به آرزویش کار خیری انجام می

بخشد و فرد ئروتمند با خوردن آن صاحب  جادویی را عموماً به شکل یک میوه به او می

ها معموالً در  گردد. این قصه رکت دوم داستان آغاز میشود و ح فرزند)قهرمان داستان( می

باشد.   گیرند که حرکت اول تکراری و حرکت دوم متنوع می ساختار حرکت دوتایی قرار می

رسد. یک شخصیت جادویی، در  قهرمان داستان در بخش دوم رشد یافته و به سنین بلوغ می

گردد. عهد و پیمانی بسته  او می دهد که عاشق رؤیای قهرمان، دختری را به او نشان می

رود. والدین  دنبال معشوق خود می شود. قهرمان بعد از بیدار شدن دچار تحول گشته و به می

شود. در راه  ها را قانع نموده و عازم سفر می شوند ولی قهرمان داستان آن مانع عزیمت او می

ت آزماینده، رقیب، و های مختلفی ازجمله معشوق دروغین، شخصیت یاریگر، شخصیشخصیت

آید. با  ها سربلند بیرون مییابد. از آزمون نماید. مکان معشوق را می ضدقهرمان را مالقات می

 گردد. دختر ازدواج کرده و به خانه باز می

را برای قهرمان داستان دارند و با  وظیفه مهم و سختها کارکردهای  تمامی این داستان

گردد و کارکرد ازدواج و بازگشت به  برطرف می کمبود اولیه و شرارتموفقیت قهرمان داستان، 

ها، مملو  پذیرد. اما شیوه مقابله قهرمان با شرایط دشوار و یا حل مسئله در قصه خانه صورت می

ها این بخش از داستان با  باشد. در برخی از قصه وسیله سازوآواز می گویی به های غیب از صحنه

های موزون که با آواز و  یز همراه است که در ابتدای نبرد با دیالوگتن ن به های نبرد تن کارکرد

گردند.  در داستان اصلی و کَرَم، بخش دوم داستان تماماً همراه با  شوند؛ آغاز می ساز همراه می

(. 2یابد)جدول تعقیب و گریز بوده و نهایتاً با بازگشایی طلسم شخصیت شرور، پایان می

پیشه، معشوق، فرد  م داستان، شامل شخصیت قهرمان عاشقهای دراماتیک و مه شخصیت

توان  کننده، ضدقهرمان شرور، فرد یاریگر است. شخصیت دروغین پراپ را نمی بخشنده و عازم

ها مشاهده نمود. ساختار ترتیب و ترکیب کارکردهای شیوه پراپ را  داستان کدام از این در هیچ

 شود. قصه تکرار می 9در تمامی  همشاهده نمود ک 1توان در فرمول نمودار می
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a-C-↑-DEF-MN or HI- ↓-W 
داستان  9شناسی پراپ در میان از تطبیق کارکردهای شیوه ریخت آمده دست به. فرمول 1نمودار

 )منبع: نگارنده( 2فولکلور عاشقانه آذری بر اساس جدول

کارکرد پراپ 31داستان فولکلور عاشقانه آذری بر اساس  9شناسی  . تحلیل ریخت2جدول   

)منبع: نگارنده(.   
هاعناوین داستان   
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 های موردمطالعهداستان شاخصه محتوای عاشقانه

برای مخاطب نوجوان  هایی است در سینمای تجاری انیمیشنمحتوای عاشقانه، یکی از شاخصه

ها فولکلور برای جامعه دارند؛ باشد و از سویی نیز به دلیل کارکردهایی که داستانجذاب می

داستان  8باشند. در های شفاهی میگوییترین مخاطبین قصهکودکان و نوجوانان یکی از اصلی

ی بسر برده از مواردی که بررسی شده است؛ شخصیت قهرمان مرد در سنین بلوغ جسمی و فکر

اند که دوران تحصیل، تربیت و رشد خود را به کمال رسانده و  شده یفتوصگونه این عموماًو 

ای جادویی ، با شخصیت زن داستان یله حادثهوس بهیافته هستند که جوانی زیبا، سالم، و تربیت

انجامد ان میگردند. گاهی این دلدادگی به رنجوری و بیماری قهرمروبرو گشته و دلباخته او می

یتاً این عشق پنهان آشکار گشته و نهانماید. او را بر دیگران آشکار می متحول گشتهکه احوال 

دارد که در ابتدا با مخالفت قهرمان را برای یافتن معشوق به سفری پرخطر و ماجراجویانه وامی

 شاهزاده خانمی سرزمین سو بهپدر و مادر مواجه شده ولی سرانجام با کسب رضایتمندی آنان، 

ی جا بههای متعددی را متحمل شده، با معشوق دروغین )جوید. او در این سفر رنجعزیمت می

های متعدد ؛ از آزمون(Propp, 1968) گشتههای روسی( روبرو قهرمان دروغین در داستان

ال یار دست سربلند بیرون آمده؛ عشق حقیقی، راه درست را به او نشان داده و سرانجام به وص

های ژانر ملودرام، ضدقهرمان در قالب پدر معشوق)پادشاه(، رقیب یابد. همچون داستانمی

-شود. همانند ملودرامباشد که مانع رسیدن قهرمان به هدف خود می یا یک طلسم میو عشقی، 

باشد. دیدارهای دو عاشق،  یمهای کالسیک شخصیت زن که معشوق است معموالً منفعل 

شقانه و گاه روابط مخفیانه همچون دیدار در محلی که قهرمان زندانی شده است؛ سخنان عا

ها منظوم های احساسی هستند که همراه با نواختن موسیقی توسط راوی و دیالوگصحنه

افزایند. پایبندی قهرمان به عشق حقیقی در ها، بر میزان درگیری عواطف مخاطب میشخصیت

نمایند؛ او را ا معشوق دروغین که فواصلی را در داستان ایجاد میمواجه ب باوجودمسیر سفر خود 

دهند. برای نمونه، دارند و مردانگی شخصیت قهرمان را شکل میاز عمل و رفتار درست بازنمی

کند که به همراه شرابی الهی در داستان نوروز و قنداب ، نوروز در رؤیا با درویشی مالقات می

در حرکت نخست  شده دادهبخشد او را با عشق وعده روز میهای جادویی به نوکه قدرت

در حال سفر است  شاهزاده خانمی سرزمین سو بهای که نوروز سازد. کشتیداستان، آشنا می

را برای نجات   تالشششوند و نوروز تمام دچار طوفان شدیدی شده و بسیاری غرق می

رسد. او گردد به ساحل نجات میظاهر مییتاً با کمک درویشی که از غیب بر او نهاخودکرده و 
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شود. به پادشاه در به قصر پادشاه رسیده و از حضور رقیب دردسرساز برای پادشاه، خبردار می

گردد ولی رود و پیروز میحل مشکل کمک کرده؛ به رویارویی با رقیب در میدان نبرد می

گردد او را به زندان ه قنداب آگاه میاز عالقه نوروز ب که یزمانو  نکرده عملپادشاه به قول خود 

کنند؛ افکند. با دیدارهای قنداب و کمک درویش پادشاه را مجبور به رعایت عدالت میقصر می

شود. سرانجام با پادشاه راضی به برگزاری آزمون دیگری برای اثبات حقانیت عشق قهرمان  می

 . (31-7: 1394ساعی، ) گرددپیروزی نوروز، او همراه عروس خود به خانه بازمی

ها که از محبوبیت بیشتری میان مردم در منطقه قفقاز برخوردار ترین داستانیکی از سوزناک

های متعدد پدر دسیسه باوجودعیار است که باشد. کَرَم یک عاشق تماماست، قصه اصلی و کَرَم می

یکی پس از دیگری سرافراز ها کند و از آزموناو سفر می به دنبالاصلی)معشوق(، شهر به شهر 

دهد با رشادت کَرَم دل را فریب مییی عاشق سادهگو دروغبا  هر بارآید. ضدقهرمان که بیرون می

جوید. سرانجام پنهان گشته و به شهری دیگر عزیمت می ازنظرهاای مواجه شده و باز هربار با حقه

ر به پایبندی به عهد خود که در کند پدر اصلی را مجبوپادشاه، در مجلس قضاوتی که برپا می

یتاً با طلسم و شرارت پدر اصلی، هر دو نهانماید ولی حرکت نخست داستان بسته بود؛ می

انگیز این داستان یک انتهای متفاوت است که شوند. پایان غمو خاکستر می گرفته آتششخصیت 

. (1389)ایمانی،  کندمیدر کنار یکدیگر کارکرد وصال را برای مخاطب تداعی  ها آنبا تدفین 

افروز و معصوم توانیم در داستان دلپایانی خوش ولی مشابه پایان داستان اصلی و کَرَم را می

او حاضر به تسلیم جان خود برای رسیدن به  که یزمانبیابیم که منجر به مرگ معصوم شده و 

-رسد. صحنهس خود مینماید با یک حادثه جادویی دوباره زنده گشته و به وصال عرومعشوق می

شدن باشد که در آن دیو با آزمودههای پایانی این داستان بسیار شبیه پایان داستان دیو و دلبر می

یافته و طلسم او شکسته؛ به جوانی زیبا تبدیل گشته و  نجاتبرای پذیرش عشق حقیقی، از مرگ 

  .(Trousdale and Wise, 1991) کند[ ازدواج می37با بل]

ی وصال به معشوق به شهر دیگری رفته شکرگذارعباس و گولگز، قهرمان که برای در داستان 

شدن گولگز توسط نیروی پادشاهی عبادی است از بُرده-است و مشغول انجام دعا و اعمال مذهبی

کاروان و  منزل به منزلعروس خود  به دنبالگردد. او در اصفهان، خبردار می عباس شاهبه دربار 

میان، دیدارهایی با  شود. دراینکند و با مشکالت متعددی مواجه میپادشاهی را دنبال می سپاه

عباس، توسط وی بارها دهد. سرانجام در دربار شاهمعشوق داشته و قول نجات او را به گولگز می
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یبندی عشق او سنجیده شود. در انتها، پادشاه دستور به رهایی پاشود تا حقانیت و آزموده می

 . (272-230: 1394)ساعی،  گرددولگز داده و عباس همراه معشوق به خانه بازمیگ

تری روبرو هستیم. در آن قهرمان زن، در داستان واله و زرنگار، با طرح داستانی متفاوت

-کنندهشخصیتی پویا داشته و یکی از شاعران و نوازندگان ماهر روزگار است که از زیبایی خیره

دهند. او او قلعه و قصری بزرگ دارد که تمامی اهالی آن را زنان تشکیل میای برخوردار است. 

برای ازدواج شرطی دارد که هر شخصی خواستگار او باشد باید وارد یک مبارزه پرسش و پاسخ 

همراه با نواختن ساز شود و در صورت شکست، به زندان قصر افکنده شده و هرگاه تعداد این 

نماید. این ای برپا میهای آنان منارهمگی را اعدام نموده و از جمجمهافراد به چهل نفر برسد ه

تنها داستانی است که در آن شخصیت معشوق با عمل شخصیت ضدقهرمان یکسان گردیده 

شاگرد خود وارد ماجرا شده، عزیمت سفر به دیار دیگری  واسطه بهاست. در این داستان، واله 

گردد. رود که در نگاه نخست دلداده زیبایی زرنگار میمینموده و برای نجات شاگردش به قصر 

بر خواستگاران را باطل کرده و با زرنگار  واردشدهاو در آزمون، زرنگار را شکست داده، طلسم 

 . (50-11: 1394)عزتی، گردد کند. سرانجام واله همراه عروس خود به خانه بازمیازدواج می

نی میان قهرمان مرد با اعضای خانواده، شخصیت ها روابط انسادر تمامی این داستان

باشد که در سیر رسان، ضدقهرمان، معشوق دروغین و معشوق مطرح میبخشنده، دانا، یاری

عامه بازخوانی های جنسیتی فرهنگها، نقشها، سالیق، خواستهحوادث داستانی، باورها، سنت

هستند؛ حضور شخصیت پادشاه که  هاگردد. لذا حضور شخصیت زنان پیر که نماینده سنتمی

باشد؛ و حضور شخصیت پیر دانا، درویش، پادشاه غالباً در نقش ضدقهرمان و گاهی یاریگر می

که از غیب ظاهر گشته و با عناصری نمادین، قهرمان داستان را برای سفر پرخطر عاشقانه آماده 

های عمیقی در نظام شهکنند که ریای حکایت می عامهسازد؛ همگی از خصوصیات فرهنگمی

دنبال یافتن عشق حقیقی، های مردم آذربایجان دارد. مردان جوانی که بایستی بهباورها و ارزش

ها سربلند بیرون بیایند تا بتوانند از خانواده جدا گشته و مردانگی خود را بازیابند و از آزمون

 دهند؛ بیابند. ای جدیدی که تشکیل میخوشبختی را در خانواده

ها از فرهنگ یرپذیری آنتأثها تمییز داد توان در داستانیکی از نکاتی که با شیوه پراپ می

توان آن را در جدول یری نداشته و میتأثباشد که در کارکردها چندهمسری در میان اعراب می

افروز و جزء داستان دلها بهتطبیقی کارکردهای هر داستان مشاهده نمود. در تمامی داستان

عصوم، با کارکرد ازدواج با شخصیت زن کلیدی و بازگشت به خانه مواجه هستیم که دیگر م
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افروز و معصوم یری ندارند. در داستان دلتأثهای معشوق دروغین در انتهای داستان شخصیت

 . (223-179: 1394)عزتی، ( 2نیز تنها یک معشوق زن در روایت مطرح گردیده است )جدول

 های موردمطالعهنشاخصه فانتزی داستا

های حیوانی، اشیاء جاندار، دیو و یا پری هستند که معموالً ها فاقد شخصیتتمامی این داستان

های فولکلور عاشقانه دیگر ملل، بوده و کارکردهای مختلفی ازجمله، یک عنصر مهم در قصه

[ )یکی 38قورقود] رسانی و یا برگزاری آزمون را برعهده دارند. البته در کتاب ددهشرارت، یاری

ها هستند که احتماالً هایی وجود دارد که سرشار از نوع شخصیتاز کتب قدیمی ترکان( داستان

اند و  ها از میان حوادث داستانی ناپدیدشدهبه دلیل تأثیر اسالم بر باورهای مردم، این شخصیت

ه و از شراب حقیقی جای آن را شخصیت پیردانا، یا درویشی گرفته است که با حق درارتباط بود

گوید. حتی گاهی این تواند تعابیری عرفانی داشته باشد برای قهرمان داستان سخن میکه می

ای نیز به حضرت سلیمان است؛  و یا در مقام  شخصیت، در قالب پادشاه جهان اسالم که استعاره

او نوشانده و  . او از این شراب جادویی به(50-11: 1394)عزتی، کند امام علی )ع( ظهور می

کند. این عشق در قالب شخصیت زنی زیبا در بصیرت نسبت به عشق حقیقی را به او اعطاء می

 ها تجسم یافته است. داستان

گردد که به دلیل بخشش و درستکاری والدین عموماً داستان با کمبود فرزند آغاز می

جادویی برطرف شده  قهرمان مرد و زن داستان، در حرکت نخست، این کمبود توسط نیروی

کند که شود. حرکت نخست داستان حوادثی تخیلی را روایت میو پیمانی نیز بسته می

-کارکرد اصلی برای پیشبرد داستان دارد. لذا برای به تصویردرآوردن آن بایستی از تکنیک

ها و حوادث  پردازی شخصیتهایی همچون مورف و آنتروپومورفیسم بهره جست. شخصیت

هایی که میان باشند. مالقاتاجرا میهای انیمیشن به بهترین شکل قابلط تکنیکخیالی توس

گیرد؛ شکل جادویی داشته، های خیالی با قهرمان مرد و زن داستان صورت میاین شخصیت

گاه در رؤیا، گاه در میانه یک حادثه معمولی، و گاه توسط فرشتگان حضرت سلیمان صورت 

. تنها در داستان واله و زرنگار است که داستان از یک (50-11: 1394)عزتی، پذیرند می

باشد و اتفاقات تخیلی کمتری درآن رخ حرکت تشکیل شده است و فاقد این بخش می

 . (223-179: 1394)عزتی،  دهد می
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-گویی، شکستن طلسم و جادو میبخشی از کارکرد آزمون، به شکل الهامات شهودی، غیب

-مختلف گاهی تکرار نیز شده و گاهی در ترکیب با یکدیگر استفاده میهای باشد که در داستان

تری دارد ولی در ها، فانتزی در حرکت نخست جایگاه کلیدیشوند. در مقایسه دو حرکت داستان

افروز و معصوم، پادشاه حرکت دوم از تنوع بیشتری برخوردار است. برای مثال در داستان دل

رسد ها سفرکرده و به قصر زیبایی میبه همراه فرشتگان در آسمان سلیمان، سوار بر قالی پرنده،

نام معصوم خفته است. پادشاه قادر به ورود به رؤیای اوست و در عالم رؤیا که در آن جوانی زیبا به

بخشد. افروز به نشانه عشق، انگشتر خود را به معصوم میآورد و دلافروز را به قصر معصوم میدل

یابد. تواند دیدار معشوق را فراموش کند و انگشتر او را نزد خود مییدارشدن، نمیمعصوم پس از ب

شناسد و مسیر خانمی زیباست فرستاده معصوم به همراه انگشتر رابازمیافروز که شاهزادهدل

قاسم . در داستان دیگری، خسته(50-11: 1394)عزتی،  گرددوصال در جهان واقعی محقق می

. در (229-199: 1394)ساعی،  شودیابد و پای سفر به او عطا میولیتش شفا میای معلبا معجزه

داستان ابوالفتح و سروناز، قهرمان باید طلسم حمامی را از میان بردارد و در این داستان، قهرمان با 

. همچنین، در حلقه پایانی (91-63: 1394)ساعی،  باشدها و جادوهای متعددی مواجه میطلسم

 . (1389)ایمانی،  صلی و کَرَم نیز از طلسم استفاده شده استداستان ا

باشد که توسط شخصیت بخشنده ها میهای قهرمان داستانگویی نیز یکی از توانمندیغیب

ها کمک گویی که نشانگر حقانیت عشق قهرمان است به او در آزمونشده است. غیب به او داده

ها را بازگشاید. برای مثال، عباس در داستان گره طلسمکند تا معشوق خود را بازشناسد و یا می

گویی برخوردار است تا شود؛ از توانایی غیبعباس و گولگز، که توسط پادشاه بارها آزموده می

 شوند؛ بتواند معشوق خود را شناسایی نماید. در میان دختران متعددی که وارد سالن می

حوادث مختلف و با کارکردهای متفاوت صورت  تواند درجابجایی مکانی توسط پیردانا، می

تواند در ابتدای حرکت دوم داستان، جایی که دو دلداده یکدیگر را برای گیرد. این انتقال، می

 وسیله شخصیت یاریگر صورت پذیرد.  کنند رخ دهد و یا در میانه سفر بهمالقات می نخستین بار

 موردمطالعههای بودن داستانشاخصه ماجراجویانه

های ها، ادبیات فولکلور، و دیگر شاخهمحققین مختلفی درباره سفر قهرمان در میان اسطوره 

[ با رویکردی ساختارگرایانه، سفر را یکی از اصول 39اند. جوزف کمبل]ادبی پژوهش نموده

گونه که  . اما همان(1990) های مختلف باستانی دانسته استها در فرهنگهای اسطورهطرح
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ژانر ماجراجویانه، سفر قهرمان  شود عنصر کلیدی طرح داستان[ نیز متذکر می40ایوان اسمیت]

، جفت (↑ها، دارای کارکردهای عزیمت). طرح داستانی تمامی قصه(27 :1996) باشدمی

-( می↓(، بازگشت)MN or HIپیروزی)  -حل و آزمون)نبرد(راه-کارکردهای دشواری

نماید که دیگران او را (. قهرمان داستان سفری پرمخاطره را آغاز می1و نمودار  2باشند)جدول 

کنند ولی قهرمان برای یافتن معشوق حاضر به پا گذاشتن در این مسیر از این سفر نهی می

ها ها، بیابانکند. او از دریاها، کوهکانی زیادی را طی میشود. غالباً، قهرمان فاصله منامعلوم می

شود. گاهی ماجراجویی قهرمان او را به کند و در این مسیر با افراد مختلفی آشنا میعبور می

خورد که در روند برد و ماجراهایی رقم میهای بیگانه میها، خانه اشرار، یا بزرگان سرزمینباغ

هایی همچون پیرزن )یاریگر(، کنند. شخصیتایجاد می هاییگذاریسفر او فاصله

چوپان)یاریگر(، ناخدا)یاریگر(، سردسته عیاران)یاریگر(، دختران دلباخته)یاریگر(، پادشاه 

عادل)یاریگر(، پدر قهرمان)یاریگر(، رقیب)شرور(، پدر دختر)شرور(، پادشاه ظالم)شرور(، 

بررسان)شرور(، درویش)بخشنده، آزمونگر، خدمتکاران منزل)شرور(، معشوق)شرور(، چوپان خ

یاریگر(، پادشاه عادل)بخشنده، آزمونگر، یاریگر(، همراهان قهرمان)یاریگر(، و مادر و پدر قهرمان 

ها های متنوعی هستند که کارکردهای تقریباً ثابتی را در داستانکننده( همگی شخصیت)نهی

زنند. ختلفی را برای قهرمان رقم میدارند که بر اساس محتوا و معنای داستان حوادث م

های نبرد و یا آزمودن قهرمان ممکن است درمیان جمعیت برگزار شود و یا یک صحنه  صحنه

 باشند.  ها می نبرد در دشت باشد. همگی این موارد نشانگر فضای ماجراجویانه داستان

 های موردمطالعهشاخصه موسیقیایی در داستان

ها وجود دارد این است که موسیقی و بارزی که در تمامی این داستانهای یکی از توانمندی

باشند. ازنظر محتوایی، قهرمان داستان، همواره توانایی تنیده با محتوا، میشعر، عناصری درهم

ها تحول قهرمان همراه با اعطای نواختن ساز قدیمی فرهنگ ترکان را دارد و در برخی داستان

باشد.  بسیاری از کارکردهای وظیفه دشوار و یا در نواختن ساز)گوپوز( میکننده او توانایی خیره

وسیله  تواند بهگیرد. او مینبرد قهرمان با ضدقهرمان توسط نواختن ماهرانه ساز صورت می

های خود را مطرح نماید و نظر سراید خواستهای که میالبداههنواختن ساز به همراه اشعار فی

ها، پیش از عزیمت های داستاننماید. برای نمونه، در تمامی بخشمساعدت دیگران جلب 

سراید؛ های برحذرکننده از سفر همراه با نواختن موسیقی و اشعاری میقهرمان، او با شخصیت
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های نماید. در میانهنماید و اجازه سفر خود را از مادر و پدر کسب میها را جلب میرضایت آن

کند و ها، آواز به همراه موسیقی اجرا میختران زیبارو، با درخواست آند سفر، در دیدار با دسته

پرسد. برای نمونه، در داستان واله و زرنگار، اصلی ها میسؤاالتی برای یافتن معشوق خود از آن

و کَرَم، واله و کَرَم در مسیر سفر خود بارها با افراد مختلفی برخورد کرده و سؤاالتی از آنان 

خرامان، قاسم و سلبی. در داستان خسته(1389)ایمانی،  پرسندجرای موسیقی میوسیله ا به

آزمون نهایی توسط پدر سلبی، با برگزاری مجلس پرسش و پاسخ مشاعره، همراه با نواختن ساز 

ها ترکیبی  ها، تمامی آن. ازنظر ساختار فرمی داستان(229-199: 1394)ساعی،  گردداجرا می

-های روایی به نثر مینظم هستند. تمامی گفتگوها منظوم و تمامی بخشاز دو بخش نثر و 

نماید. در گویی، نواختن ساز را متوقف نموده و قصه را روایت می گو به هنگام قصهباشند. قصه

 خواند. ها در حال گفتگو هستند اشعار را همراه با نواختن ساز میهایی که شخصیتبخش

 گیرینتیجه

ی است که داستان متناسب براساس فرد منحصربههای  سینمای انیمیشن دارای ویژگی

شناسانه آن را آشکار نماید و بر میزان  های بیانی و زیبایی تواند توانمندی های آن، می ویژگی

تصرف در واقعیت که منجر  و یفزاید. باتوجه به اینکه در سینمای انیمیشن دخلبیرگذاری آن تأث

را ویژگی اصلی سینمای انیمیشن دانست. قابلیت تبدیل  توان آن گردد؛ می نتزی میبه تحقق فا

های تخیلی با عنوان آنتروپومورفیسم همگی  تصاویر به یکدیگر با عنوان مورف، خلق شخصیت

گیرند. از سویی، سینمای انیمیشن روایتمند است و  زیرمجموعه شاخصه فانتزی قرارمی

ترین  ب ژانر ملودرام برای سینمای تجاری انیمیشن یکی از محبوبهای عاشقانه در قال داستان

هایی  باشد. ازاین رو دومین شاخصه مدنظر داستان یژه نوجوانان میو بهژانرها نزد مخاطبین آن، 

باشد. براساس ویژگی هماهنگی صدا و تصویر، آثاری که در آن صدا  با طرح داستانی عاشقانه می

توانند تولید گردند؛ یکی از  دارند و یا در نوع ژانر موزیکال میای  و موسیقی جایگاه ویژه

گردند. این ویژگی، سومین شاخصه برای  پرکاربردترین متون سینمای انیمیشن محسوب می

ها، پرحادثه و  باشد. چهارمین شاخصه این داستان های متناسب با سینمای انیمیشن می داستان

های بالقوه سینمای  هایی که درباره ویژگی شد. لذا با بررسیبا بودن طرح داستانی می ماجراجویانه

انیمیشن انجام گرفته است چهار شاخصه، فانتزی، ملودرام )موضوعات عاشقانه(، موسیقیایی)ژانر 



22 1400الین سال  نشریه آن/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

ترین طرح و محتوای داستانی برای  تواند مناسب بودن داستان، می موزیکال( و ماجراجویانه

 سینمای تجاری انیمیشن محسوب گردد.

های موردمطالعه، نوع کارکردهای بکاررفته و شیوه  شناسانه داستان در تحلیل ریخت 

خالصه نمود که جفت   a-C-↑-DEF-MN or HI- ↓-Wتوان در فرمول  چیدمان آن را می

شوند. همچنین در  پیروزی مکررا در این آثار دیده می-حل و نبرد راه-کارکردهای عمل دشوار

اند که قسمت اول از نظر ساختاری کامال  تانی شناسایی شدههشت داستان، دو حرکت داس

 باشند.  مشابه هم می

داستان  9ها و سفرهای تخیلی که در تمامی  شاخصه فانتزی، با توجه به اتفاقات، شخصیت

ها را برای استفاده از مورف، آنتروپومورفیسم و  موردبررسی شده وجود دارد؛ ظرفیت این داستان

بودن محتوا و  سازد. شاخصه عاشقانه های فانتزی را آشکار می لق موقعیتهای خ دیگر تکنیک

های  ها با حضور صحنه داستان گرفته است در تمامی هایی که انجام طرح داستانی بر اساس تحلیل

و حوادث عاطفی متعدد، وجود دارد و تمییز دادن عشق حقیقی از دروغین، در قالب معشوق 

یافته و الگوهای جنستی مردم منطقه آذربایجان را با توجه به  لحقیقی و معشوقین دروغین شک

نماید. از نظر  های فرهنگی آن منطقه برای مخاطب نوجوان ترسیم می سیستم اعتقادات و ارزش

ای برای آثاری در ژانر موزیکال  ها ظرفیت ویژه ، داستانعاشقیساختاری، و شیوه اجرا در سنت 

شدن عامل جادویی، نبرد و  وجه به کارکردهای عزیمت، بخشیدهدارند. شاخصه ماجراجویی، با ت

شده است. طرح تمامی  ها شناسایی یا عمل دشوار، بازگشت و ازدواج، در تمامی داستان

ای  ها معموال قهرمان با سفر پرمخاطره باشد که در آن ها مملو از حوادث ماجراجویانه می داستان

گذارد که او را با افراد و حوادث متعددی  عیار می تمامکند گام در یک ماجراجویی  که آغاز می

ساختار و هم  ازنظرها، هم  گرفت که تمامی این داستان توان نتیجه سازد. در انتها می روبرو می

توانند متونی ارزشمند در اقتباس و الهام برای  بوده و می مدنظرمحتوا دارای چهار شاخصه 

ربایجان برای سینمای انیمیشن ایران بویژه سینمای هایی بر اساس فرهنگ بومی آذ داستان

 عامه سروکار دارد؛ باشند.  تجاری که با فرهنگ
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