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 چکیده
آید.  های تطبیقی به شمار می ث مطالعات نظری و تحلیلی حوزۀ پژوهشمبحث اقتباس یکی از مباح

ای هستند که با تکیه بر مفاهیمی نظیر بینامتنیّت  بسیاری از مطالعات تطبیقی اقتباس، مطالعاتی بینارشته

نظریات  ترین ژنت، یکی از مهم متنیّت ژرار  پردازند. نظریۀ فزون های اقتباسی می به مقایسۀ منابع ادبی و فیلم

عنوان  متن و اثر سینمایی به عنوان پیش در اقتباس بینامتنی است که با در نظر گرفتن متن اوّلیه به

کند. با توجه به مزیّت و  کاربرد این نظریه در  داده در فرایند اقتباس را بررسی می متن، تغییرات روی بیش

باحث مربوط به اقتباس بینامتنی، با بررسی تحلیل و بررسی تطبیقی متن و رسانه، این مقاله پس از طرح م

 -، به روش توصیفی«فهرست مقدّس»و انیمیشن سینمایی « اصحاب اُخدود»تطبیقی روایت داستانی 

گذاری نموده است. بنابر نتایج  بندی و ارزش داده در فرایند اقتباس را طبقه تحلیلی، انواع گشتارهای روی

گذاری  وان یک مسلمان با استفادۀ حداکثری از گشتارهای کمّی و ارزشها، فیلمساز به عن ها و داوری تحلیل

 مکرّر در فرایند اقتباس، در انتقال نظام فکری و ارزشی خود به مخاطبان موفق بوده است. 
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 مقدمه

ای است که با  مبتنی بر ادبیات داستانی، یک گرایش مطالعاتی بینارشتهاقتباس سینمایی 

بینامتنیّت و بینارسانه، »ای در ارتباط است.  شناسی و برگردان بینانشانه هایی چون نشانه رشته

زدایی یا تعامل  معنایی را با آشنایی -های نشانه ای هستند که نظامهای گفتمانی هر دو پدیده

ترین اهداف  (. از مهم131: 1390)شعیری و دیگران، « دهند ت تأثیر قرار میمتن و رسانه، تح

پرداز و  ، برقراری ارتباط میان ادبیات و سینمای قصّه1ای رهیافت نوین مطالعات بینارشته

های اساسی در هویّت، زبان و  ها و تفاوت محور امروز است. با وجود تغییرات، دگرگشت روایت

ل سینماییِ یک متن و منبع اصلی آن، مطالعات اقتباس بینامتنی با نحوۀ ارائه میان محصو

های ادبی و ایجاد ارتباط میان ادبیات و رسانه، بسیاری از تنگناها و  گسترش حوزۀ پژوهش

( در 2متن گیری عناصر کهن متن )پیش کار به»های موجود را برطرف خواهد ساخت.  پیچیدگی

« اند ت که در بالغت سنّتی به آن اقتباس گفته(، همان چیزی اس3متن اثر جدید )بیش

ای یک متن داستانی به  نشانه -(. برگردان بینا29: 1396دلگشا،   )پورخالقی چترودی؛ باغدار

متن(  های رسانۀ مبدأ )متن داستانی اوّلیه یا همان پیش یک اثر سینمایی، در واقع تأویل نشانه

متن( است.  مقصد )فیلم سینمایی یا همان بیششناسی رسانۀ  های نشانه های نظام به نشانه

بسیاری از متون داستانی برای تصویری شدن و ارتباط مؤثر با مخاطب، به فضاسازی، طراحی و 

شده با منابع متنی و  های اقتباس ای با مقایسۀ فیلم بافتی خاص نیاز دارند. اقتباس بینارسانه

ها و تغییرات آگاهانه )از سوی  ف جایگشتهای تعاملی دو رسانه، به دنبال کش مطالعۀ جنبه

مفهوم اقتباس در مطالعات »گردد.  کننده( یا ناآگاهانه )بنابر اقتضائات رسانۀ مقصد( می اقتباس

های ادبی به فیلم سینمایی است که غالباً به معنای برداشتن از رسانۀ  تطبیقی، انتقال داستان

های اقتباس، رد یا تأیید  ت. در بیشتر نظریهشنیداری اس -مکتوب و گذاشتن در رسانۀ دیداری

 (.34: 1393)حیاتی، « گیرد ای با ارجاع به ماهیّت رسانه صورت می این تعامل بینارسانه

های فراوان در مقایسه با دیگر  پذیری و قابلیت هنر نوپدید انیمیشن، به دلیل انعطاف     

در ساختار و روایت و چه در محتوا  های هنری، با اقتباس از ادبیات داستانی کهن، چه شکل

های ارتباطی دنیای  توانسته است در کنار ذوق و خالقیت هنری، به یکی از پرنفوذترین رسانه

امروز تبدیل شود. اقتباس از روایات دینی و هماهنگ کردن آن با بیان تصویری و حرکتی 
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دبی را در سطحی گسترده انیمیشن در ارتباطی متقابل، موجبات رونق و گسترش این دو گونۀ ا

ای و درک اهمیّت،  رشته های گوناگون مطالعات میان سازد. آشنایی پژوهشگر با نظریه فراهم می

های جدید و وسعت بخشیدن به مرزهای مطالعات  حل نقش و کاربرد آن، سبب کشف راه

های  گیری روشی این مطالعات، باید با توجه به مرزبندی تطبیقی اقتباس خواهد شد. جهت

های ادبیات تطبیقی صورت بگیرد. هدف این مقاله،  منسجم علمی و اهداف نهایی پژوهش

متنی در بررسی و تطبیق یک اثر سینمایی اقتباسی با  دادن تأثیر مفاهیم و روابط بیش نشان

متن  عنوان پیش به[« 1اصحاب اُخدود]»منبع اوّلیۀ آن است؛ بنابراین با انتخاب روایت داستانی 

  متنیّت ژرار متن، با استفاده از نظریۀ فزون عنوان بیش به« فهرست مقدّس»یت سینمایی و روا

تحلیلی و بدون تأکید بر تفاوت  -عنوان چارچوب نظری پژوهش، با روشی توصیفی به 1ژنت

داده در فرایند اقتباس  عناصر روایی در روایت ادبی و سینمایی به بررسی و تحلیل تغییرات روی

 این مقاله در صدد پاسخگویی به دو پرسش زیر است: پردازد. می

متنی میان منبع اوّلیه و  متنیّت ژرار ژنت، روابط بیش توان بر اساس نظریۀ فزون چگونه می -

 فیلم سینمایی را سنجید؟ 

 شود؟ متنی در تغییر عناصر روایی چگونه ارزیابی می تأثیر روابط بیش -

متنی در  برد و تأثیر مثبت مفاهیم و روابط بیشپاسخ به سؤاالت فوق برای تبیین کار

بررسی تطبیقی متن روایی و فیلم سینمایی اقتباسی و نیز اکتشاف مسائل مطرح شده ضروری 

 است.

 پیشینۀ تحقیق

گیرد: حوزۀ مطالعات تطبیقی اقتباس و  ای را دربرمی پیشینۀ تحقیق، دو حوزۀ اقتباس بینارسانه

 ژنت. متنیّت ژرار حوزۀ نظریۀ فزون

حوزۀ مطالعات مربوط به اقتباس و کاربرد آن در رسانه، تاکنون مورد توجه بسیاری از 

ای  گذر از قصّه»توان به این مقاالت اشاره کرد:  پژوهشگران قرار گرفته است که از آن میان می

(: این مقاله بر 1392، ایلمیرا دادور )«ای به خوانشی فیلمیک: یک بررسی تطبیقی اسطوره

های روانکاوی یونگ و فروید و نیز نظریات نویسندگانی در حوزۀ ادبیات  س مفاهیم و دادهاسا

تطبیقی، به بررسی تغییرات صورت گرفته در فرایند تبدیل متن داستانی به نسخۀ سینمایی 

                                                           
1 Gérqrd Génette 



290 1398تابستان /  55 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

(: که بر 1392، زهرا حیاتی )«ای نقد ادبی و مطالعات تطبیقی در اقتباس بینارسانه»پردازد؛  می

عنوان یک  ای به اصر روایی و سینمایی و با در نظر گرفتن مطالعات تطبیقی بینارسانهاساس عن

نقد مطالعات »پردازد؛  هایی از خوانش سینمایی یک متن می رویکرد نقد، به تحلیل نمونه

(: نویسنده در این 1393، زهرا حیاتی )«های ادبی و سینمایی ایران تطبیقی اقتباس در پژوهش

گیرد که ورود  بندی مطالعات تطبیقی اقتباس در ایران، چنین نتیجه می سیممقاله پس از تق

ای به حوزۀ مطالعات ادبی، باب ورود  های بینارشته ای از پژوهش عنوان شاخه مطالعات اقتباس به

عنوان مالک  را به مفاهیم جدیدی همچون بینامتنیّت، ویژگی رسانه، تفسیر هنری و مانند آن

 وزۀ ادبیات و فیلم بازنموده است.بررسی تطبیقی به ح

در این میان پژوهشگران بسیاری با تحلیل و بررسی فرایند اقتباس به مقایسۀ تطبیقی عناصر 

نگاهی تطبیقی به داستان و »اند؛ از جمله:  روایی و سینمایی در دو رسانۀ ادبیات و سینما پرداخته

یات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ ادب»(؛ 1378آی.وست ) ، مارک«فیلمنامۀ جادوگر شهر اُز

، عذرا قندهاریون و علیرضا انوشیروانی «ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون من توکّلی وحش شیشه باغ

« ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی اقتباس بینامتنی در مهمان مامان؛ نمونه»(؛ 1392)

نقش رسانه در تولید معنا؛ تحلیل »(؛ 1392جهرمی ) کوچکی و فاطمه سکوت ،ابراهیم سلیمی

مطالعۀ تطبیقی رویدادهای »(؛ 1394، زهرا حیاتی و همکاران )«آکل تطبیقی داستان و فیلم داش

، زهرا حیاتی «داستان در روایت ادبی و سینمایی؛ مقایسۀ داستان آشغالدونی و فیلم دایرۀ مینا

های  در سینمای ایران با متن داستانتحلیل تطبیقی پنج فیلم سینمایی اقتباسی »(؛ 1394)

، سمانه «احتجاب ساختار روایی داستان و فیلم شازده»(؛ 1395، سیاوش گلشیری )«مربوط به آنها

بررسی تطبیقی داستان مردگان جیمز جویس با فیلم اقتباسی پلّۀ »(؛ 1395ابهری و همکاران )

ت این پژوهش با مقاالت فوق، (. تفاو1395، عذرا قندهاریون و همکاران )«آخر علی مصفّا

 ای است. ژنت در ارائۀ یک مطالعۀ بینارشته  متنیّت کارگیری نظریۀ فزون به

شده در حوزۀ نقد ادبی به  ای تقریباً شناخته متنیّت ژنت نیز، که نظریه در باب نظریۀ فزون

مطالعۀ » رود، تحقیقاتی صورت گرفته است. بهمن نامور مطلق در دو مقاله با عنوان شمار می

(، پس از معرفی انواع ترامتنیّت از دیدگاه ژنت، چگونگی 1386« )ها روابط یک متن با دیگر متن

کند. وی همچنین  متن نیز یکی از آنهاست، بیان می متنی را که بیش هر یک از این روابط میان

گرفتن یک  (، با معرفی و بیان شرایط الزم برای قرار1391« )متنی شناسی بیش گونه»در مقالۀ 

متنی  های اصلی بیش ها و گونه متنی، به معرفی ویژگی شناسی بیش موضوع در حوزۀ گونه
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(، پس از 1395« )های بینامتنیّت ژنتی تحلیلی بر نظریه»پردازد. اسماعیل آذر در مقالۀ  می

نیز  های تأثیرپذیری یک متن از متن دیگر و معرفی انواع بینامتنیّت از دیدگاه ژنت، انواع شیوه

از مناسبات بینامتنی تا »کند. مقالۀ دیگری با عنوان  عوامل تأثیرگذار را نقد و بررسی می

( 1391رضا شعیری و همکاران ) ، حمید«ای؛ بررسی تطبیقی متن و رسانه مناسبات بینارسانه

پس از بازخوانی بینامتنیّت و مرزهای تمایز متن و رسانه، با هدف بررسی نقش گفتمان 

ای در معناشناسی و هنر سینما و نیز دستیابی به یک نظریۀ منسجم در مورد  هبینارسان

دهند. با توجه به تحقیقات  ای را مورد بررسی قرار می هایی از تعامالت بینارسانه بینارسانه، نمونه

متنی، این  عنوان یک رابطۀ بیش اندک صورت گرفته در زمینۀ اقتباس سینمایی از متون ادبی به

فهرست »متن و انیمیشن سینمایی  عنوان پیش در نظر گرفتن متن روایت دینی به مقاله با

متنیّت ژنت به بررسی تطبیقی متن و  متن، با استفاده از نظریۀ فزون عنوان بیش به« مقدّس

 پردازد.  رسانه می

 ادبیات تحقیق و چارچوب نظری

میالدی،  1960ار در دهۀ های دیگر، موضوع مهمی است که نخستین ب ارتباط یک متن با متن

شناس و منتقد ادبی، تحت اصطالح بینامتنیّت مطرح شد. پس از  ، نشانه1وسیلۀ ژولیا کریستوا به

شناس فرانسوی با گسترش زمینۀ مطالعاتی  پرداز ساختارگرا و نشانه آن ژرار ژنت، نظریه

نیّت نامگذاری کرد و آن های دیگر را با واژۀ جدید ترامت کریستوا، هر نوع رابطۀ یک متن با متن

. 6متنیّت و بیش 5، فرامتنیّت4، پیرامتنیّت3، سرمتنیّت2را به پنج دسته تقسیم نمود: بینامتنیّت 

 این مطالعات به مرور به سینما نیز راه یافته است.

متنیّت، بیش از دیگر انواع ترامتنیّت به  گانۀ مذکور، بینامتنیّت و بیش از میان اقسام پنج

پردازند؛ با این تفاوت که برخالف بینامتنیّت، رابطه در  ان دو متن ادبی یا هنری میرابطۀ می

است. در بینامتنیّت، حضور  بنا شده 7حضوری که بر اساس برگرفتگی متنیّت نه بر اساس هم بیش

بخشی کلّی میان دو متن مورد نظر  متنیّت، تأثیر کلّی و الهام یک متن در متن دیگر و در بیش
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حضوری  حضوری، صرفاً قرارگیری چند متن در کنار یکدیگر نیست]...[ هم منظور از هم»است. 

قولی یا بصری در  تواند حضور یک متن به طور کامل در متن دیگر یا تنها یک ارجاع نقل می

متن( در  (؛ به عبارت دیگر، حضور متن اوّل )پیش95: 1390جعفری،  )رحیمی« سینما باشد

 ای که موجودیت متن دوم تحت تأثیر متن اوّل باشد.  ست، به گونهمتن( ا متن دوم )بیش

به این دلیل که مطالعات بینامتنی، دامنۀ تمامی متون اعم از شنیداری، نوشتاری و تصویری 

متن( و فیلم سینمایی  گیرد، تحلیل و بررسی متن اوّلیه )در حکم اثر اوّلیه یا پیش را دربرمی

متنیّت ژنت که مبنای نظری  متن(، بر مبنای نظریۀ فزون ویه یا بیششده )در حکم اثر ثان اقتباس

پذیر است؛ در ادامه، برای تبیین و تفهیم موضوع با تفصیل بیشتری به  این پژوهش است، امکان

 این نظریه خواهیم پرداخت.

گذاری و تأثیرپذیری دو یا چندین متن بر  متنیّت ژنت، تأثیر محور اصلی مطالعات فزون

های از پیش موجود باشد. این  پیشبرد یک متن ممکن است بر اساس متن»ر است. یکدیگ

. بر مبنای این نظریه (Genette, 1997:5)« ای ذهنی یا تفسیری باشد تواند از گونه استخراج می

متن با اخذ مضمون یا شگردهای  ترین نظریات در مطالعات بینامتنی است، بیش که یکی از مهم

فرایند تبدیل و آورد. این  ای جدید پدید می ثر هنری جدیدی در رسانهمتن، ا صوریِ پیش

نقص،  اثر اقتباسی، باید طرحی بییا انتقال نام دارد.  1متن، گشتار متن از پیش برگرفتگی بیش

 هایی چندالیه داشته باشد.  مانند و شخصیت هایی بی صحنه

های خاصی  متن ساخت بیشحجم اصلی پژوهش ژنت به وضعیت »، 2از دیدگاه گراهام آلن

توانند توسط  آیند. متون می متنی به وجود می های بیش گردد که از طریق تراموقعیت بازمی

(. 109: 2000آلن، « )دگرگون شوند...  فرایندهای خودپیرایی، برش )حذف(، تقلیل، گسترش و

ی عبارت است متن حداقل شرایط مورد نیاز برای قرار گرفتن یک موضوع در حوزۀ مطالعات بیش

متن و  بودن موضوع، دارا بودن دو یا بیش از دو متن، مسلّم داشتن رابطۀ پیش متنی»از: 

متن بر اساس  گیری بیش (. با توجه به تأثیرپذیری و شکل141: 1391)نامور مطلق، « متن بیش

متنی بر اساس برگرفتگی استوار شده است. رابطۀ  توان گفت که روابط بیش متن، می پیش

شود. در  تقسیم می 4و تراگونگی 3گونگی گرفتگی یا اشتقاق، خود به دو دستۀ کلّی همانبر
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گونگی،  گونگی یا تقلید و تراگونگی یا تغییر، سخن از تقلید محض نیست؛ زیرا در همان همان

گونگی وجود دارد. در  همواره نسبتی از تراگونگی و در تراگونگی، همواره نسبتی از همان

نیّت مؤلف تغییر یک متن خاص نیست؛ بلکه هدف، حفظ متن پیشین در وضعیت گونگی،  همان

توان از پاستیش یا تقلید وفادارانۀ یک متن از  گونگی می جدید است. در توضیح رابطۀ همان

مدرن، برگرفتگی از چندین متن و سبک   متن نخست نام برد. اساس پاستیش در سینمای پست

های اوّلیه باشد. در رابطۀ تراگونگی،  و ترکیبی از متن و رسیدن به متنی است که تقلید

توانند  ها می آید. این تغییرات و برگرفتگی متن به وجود می متن با تغییر و دگرگونی پیش بیش

 مضمونی، کمّی یا ساختاری باشند.

و  2و گسترشی 1ژنت با نگاهی ساختارگرایانه، از دیدگاه کمّی، ترامتن را به دو دستۀ تقلیلی

: 1386کند )نامور مطلق،  از دیدگاه تغییرات درونی به حذف، افزایش و جانشینی تقسیم می

بندی دیگر، دگرگونی )گشتار( متون با هدف خلق یک اثر جدید، به دو  (. در یک تقسیم96-97

شود. گشتار کمّی ایجاد تغییر در حجم  تقسیم می 4و گشتار کاربردی 3نوع گشتار کمّی

شود. گشتار  ا کاهش( است و به دو شیوۀ کاهشی و افزایشی انجام میمتن )گسترش ی پیش

)برش و حذف بخشی از  5برش متن -1گیرد:  کاهشی، به سه شیوۀ متفاوت صورت می-کمّی

 7تلفیق -3-متن برای زیباتر شدن آن(  )حذف بخشی از پیش 6تراش متن -2-متن(  پیش

افزایشی نیز به سه شیوۀ  -ر(. گشتار کمّیکارگیری همزمان دو شیوۀ برش و پرش با یکدیگ )به

 شود.  سازی انجام می انبساط، گسترش و فزون

های  گشتار کاربردی، تغییر در مسیر رویداد است. در این نوع از گشتار، تغییر در جنبه

متن مانند تغییر در زاویۀ دید روایت، تغییر جنس، سن و ملیّت  مضمونی و محتوایی پیش

اند از:  های عمدۀ گشتار کاربردی عبارت دهد. شیوه ات زمانی و مکانی روی میها یا تغییر شخصیت

کردن   جا . گشتار انگیزه عبارت است از جابه10و گشتار کیفی 9، گشتار ارزش8گشتار انگیزه

متن )این مورد مثبت و  حفظ انگیزۀ مطرح شده در پیش -1ها که خود بر سه نوع است:  انگیزه
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کردن )این مورد منفی و عبارت است از حذف انگیزۀ  انگیزه بی -2تار است( ترین نوع این گش ساده

ای )جایگزینی کامل یک انگیزه با انگیزۀ  دگرانگیزه -3متن(  اصلی و اوّلیۀ ذکر شده در پیش

 .(6-7: 1388؛ پورنامداریان و دیگران،  Genette, 1997:309-325متن( ) شده در پیش مطرح

متن  )غنی کردن پیش 1گذاری مکرّر ارزش -1شود:  سته تقسیم میگشتار ارزش نیز به سه د

 -2ها(  ها یا متن داستان با اصالح نظام ارزشی مربوط به رفتارها و انگیزه و ارائۀ بهتر شخصیت

مایه و تنزّل مقام  متن با حرکت وارونۀ درون گرفتن پیش متن )یا به سخره پیش 2کاهی ارزش

متن به  های پیش ای متضاد و متقابل از ارزش )دادن جنبه 3زشیجایگزینی و دگرار -3قهرمان( 

 . (Genette, 1997:343-354)متن(  بیش

متن  گشتار کیفی، یک گشتار کامالً شکلی است که با دگرگونی در شیوۀ ارائه و نمایش بیش

شود. گشتار کیفی  تقسیم می 5و بیناکیفیّتی 4گیرد. گشتار کیفی به دو نوع درونی صورت می

متن  رونی، دگرگونی در کارکرد درونی و شیوۀ روایتگری و نمایش بدون تغییر در ژانر پیشد

متن با تبدیل روایت به نمایش یا نمایش به  است و گشتار کیفی بیناکیفیّتی، تغییر در ژانر پیش

 .(Genette, 1997 :277)روایت است 

 متن( داستان اصحاب اُخدود)پیش

های متفاوت و  ترین رویدادهای تاریخی است که به صورت دیمیاز ق« اصحاب اُخدود»داستان 

المعانی، تفسیر  البیان روح مفصّل، در بسیاری از منابع تاریخی و تفسیری از جمله مجمع

در دفتر اوّل مثنوی نیز، تحت ابوالفتوح رازی، تفسیر فخر رازی و تفسیر قرطبی آمده است. 

، به 37در بند « که در هالک دین عیسی جهد کرد در بیان حکایت پادشاه جهود دیگر»عنوان 

(. بر اساس روایات تاریخی که گاه 899-740این داستان اشاره شده است )مثنوی، دفتر اوّل، 

پردازی است، حادثۀ اُخدود مربوط به نصارای نجران است که به  آمیخته با افسانه و داستان

شدند. این  زنده در آتش سوزاندهدستور ذونواس یهودی، آخرین پادشاه حمیریان یمن، 

ها، عمدتاً با روایت شخصی به نام فیمیون و گرایش نجرانیان به مسیحیت آغاز شده و در  روایت

شود. بر اساس مشهورترین روایات، فیمیون یک مسیحی  ادامه دچار پراکندگی می

ز دیاری به شدن، همواره ا الدّعوه و صاحب کرامت است که برای اجتناب از شناخته مستجاب
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رفته است. در یکی از سفرها، مردی شامی به نام صالح با مشاهدۀ آثار تقوا در  دیار دیگر می

شود. روزی، گذر فیمیون و صالح به قسمتی  و مالزم او میمند شده  سیمای فیمیون، به او عالقه

از آنان، فیمیون و کنند تا اینکه کاروانی  افتد، اعراب آنان را تعقیب می های اعراب می از سرزمین

فروشند. در آن زمان، مردم نجران به  برند و به بردگی می صالح را دستگیر کرده و به نجران می

کردند.  را پرستش می دین و آیین سایر اعراب بودند و بیشتر آنان، درخت خرمایی به نام نخله 

و را بدون چراغ روشن بزرگ ایشان شخصی به نام عبداهلل عامر بود. روزی صاحب فیمیون، اتاق ا

کنم که مسیح  گوید من خدایی را پرستش می پرسد. فیمیون می یابد و از دین و آیین او می می

توانم از خدا  است، اگر من بخواهم، می به وجود او گواهی داده و ما را به قدرتش رهنمون شده

یا آتشی بفرستد  کن سازد کنید، ریشه را که شما پرستش می بخواهم بادی بفرستد تا درختی 

آورد. این  را بسوزاند. با مستجاب شدن دعای فیمیون، صاحب او به نصرانیّت ایمان می  که آن

آورند. مردی از  گروه به نصرانیّت ایمان می شود و مردم گروه ماجرا در شهر نجران منتشر می

پادشاه یمن  رود و خبر ایمان آوردن مردم نجران را به گوش ذونواس، نجرانیان به صنعا می

شود.  کند و بر آن مسلّط می رساند. ذونواس با لشکری مجهز و انبوه، نجران را محاصره می می

هایی از آتش حفر کرده و مردم را بین پذیرش آیین یهود و آتش مخیّر  جلّادان ذونواس، خندق

فرمان ذونواس کنند؛ در نتیجه مأموران،  سازند. مؤمنان مقاومت کرده و آیین خود را رها نمی می

افکنند. در این میان یکی از مسیحیان باایمان به نام  کنند و مؤمنان را در آتش می را اجرا می

دهد. به درخواست  رود و ماجرا را به قیصر روم گزارش می دَوس از نجران گریخته و به روم می

دهد  رود و او را شکست می قیصر، پادشاه حبشه با لشکری انبوه به جنگ ذونواس می

؛ فروزانفر، 765-760: 1387اشتهاردی،  ؛ محمّدی488-479: 1380)جادالمولی و دیگران، 

رحمی یهود، مقاومت  (. خداوند در سورۀ بروج، با بیان ماجرای قساوت و بی19-20: 1362

مسیحیان باایمان را که در آیین خود ایستادگی کردند و کشته شدند و راه خدا را به تسلیم در 

وت یهود ترجیح دادند، ستوده و دشمنان خونخوار آنها را سرزنش نموده و به عذاب برابر طاغ

دهنده و آنچه به آن شهادت  و قسم به شهادت»دردناک دنیوی و اُخروی هشدار داده است: 

ها، آنگاه که بر کنار آن آتش  دهند که اصحاب اخدود به هالکت رسیدند، آتشی افروخته از هیزم

آوردند، شاهد بودند و هیچ عیبی در آنها نیافتند، جز  آنچه بر سر مؤمنان مینشسته بودند و بر 

 (.8-3)بروج: « آنکه به خدای پیروزمند درخور ستایش، ایمان آورده بودند
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 متن( انیمیشن فهرست مقدس)بیش

، به نویسندگی هومان فاضل و کارگردانی محمّدامین «فهرست مقدّس»انیمیشن سینمایی 

است که تاکنون موفق به کسب « اصحاب اُخدود»، روایتی آزاد از داستان (1394همدانی )

(؛ بهترین انیمیشن اسپانیا، 1394جوایز بسیاری مانند بهترین انیمیشن ایران، جشنوارۀ فجر )

(؛ بهترین انیمیشن ایاالت متحدۀ امریکا، هالیوود مووینگ پیکچرز 2016جشنوارۀ مادرید )

( و بهترین 2016االت متحدۀ امریکا، جشنوارۀ مردمی نیویورک )(؛ بهترین انیمیشن ای2016)

، انیمیشنی با «فهرست مقدّس»( شده است. 2016انیمیشن هندوستان، جشنوارۀ جیپور )

ساختار کالسیک و روایتی دراماتیک، رمانتیک و تراژیک است که داستان آن بر اساس سفر 

ایمان بر جذابیت و غنای محتوایی اثر  است. تقابل عشق و قدرت و قهرمان فیلم شکل گرفته

های انیمیشن، موجوداتی میان انسان و حیوان هستند. قهرمان  افزوده است. تمامی شخصیت

[ و روحانیان یهودی مأموریت 2اصلی فیلم، مردی راهزن به نام هاران است که از سوی ربیان]

بخش  و برابری و همچنین نوید آور آزادی و صلح [، رهبر نصرانیان را که پیام3یابد فیمون] می

-ظهور آخرین منجی است، به قتل برساند. هاران، هنگام ورود به نجران، پس از دیدن رفقه 

دل به او داده و پس از نجات رفقه و پدرش از  -دختر یکی از نزدیکان فیمون به نام باراباس

اه آنان وارد شهر است، به همر بگیری که خود زمانی یکی از آنان بوده دست دزدان گردنه

شود.  پرستان اداره می وآمد است که به دست ربیان و بت شود. نجران، شهری بزرگ و پر رفت می

لیاقت نجران و درباریان، که از طرفی در مقابله با فیمون، رهبر  آندریاس، حاکم خوشگذران و بی

، حاکم مقتدر و اند و از طرف دیگر در اضطراب رسیدن ذونواس نوکیشان مسیحی درمانده شده

ای بیندیشند. با  برند، برای نجات جان خودشان هم که شده باید چاره ستمگر یمن به سر می

سوء قصدی ساختگی با هدف متهم کردن نوکیشان به جان  -همسر آندریاس-نقشۀ مرتاه 

گیرد؛ از سوی دیگر، هاران با وعدۀ دریافت چند کیسۀ طال از طرف کیالب  آندریاس صورت می

یابد که فیمون را به قتل برساند. پس از سوءقصد  مأموریت می -کی از یاران ربّی اعظمی -

شود. به  نافرجام هاران به جان فیمون، بارناباس به فیمون پناه داده و خواستار محافظت از او می

شود. هاران پس از ورود به سرای  پیشنهاد رفقه، هاران برای محافظت از جان فیمون انتخاب می

شود. عشق هاران به رفقه و  راباس، با فیمون که در حال نوشتن کتابی ارزشمند است، آشنا میبا

بخش فیمون، هاران را متحوّل کرده و او را در دوراهی انتخابی   شنیدن سخنان زیبا و آزادی

خواهد که با طلوع آفتاب، فیمون را از  دهد. همزمان کیالب از هاران می ساز قرار می سرنوشت
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ی کوه به پایین پرت کند. فردای آن روز آندریاس و ربّی اعظم برای دیدن جنازۀ فیمون به باال

شوند. هاران موفق  روند؛ امّا به جای جنازۀ فیمون با جنازۀ کیالب مواجه می کوهستان می

شود.  های نجران اسیر راهزنان می ها از شهر بگریزد؛ امّا در کوه شود قبل از بسته شدن دروازه می

شود و پس از به آتش کشیدن شهر، تمامی یکتاپرستانی را که زنده  ذونواس، وارد نجران می

خواهد که به کیش پدران خود بازگردند؛ در غیر این  ای جمع کرده و از آنان می اند، در درّه مانده

زده  صورت، به آتش اُخدود سوزانده خواهند شد. هاران از شنیدن این خبر بسیار وحشت

رسد،  کند؛ امّا وقتی به دروازۀ شهر می و با بریدن دستش از زندان راهزنان فرار میشود  می

بیند. هاران خود را به درّه رسانده و به سوی ذونواس حمله  نجران را سراسر در آتش و دود می

دهند. هاران به داخل درّه سقوط  کند. کمانداران به دستور مرتاه، هاران را هدف قرار می می

گوید که لوح مقدّس را  اند، می و به فیمون، رفقه و باراباس که خود را به بالین او رساندهکند  می

تک یکتاپرستان نجران   را به حبشه ببرد و پادشاه حبشه را از وجود تک به شاهین سپرده تا آن 

های سوزان به سوی نجرانیان گرفتار در درّه سرازیر  باخبر کند. به دستور ذونواس، گدازه

 رسند. گونه هاران، فیمون، رفقه و سایر یکتاپرستان در درّۀ اُخدود به شهادت می شوند و این می

 داده در فرایند اقتباس انواع گشتارهای روی

، «اصحاب اُخدود»با توجه به دراماتیک بودن موضوع و وجود عناصر دراماتیک در روایت تاریخی 

ش نموده است تا با شناخت و تقویت این تال« فهرست مقدّس»گر در روایت سینمایی  اقتباس

ها، نظام  عناصر و ایجاد تغییرات ساختاری، مانند حذف و اضافۀ برخی از حوادث و شخصیت

 ارزشی خود را به مخاطبان منتقل سازد.

های تمدن نوین اسالمی،  با توجه به نگاه استراتژیک و همخوانی و همسویی فیلم با آرمان

های الهی و  گران و کارکرد معنایی فیلم، بر مبانی و ارزش رزشی اقتباستوان گفت که نظام ا  می

ها و باورهای دینی و اسالمی با نگرش و پرداختی نو به مخاطبان تکیه  انتقال مضامین، اندیشه

ها، باورها و  دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن تأثیر انکارناپذیر رسانه بر فرایند القا و تقویت ارزش

گیـری از  گر با دنبال کردن نظام ارزشی و با بهـره ی اخالقـی و رفتـاری، اقتباسمعیارهـا

های دینی و کارآمـد عینـی آن در عرصۀ  هـای دینی و مذهبی، به دنبال تحقّق آرمان مؤلفـه

داده در  ترین تغییرات ماهوی روی اجتمـاع با استفاده از ابزار رسانه است. در ادامۀ مقاله، مهم

 شود. اقتباس بررسی میفرایند 
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 ها تغییر شخصیت

ها در انیمیشن بسیار مهم است. نویسنده باید قهرمان  ویژه تحوّل شخصیت پردازی و به شخصیت

های ظاهری،  های انیمیشن را به همراه صفات و ویژگی قهرمان و سایر شخصیت اصلی، ضد

یا اضافه نماید.  هایی را حذف فکری و روحی آنها مشخص کند و در صورت لزوم، شخصیت

تواند دو یا چند شخصیت را در هم ادغام کرده و شخصیت جدیدی خلق نماید.  نویسنده می

تر بوده و  ، در مقایسه با روایت داستانی، پیچیده«فهرست مقدّس»ها در انیمیشن  شخصیت

نده های تصویری و کالمی متنوّع به مخاطب شناسا وسیلۀ اعمال و گفتار خود و به کمک شیوه به

به روایت سینمایی، برخی از « اصحاب اُخدود»شوند. در فرایند اقتباس از روایت داستانی  می

هایی گیرا  های انیمیشن، شخصیت اند. بیشتر شخصیت ها حذف و برخی نیز اضافه شده شخصیت

و کند. فیمیون، هاران، رفقه، صالح  راحتی با آنها ارتباط برقرار می و جذّاب هستند که مخاطب به

هایی  هایی مثبت و ذونواس، آندریاس، مرتاه، ناتان، کیالب و تاجر شخصیت بارناباس، شخصیت

های گوناگون، با هویّت  ها در موقعیت منفی هستند. مخاطب با مشاهدۀ کنش و رفتار شخصیت

شود. هاران، قهرمانی کالسیک است که نمایش سیر تحوّل او در بریدن از  واقعی آنها آشنا می

ای تبدیل  بگیر، او را به شخصیتی اسطوره و درباریان و نیز قطع ارتباط با راهزنان گردنهربیان 

اش با فیمون، مقدّمات تغییر و تحوّل او و  نشینی کند. دلدادگی هاران به رفقه و هم می

سازد. با وجود نکات مثبت بسیار در  پیوستنش به جرگۀ نوکیشان و فدائیان را فراهم می

ها به  پردازی برخی از شخصیت هایی نیز در شخصیت سازی، ضعف و شخصیتپردازی  شخصیت

عنوان شخصیتی تنها،  عنوان نمونه، اغراق در نمایش ابعاد عاطفی هاران به خورد؛ به چشم می

گونه از  عنوان شخصیتی مقدّس و پیامبر گرا یا عدم ارتباط مخاطب با فیمون به خشن و درون

بُعدی شخصیت  پردازی قوی و چند شوند. در مقابلِ شخصیت نقاط ضعف انیمیشن محسوب می

شوند که  ای محسوب می هایی کلیشه ها مانند فیمون و رفقه، شخصیت هاران، برخی از شخصیت

عنوان رهبر نویددهندۀ صلح و  عمالً ابعاد شخصیتی و انسانی خاصّی ندارند؛ همچنین فیمون به

ای و انتظار  کردی جز ایراد چند سخنرانی کلیشهآزادی و برابری، شخصیتی منفعل است که کار

 برای شهادت ندارد.

 افزایشی( -ها )نوع گشتار: کمّی اضافه نمودن برخی شخصیت

در مقایسه با روایت داستانی بیشتر است. « فهرست مقدّس»ها در انیمیشن  تنوّع شخصیت

های  دن صفات و ویژگیهای جدید، از جمله قهرمان و ضدقهرمان و دا گر با خلق شخصیت اقتباس
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رو ساختن آنها با ماجراهای مختلف، باعث افزایش  به ظاهری، فکری و روحی متفاوت و متضاد و رو

شده  های اضافه نمایانگر برخی از شخصیت 1است. جدول شمارۀ  تنوّع و جذابیت اثر سینمایی شده

 ا کاربرد دارد.به داستان در فرایند اقتباس است. این جدول، در کشف و تحلیل گشتاره

 ها در روایت داستانی و سینمایی : تفاوت شخصیت1جدول شمارۀ

 ها در روایت انیمیشن شخصیت ها در روایت دینی  شخصیت

 معرفی شخصیت نقش نام نقش نام

 هاران

در روایت داستانی 

نامی از این شخصیت 

 برده نشده است.

 هاران
راهزن 

 بگیر گردنه

ظاهری خشن است که با  بگیر با هاران، راهزنی گردنه

سختی و تنهایی بزرگ شده؛ امّا فطرتی پاک و قلبی 

 مهربان دارد.

 رهبر نوکیشان فیمون رهبر نوکیشان فیمیون
فیمون، رهبر نوکیشان نجرانی است که شخصیتی 

 آرام، متوکّل و معتقد به مشیّت الهی دارد.

 رفقه

در روایت داستانی 

نامی از این شخصیت 

 .برده نشده است

 رفقه
دختر باراباس و 

 محبوب هاران

رفقه، دختر باراباس، یکی از مریدان فیمون است که 

جوی حقیقت به نجران  و به همراه پدرش در جست

 آمده است.

 باراباس

در روایت داستانی 

نامی از این شخصیت 

 برده نشده است.

 باراباس
پدر رفقه و 

 حامی فیمون

ون است که در باراباس، پدر رفقه و از نزدیکان فیم

جوی حقیقت به همراه دخترش به نجران  و جست

 آمده است.

 حاکم یمن ذونواس حاکم یمن ذونواس

ذونواس، حاکم قدرتمند و ستمگر یمن که پس از 

ماندن بر سر  مشاهدۀ اسقامت و اصرار مؤمنان برای 

دین خود، دستور قتل و سوزاندن آنها را صادر 

 کند. می

 آندریاس

تانی در روایت داس

نامی از این شخصیت 

 برده نشده است.

 فرمانروای نجران آندریاس

آندریاس، فرمانروای نجران، فردی خوشگذران و 

 مسئولیّت است. بی
 

 مرتاه

در روایت داستانی 

نامی از این شخصیت 

 برده نشده است.

 همسر آندریاس مرتاه

گر و  مرتاه، همسر آندریاس، زنی مکّار و توطئه

واس به نجران است. با تسلّطی که کنندۀ ذون دعوت

مرتاه بر آندریاس دارد، عامل اصلی کشتار نوکیشان 

 شود. محسوب می

 صالح
مردی شامی، مالزم و 

 همسفر فیمیون
 صالح

تاجر نجرانی و 

 حامی فیمون

صالح، از نزدیکان و حامیان فیمون است. فیمون قبل 

 کند. قصد هاران، در خانۀ صالح زندگی می از سوء

 اننات

در روایت داستانی 

نامی از این شخصیت 

 برده نشده است.

 ربّی اعظم ناتان

ای که حتی مرد یا زن  ناتان، ربّی اعظم و سالخورده

بودنش نیز مشخّص نیست. او دشمن اصلی نوکیشان 

 است.

 کیالب

در روایت داستانی 

نامی از این شخصیت 

 برده نشده است.

 کیالب

از روحانیون 

معبدنشین 

 نجران

یالب از یاران نزدیک ناتان و آغازگر توطئه علیه ک

 فیمون است.

 منبع: نگارندگان
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 کاهشی( -ها )نوع گشتار: کمّی حذف برخی شخصیت

ها مانند مسافر  ، حذف برخی از شخصیت های زمانی و مکانی روایت سینمایی به دلیل محدودیت

ها مانند  نقش برخی از شخصیتکردن   نجرانی، عبداللّه عامر، ارباب فیمیون، دَوس و کمرنگ

 رسد.  صالح، منطقی به نظر می

 گذاری مکرّر( تغییر عنوان فیلم )نوع گشتار: ارزش

تغییر عنوان فیلم، اوّلین تغییر مشهود میان روایت داستانی و سینمایی است که نکات مثبت و  

از مخاطبان از سوی برخی « فهرست مقدّس»قابل تأمل بسیاری دارد. اگرچه انتخاب عنوان 

مشی اصلی انیمیشن که  نگری است؛ اما با در نظر گرفتن خط عام، مترادف با تعصّب و گذشته

، موضوعی «فهرست مقدّس»مبارزه با صهیونیسم و استکبار جهانی است، انتخاب عنوان 

تواند پاسخی درخور  شود که بار معنایی بسیاری دارد و به نوبۀ خود می استراتژیک محسوب می

بار  اماتیک به پدیدۀ هولوکاست مورد ادعای سینمای صهیونیسم باشد؛ با این تفاوت که اینو در

سوزانند. فهرست مقدّس، عنوان لوحی است که  یهودیان، پیروان دیگر ادیان را در آتش می

وسیلۀ فیمون نوشته شده است و به گفتۀ باراباس، شامل اسامی تمامی یکتاپرستان نجران  به

شود؛ جایی که هاران لوح را به شاهین  ن لوح در پایان داستان مشخّص میاست. ارزش ای

را به حبشه برده و پادشاه حبشه را از وجود یکتاپرستان نجران باخبر کند؛ با  سپارد تا آن  می

برداری از اسامی مؤمنان و لزوم رساندن لوح به پادشاه حبشه،  وجود این، ضرورت فهرست

 ماند.  ص میهمچنان برای مخاطب نامشخّ

 گذاری مکرّر( اضافه کردن رابطۀ عاشقانه میان هاران و رفقه )نوع گشتار: ارزش

اضافه کردن رابطۀ عاشقانه میان هاران و رفقه، دومین گشتار مشهود میان روایت داستانی و 

ای از روابط  گزاری مکرّر است. در روایت داستانی، هیچ نشانه سینمایی و گشتار از نوع ارزش

گر با قراردادن  های داستان وجود ندارد. در روایت سینمایی، اقتباس شقانه میان شخصیتعا

سازد. آشنایی  هایی آشکار، مخاطب را از وجود روابط عاطفی میان هاران و رفقه آگاه می نشانه

های رفقه  هاران با رفقه، که از پیروان فیمون و آیین نوظهور مسیحیت است، هاران را به آرمان

، به نحوی داستان تغییر و تحوّل هاران در اثر عشق «فهرست مقدّس»سازد؛ در واقع  یک مینزد
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نشدۀ درونش آگاه ساخته و او را  های فراموش به رفقه است. عالقۀ هاران به رفقه، او را به جنبه

 کند.   بگیر به فردی فداکار و مؤمنی واقعی به مسیحیت تبدیل می از یک دزد گردنه

 و جایگاه مردم )نوع گشتار: دگرارزشی(تغییر نقش 

فهرست »با وجود تأکید روایات تاریخی بر اهمیّت و نقش مردم در حادثۀ اُخدود، در انیمیشن 

محور بودن انیمیشن و حضور پررنگ درباریان و ربیان، جایگاه  ، مردم به دلیل قهرمان«مقدّس

دهد که  ای رُخ می ر زمان و جامعهد« اصحاب اُخدود»ای ندارند. با وجود آنکه ماجرای  ویژه

ترین آزادی برای بیان عقاید توحیدی وجود  اختناق و استبداد کامل بر آن حاکم بوده و کم

است که به جرم پاسداری از حقیقت  است، این داستان، روایت صبر و شکیبایی مردمانی  نداشته

از روایات و منابع اسالمی، از  خرند. در بسیاری ها را به جان می ترین شکنجه و وحدانیّت، سخت

ها و بازگفتن و بازنمودن  این مردم مؤمن و موحّد به دلیل صبر و شکیبایی در برابر دشواری

انگیز  شود؛ برای نمونه برخی روایات، ماجرای غم عنوان الگو و اسوۀ صبر و ایمان یاد می حق، به

رفتن به سوی آتش مردّد است؛  دهند که به خاطر فرزند خردسال خود در مادری را گزارش می

کند یا  آید و مادر را به پایداری در راه خدا و رفتن در آتش ترغیب می امّا کودک به سخن درمی

روایت دختران و زنان مؤمنی که بدون هراس از مرگ در رفتن به سوی آتش از یکدیگر پیشی 

گاه مردم با به تصویر برجسته کردن نقش و جایرسد پرداخت حماسی و  گیرند. به نظر می می

افزایش بار  ها، در ها و دشواری هایی از پایداری و استقامت آنها در برابر شکنجه کشیدن صحنه

 عاطفی و معنایی فیلم، مؤثر خواهد بود. 

 افزایشی( -اضافه نمودن برخی از حوادث و رویدادها )نوع گشتار: کمّی

وایت تاریخی و سینمایی، مانند دعوت با وجود مشترک بودن برخی از رویدادهای اصلی در ر

دیده  فیمون از مردم نجران برای پذیرش آیین مسیحیت، پیوستن مردم بیداردل و بردگان ستم

به فیمون یا آمدن ذونواس به نجران و به آتش کشیدن نوکیشان مسیحی در درّۀ اُخدود، 

  های دراماتیک روایت گر برای رسیدن به یک طرح کابردی و منسجم و افزایش قابلیت اقتباس

هایی جدید و خلّاقانه، وجه ساختاری اثر خود را تقویت کرده است.  داستانی، با افزودن صحنه

زدن منطق روایت داستانی و با توجه به مسائل ذهنی  افزودن این حوادث و رویدادها، بدون برهم

ای متوالی است. حوادث و رویداده و عاطفی و تخیّالت و تمایالت مخاطب صورت گرفته

پذیرند. اضافه نمودن  انیمیشن یکی پس از دیگری و در زمان و مکان مناسب خود شکل می
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هایی اکشن و عاطفی در پردۀ اوّل، مانند حملۀ راهزنان به رفقه و پدرش و نجات آنان  صحنه

ز هایی متنوّع ا شود، شکل ای دوطرفه میان هاران و رفقه می وسیلۀ هاران که منجر به عالقه به

ایجاد تعلیق و انتظار هستند که با ایجاد دلهره و اضطراب در مخاطب، جذابیت اثر را افزایش 

آور مانند  هایی مهیّج و دلهره دهند. با پیشرفت داستان در پردۀ دوم و اضافه شدن صحنه می

وسیلۀ هاران، فرار او از شهر و در نهایت گرفتار شدنش در دست راهزنان،  شدن کیالب به کشته

شود. با وجود پرداخت نامناسب برخی از  آور، مهیّج و رو به اوج مواجه می مخاطب با فضایی رعب

حوادث فرعی مانند حادثۀ قتل تاجر یا روابط میان آندریاس و مرتاه، که باعث محدود شدن 

است، افزودن برخی از حوادث و رویدادها  ها شده شناخت مخاطب از فضا و روابط میان شخصیت

مایۀ  های دینی و اسالمی به مخاطبان و نیز انتقال درون تان در تحکیم و انتقال ارزشبه داس

 است. انیمیشن، مؤثر بوده

 کاهشی( -حذف برخی از حوادث و رویدادها )نوع گشتار: کمّی

گر برای حفظ وحدت و ساختار  های خاص رسانۀ انیمیشن، اقتباس با در نظر گرفتن محدودیت 

حذف برخی از حوادث فرعی و رویدادهای غیرضروری نموده است. این  فیلمنامه، اقدام به

زمینه هستند، با حفظ محتوا و پیام  رویدادها که معموالً حوادث و رویدادهای جانبی و پیش

است. برخی از حوادث و رویدادهای حذف شده در فرایند اقتباس  اصلی روایت صورت پذیرفته

ه صنعا و تحریک ذونواس برای لشکرکشی به نجران، نحوۀ اند از: رفتن مسافر نجرانی ب عبارت

وسیلۀ اعراب، ایمان آوردن  شدن فیمون و صالح به آشنا شدن صالح و فیمون، به بردگی گرفته

ارباب فیمون با مشاهدۀ کرامات او، فرار یکی از نوکیشان از نجران و درخواست کمک از پادشاه 

 کست سپاهیان ذونواس. روم، لشکرکشی پادشاه حبشه به نجران و ش

 گذاری مکرّر( پردازی و استفاده از ایدۀ صورت باطنی )نوع گشتار: ارزش نماد

از جمله نکات مثبت و قابل توجه در فرایند اقتباس، استفاده از ظرفیت باالی نمادگرایی برای  

ء الینفک بحث ظاهر و باطن، جز»مایه و مفاهیم نهفته به مخابان است.  انتقال غیرمستقیم درون

دیدگاه نمادین به جهان است و هر تصویر نمادینی محتاج کشف معنا یا معناهای گمشدۀ 

(. به کار بردن نمادهایی چون کاخ سفید و تشبیه آن به 191: 1377)ارجمند، « خویش است.

حکومت ظالم نجران، تشبیه مجسمۀ ذونواس به مجسمۀ آزادی امریکا، صلیب روی لباس صالح 

های انیمیشن به صورت موجوداتی میان انسان و حیوان، کارکرد داستانی و  یتو طراحی شخص
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سازد. تمامی  کند و مخاطب را با هویّت واقعی آنها آشنا می ها را تقویت می دراماتیک شخصیت

(.  2هایی نمادین به حساب آورد )جدول شمارۀ توان شخصیت های انیمیشن را می شخصیت

ر یک هیئت انسانی، با تحریک ذهن مخاطب، او را به رمزگشایی نمایش یک وجود غیر انسانی د

گر از ایدۀ  دارد. استفادۀ خلّاقانۀ اقتباس پردازی وامی و کشف مفاهیم پوشیدۀ این گونه شخصیت

تر شدن محتوای سنگین انیمیشن  پردازی و روان صورت باطنی، در پیشبرد فرایند شخصیت

ند فیمون و باراباس در کاراکترهایی شبیه به بز و شتر، هایی مان مؤثر بوده است. تجسّم شخصیت

هایی مانند ذونواس، آندریاس،  بیانگر احوال معنوی آنان است که در مقابل تجسّم شخصیت

کیالب و مرتاه در قالب کاراکترهایی شبیه به گاومیش، خوک، میمون و مار، عالوه بر جذّاب 

مایه و پیام داستان مؤثر بوده است؛ برای نمونه،  وننمودن اثر برای مخاطبان، در انتقال موفق در

چهرۀ ذونواس که خشونتی ذاتی دارد، الهام گرفته از گاومیش یا بوفالو است. این حیوان 

شدّت سالخورده  خشونتی ذاتی دارد و در هنگام خشم چیزی جلودارش نیست. ناتان، فردی به

گرایی  تعصّب کورکورانه و کهنه است که حتی مرد یا زن بودنش هم مشخّص نیست و نماد

ها با  است. با وجود جذابیت استفاده از ایدۀ صورت پنهانی، تناقضاتی نیز در همخوانی شخصیت

صورت باطنی آنها وجود دارد؛ برای مثال با در نظر گرفتن این نکته که در آیین مسیحیت، 

حواری است، استفاده از  گوسفند به معنای یک روح مسیحی و دوازده گوسفند به معنای دوازده

رسد؛ امّا برای تأثیرپذیری و ارتباط  صورت باطنی بُز برای کاراکتر فیمون، مناسب به نظر می

تر مخاطب کودک و نوجوان با شخصیت معنوی و پیامبرگونۀ فیمون، بهتر بود که  مناسب

ی عرفانی، گرفت؛ همچنین در باورها ، با نورانیت بیشتری صورت می طراحی چهرۀ این شخصیت

سگ، نماد نفس و جانوری پلید است که باید از آن دوری کرد؛ امّا با توجه به مثبت بودن برخی 

بودن آن، استفاده از   از صفات باطنی سگ در منابع روایی و قرآنی، از جمله اشاره به وفادار

صورت باطنی گرگ برای نمایش خوی تجاوز و درّندگی نگهبانان آندریاس که در واقع 

 رسد. تر به نظر می های منفی داستان هستند، مناسب شخصیت

 های انیمیشن : نمادپردازی برخی از شخصیت2جدول شمارۀ

 نماد صورت باطنی نام شخصیت

 سادگی، دانایی و آرامش بز فیمون

 شجاعت، قدرت و سرعت سان گربه هاران

 گناهی زیبایی، آزادگی و بی آهو رفقه
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 نماد صورت باطنی نام شخصیت

 ندی و زورمندیخشم، تنوم گاومیش ذونواس

 پلیدی، پرخوری و القیدی خوک آندریاس

 رسانی تزویر، بدطینتی و آسیب مار مرتاه

 وارگی در عمل تقلید میمون کیالب

 کشی بردباری و مقاومت، بهره شتر باراباس

 ارزشی و طمع بی خوک تاجر

 سرکشی، خدمت و وفاداری سگ نگهبانان آندریاس

 و نحسیدزدی  کفتار سربازان ذونواس

 منبع: نگارندگان

 گیری نتیجه

ای  آفرینی روایات دینی با هدف انتقال مفهوم و اندیشۀ نهفته در آنها، به گونهبازگویی و باز 

های گوناگون بر ذهن و  متفاوت و در شکل و قالبی جدید، بیشترین تأثیرگذاری را در زمینه

نی در سطح کالن بر اساس مطالعه و گذارد. تجزیه و تحلیل متن داستا روان مخاطبان خود می

ها و نقش هر یک از آنها، از نتایج  بررسی مواردی همچون حوادث و رویدادها، شخصیت

ای از جمله اقتباس سینمایی است. در این مقاله، با بررسی تطبیقی متن  تحقیقات بینارسانه

« فهرست مقدّس»متن و انیمیشن سینمایی  عنوان پیش به« اصحاب اُخدود»روایت داستانی 

داده در فرایند  ژنت، انواع تغییرات روی  متنیّت ژرار متن بر مبنای نظریۀ فزون عنوان بیش به

متنی در تغییر عناصر روایی، ارزیابی شد. با توجه  ای بررسی و تأثیر روابط بیش اقتباس بینارسانه

نسبت به دیگر های مکرّر  گذاری شده، گشتارهای کمّی و ارزش به نوع گشتارهای اعمال

گران بوده است. نتایج حاصل از بررسی این گشتارها در  گشتارها، بیشتر مورد استفادۀ اقتباس

 است: نشان داده شده  3جدول شمارۀ

 داده در فرایند اقتباس : گشتارهای روی3جدول شمارۀ 

 تأثیر گشتار نوع گشتار عنوان گشتار

 تغییر عنوان
گذاری  ارزش

 مکرّر
 مایه به مخاطبان ایی فیلم و انتقال پیام و درونگسترش بار معن

 نمادپردازی
گذاری  ارزش

 مکرّر

گران و فراهم ساختن زمینۀ تفسیرهای  معرفی نظام ارزشی اقتباس

 متنی برون
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 تأثیر گشتار نوع گشتار عنوان گشتار

اضافه نمودن 

 شخصیت
 پیشبرد طرح داستانی بر اساس روابط علّت و معلولی افزایشی -کمّی

 کاهشی -کمّی حذف شخصیت
پراکندگی ذهنی مخاطبان و حفظ ساختار هماهنگ  جلوگیری از

 طرح داستانی

 افزایشی -کمّی اضافه نمودن رویداد
مایه با پرداخت و نگرشی نو  فضاسازی و پرورش موضوع  و ارائۀ درون

 به مخاطبان

 کاهشی -کمّی حذف رویداد
حفظ وحدت و ساختار منسجم طرح داستانی با توجه به 

 نی انیمیشنهای زمانی و مکا محدودیت

تغییر نقش و جایگاه 

 مردم
 دگرارزشی

کمرنگ نمودن تصویر ارائه شده از مؤمنان به عنوان الگوی استقامت 

 و ایمان

 افزودن روابط عاشقانه
گذاری  ارزش

 مکرّر
 خلق فضای رمانتیک و افزایش بار عاطفی و معنایی انیمیشن

 منبع: نگارندگان

یلم، آمدن ذونواس به نجران و به آتش کشیدن مؤمنان ترین نقطۀ اشتراک داستان و ف مهم

ها و حوادث را حذف  است. نویسنده برای تصویری کردن فضای انیمیشن، برخی از شخصیت

های جدید و دراماتیک را اضافه نموده است. بارزترین نوع گشتار به  ها و صحنه کرده و شخصیت

ایشی است. استفاده از این نوع گشتار باعث افز-گر، گشتار کمّی وسیلۀ اقتباس کار برده شده به

کاهشی از  -تر از روایت تاریخی باشد. استفاده از گشتار کمّی شده است که اثر اقتباسی، طوالنی

نوع برش نیز، در فرایند اقتباس تأثیرگذار بوده است. بر پایۀ همین نوع از گشتار، برخی از 

اند. تنها گشتار  زمینه هستند، حذف شده پیشحوادث روایت اوّلیه که معموالً حوادث فرعی و 

دگرارزشی به کار برده شده در انیمیشن، کمرنگ نمودن نقش و جایگاه مردم نجران در مقایسه 

با منابع تاریخی و اسالمی است. استفاده از این نوع گشتار، بار معنایی فیلم را کاهش داده و 

عنوان اسوۀ صبر و استقامت  فی مردم نجران بهانتقال هدف و پیام اصلی منابع اسالمی را در معر

سازد. پرداخت حماسی و نمایش تصویر پایداری مردم با افزودن  و ایمان مخدوش می

کردن  هایی دراماتیک مانند این، با در نظر گرفتن اقتضائات سنّی مخاطب، در برجسته صحنه

 م، مؤثر خواهد بود.نقش و جایگاه مردم و در نتیجه، افزایش بار عاطفی و معنایی فیل
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دهندۀ نظام  ها که نشان نمادپردازی و استفاده از ایدۀ صورت باطنی در طراحی شخصیت

شود، زمینۀ تفسیرهای  گذاری مکرّر محسوب می گران است و از نوع گشتار ارزش ارزشی اقتباس

شترک های م سازد. با توجه به یکسان بودن ماهیّت و انگیزۀ شخصیت متنی را فراهم می برون

داستان و انیمیشن، استفاده از گشتارهای دگرارزشی که به تفاوت ماهوی جهان داستان و 

  گر نبوده است.  شود، چندان مدّنظر اقتباس جهان فیلم منتهی می

 ها: یادداشت

 اُخدود در لغت به معنی شکاف زمین و گودال و خندق است. -1

نامند. ربی کسی است که بر شریعت یهودی و دیانت  یهودیان، روحانیان خود را خاخام یا ربی می -2

 یهود به اندازۀ کافی تسلط داشته باشد.

 در روایت سینمایی، فیمون جایگزین فیمیون شده است. -3

 

 منابع

 .قرآن کریم 

 ( 1391ارجمند، مهدی ،)«205 -183:  26، هنر، تابستان، شمارۀ«ای بر نمادشناسی فیلم مقدّمه. 

 بینامتنیّت و فزون متنیّت تقلیدی و »(، 1396دخت و باغدار دلگشا، علی ) پورخالقی چترودی، مه

، جستارهای نوین ادبی، «دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامۀ فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی

 .47-23، زمستان: 195شمارۀ 

 ( 1388پورنامداریان، تقی و بامشکی، سمیرا ،)«الطیر  منطق های مشترک مثنوی و مقایسۀ داستان

 .27 -1(: 165)پیاپی  2، شمارۀ42با رویکرد روانشناسی ساختگرا، جستارهای ادبی، سال 

 ( قصّه1380جادالمولی، محمّداحمد و دیگران ،)  :های قرآن، ترجمۀ مصطفی زمانی، چاپ پنجم، قم

 پژواک اندیشه.

 ( 1393حیاتی، زهرا ،)«های  ، فصلنامۀ پژوهش«ای هنقد ادبی و مطالعات تطبیقی در اقتباس بینارسان

 . 52 -31: 43، شمارۀ 11ادب، سال

 نامۀ  (، تحلیل روابط بینامتنی در سینمای دو دهۀ اخیر ایران، پایان1390جعفری، مجید ) رحیمی

 کارشناسی ارشد، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرّس.

 از مناسبات »(، 1390یّد مصطفی )امرایی، س  جعفری، مجید  و مختاباد شعیری، حمیدرضا؛ رحیمی

های زبان و ادبیات  ، پژوهش«ای؛ بررسی تطبیقی متن و رسانه بینامتنی تا مناسبت بینارسانه

 .152 -131(، تابستان: 10)پیاپی 4، شمارۀ 3تطبیقی، دورۀ
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 (، مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر. 1362الزّمان ) فروزانفر، بدیع 

 های قرآن به قلم روان، تهران: نبوی. (، قصّه1378اشتهاردی، محمّد ) یمحمّد 

 (، مثنوی معنوی، تصحیح رینولد الین نیکلسون، چاپ دهم، 1366الدّین محمّد ) مولوی، جالل

 تهران: امیرکبیر.

 ( 1386نامور مطلق، بهمن ،)«نامۀ علوم  ، پژوهش«ها ترامتنیّت، مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن

 .98 -83، زمستان: 56نسانی، شمارۀا

 ( 1391نامور مطلق، بهمن ،)«شمارۀ 9های ادبی، سال  ، فصلنامۀ پژوهش«متنی شناسی بیش گونه ،

 .152 -139، زمستان: 39
 Génette, Gérqrd(1997). Palimpsests: Literature in the second Degree Channa Newman 

and Claude Doubinsky(Trs). Gerald Prince(Fwd). US. University of Nebraska Press. 
 


