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طرح ساختاري روايتو موسيقي متن، هاي صوتي جلوه، طراحي صوتي چون كالم

ميچنينو هم . شودساختارهاي روايي در انيميشن ملك خورشيد به تفصيل بررسي

مادامه در بنلفان مقايسهؤي مقاله، و فيلم ملك هاي منظومهمايهاي بين هاي عاشقانه

. آورندخورشيد به عمل مي

بن انيميشن،انيميشن ايرانه،ي عاشقانافسانه:ي كليديهاواژه هاي مايهملك خورشيد،

.ساختار ادبي، ساختار سينمايي، علي اكبر صادقي، ادبيات كهن

 مقدمه.1

ي محصوالت ادبي كودكانهاي اخير با ورود انيميشن به عرصهادبيات كودك در سال

ب براي توسعه امروزه انيميشن قالبي مناس. بخشدگيرتوانسته به اين حوزه رونقي چشم

اى در ميان مرتبهجايگاه بلنداي نمايشي كه رسانه.ي خيال در كودكان استو تعميق قوه

و پخش گستردهمىامروزه.دارد جهانيهاى رسانه هاى فيلميتوان به خوبى توليد

و تلويزيونرا انيميشن  بهدر سينما . مشاهده كرد براي كودكانويژهو

از. ها اقتباس از آثار ادبي استاين فيلمهاي مايه درونتر بيش لزوم اقتباس

و افسانه داستان اي ديگر هاي فرهنگي به رسانههاي ادب فارسي براي انتقال اين داشتهها

و مهم است و سه ساله. مانند انيميشن نيز بسيار محسوس ي در طول تاريخ پنجاه

اد، انيميشن در ايران و تعدادي از اين آثار زيادي براساس متون مختلف بي ساخته شده

مفيلم و مخاطبان كودكؤها توانسته پيوندي . به وجود آورد، ثر بين آثار ادبي

در در صورتي ادبي-منابع فرهنگىاستفاده از و بينش امروزى آن كه ديدگاه

و اقتباس آثار، اعمال شده باشد مي، در تبديل  در ميان اين.روداصل مهمي به شمار

و منثور از جايگاه، هاى عاميانهاستفاده از داستان، نگىوجوه فره و ادبيات منظوم اساطير

چه هنرمندان ما بتوانند مفاهيم غنى موجود در آثار گذشته چنان؛ استربااليى برخوردا

اند توانسته، به آثار خود منتقل كنند، سازگار باشدكودكانرا در شكلى كه با روحيات 

ب مناسب،ثرؤمارتباطى  و حال برقرار كننديو منطقى .ن گذشته

از جمله، به عنوان يكي از هنرمندان آغازگر انيميشن ايران،»اكبر صادقي علي«

متهنرمنداني است كه فيلم و ادبيات عامهأهاي انيميشن او وثر از هنر ازي ايراني است

مى آثار جلوهيهاى سبكى در رأس همهداشتن ويژگينظر فيلم انيميشن. كند نمايى
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او» ملك خورشيد« هاي منظومه«ي آن اقتباسي از نامهست كه متن فيلمااز جمله آثار

. است»ي ادب فارسي عاشقانه

هاى عاميانه بسيار انگيز قصه فضاى فيلم را به فضاى خيال، طراحى صادقىيشيوه

و ناب است. استنزديك كرده اي گونهبه؛ وجوه تخيلى اين فضاى بصرى بسيار غنى

بسيار،ها آشنا هستند مردمى كه با اين قصهي عامه ذهنيتبهي بصري فيلمفضاكه 

و انحصارى علىي كامليملك خورشيد نمونه. نزديك است اكبر صادقى از سبك ويژه

.هاي كهن ايراني است منطبق با افسانهدر خلق دنياى بصرى

مس.2 لهأبيان

و داستان بني عاشقانههامنظومههاي عاميانه ، هاي جذاب استمايهسرشار از

نامشخص بودن،ي اسير ديوشاهزاده،چاه، انتخاب راه، عاشق شدني مانندهاي مايه بن

و اژدهاكشي،هاگذر از دشواري،تغييرشكل،جنگ با ديو،سرزمين عشاق ، شيركشي

و والدت دوباره، سفر و، زمان،زن، مرگ بن... زنداني شدن هاي ادبياتيهماشناسايي

و يافتن  و نيز چگونگي انتقالآن) نمايشي( هاي دراماتيك ويژگيكهن ، كارگيريبه، ها

مي در فيلمها مايهو انطباق بن گونه تواند راهبردي براي اقتباس از اين هاي انيميشن كه

ني متون باشد و نوع برخورد فيلمو ، هاي عاميانه سازان انيميشن با قصهز چگونگي نگاه

. اين تحقيق استيلهأمس

و روش تحقيق.3  پيشينه

و پژوهشدرباره :هايي هم انجام شده استي صادقي تاكنون چند پايان نامه نگاشته

بر«با عنوان، دانشگاه تربيت مدرس، انيميشن،ي كارشناسي ارشدنامهپايان.1 تحليلى
از، اكبر صادقيشن علي پس از تحليل آثار انيمي»اكبر صادقى آثار انيميشن على يكي

ميها هاي آثار او را اقتباس مناسب از افسانهويژگي .داندي عاميانه

و قصه«با عنوان، دانشگاه تربيت مدرس، انيميشن،ي كارشناسي ارشدنامه پايان.2 ها
به بررسي چگونگي، عليرضا قنبريي نوشته»هاي ايراني در انيميشن ايران افسانه

ا اناستفاده از هايي را كه در تاريخو فيلمي ايراني پرداختهها ميشنيدبيات كهن در
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كرجمله آثار علي اكبر صادقي انيميشن ايران از ادبيات كهن اقتباس شده؛ از ده، بررسي

. است

و بررسي نقش تفكر عنصرگرايانه در دست«ي مقاله.3 يابي به انيميشن بومي معرفي
و نقش نژاد(» ايران  ارائه شده در اولين همايش ملي انيميشنو)197:1388، آزادي

و توان با نگاه عنصرمي، ايران به اين موضوع اشاره دارد كه نگارانه به منابع فرهنگي

و با تغيير عناصر سازنده مانند داستان بومي خود در مقابل تفكر كلي و گرايانه هاي بومي

ح، تركيب اين عناصر در شكل تازه و هواي بومي در انيميشن خلق داستاني جديد با ال

اين نگاه عنصرگرايانه يكي از نكاتي است كه براي تبديل آثار گذشته به متون. كرد

ممي، جديد انيميشن . ثر باشدؤتواند

هاي شاخصه«با عنوان، دانشگاه تربيت مدرس انيميشني كارشناسي ارشدنامهپايان.4
با بررسي نقوش،فرصالحيي عباس وشتهن»طراحي كاراكتر ملي در انيميشن ايران

و انساني در طول تاريخ هنر ايران وجوي عناصر بصري براي خلق در جست، حيواني

هاي مختلف تاريخي به همراه در اين تحقيق تصاوير شخصيت. كاراكترهاي ايراني است

آنويژگي و تعدادي از آثار انيميشن ايران از جملههاي شخصيتي  آثار ها گردآوري شده

.بررسي گرديده است، انيميشن علي اكبر صادقي از منظر طراحي شخصيت

ت تحقيقرويكرد .اسنادي استهاي گردآوري دادهو شيوه تحليلي، وصيفي حاضر

و تحليل اطالعاتچنين هم .استفاده شده است، از روش تحليل محتوا براي تجزيه

 تعريف مفاهيم.4

 گراييساختار.4-1

هساختارشكني . پديدارشناسي بـه كـار بـرد يدگر در كتاب مسائل اصليا را نخستين بار

و، آن پرداخـت1 تاريخ متافيزيكي غرب بايد به تخريبي مطالعه برايمعتقد استوي

 واژه ادغـام سپس هيـدگر آن دو واژه را در يـك. همراه باشد2هر تخريبي بايد با تعمير

و آن را به عنوان ساختارشكني مي تـر مبتنـي بـر ساختارگرايي بيش«.دبرمي كاربه3كند

 
1 Distrukt  
2 Konstruk 
3 De- konstrukt 
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و عوامـل قبلـي توجـه نـدارد ديد هم آن، زماني است يعني به علل بلكـه توجـه اصـلي

و پديده  يكها معطوف به ربط اجزاء و دوره در » اسـت) در زمـاني( مـشخصي زمـان

گ توجه آهن، وزن، بندي تركيب، كار ساختارگرا بيان دستور زبان.)179: 1383، شميسا(

و كـار و معني كردن متن بر اسـاس ايـن سـاز و كاركرد آن در متن به تناسبات هندسي

. است

و منتقدي شناسي ساختاري نوين در عرصه گذار زبان بنيان، سورسو  ادبيات

خس را، استگاه زبان نيستاختارگرايي است كه در پي تبيين بلكه قوانين بنيادي زبان

ميكند تا بگويد زبانميكشف ، ياكوبسن روسي هاي سوسور ديدگاه. كند چگونه عمل

ميأت زيررا .دهد ثير قرار

، پيامي كه گيرنده، فرستنده«:ن هر نوع ارتباطي شش جزء دارداز ديدگاه ياكوبس

مي ميان آن و بدل ، نوعيسازدميرمز مشتركي كه آن پيام را قابل فهم، شود ها رد

ب»تماس« و  هريك از اين اجزاء. شودميافتي كه پيام در آن منتقل يا فضاي مادي ارتباط

.)136: 1386،ايگلتون تري(» جزء مسلط باشند، توانند در يك عمل ارتباطي مشخص مي

پر از نمونه پاهاي درخشان ديگر كارهاي ساختارگرايان بايد از كار والديمير

و در حد فاصيو. ياد كردهاي پريان شناسي قصه ريخت) 1970-1895( ل فرماليسم

.گرايي قرار دارد ساخت

آن ها را براساس كار ساختارگرايان به عناصـر والديمير پراپ قصه هـاو واحـدهاي

و نه بـر دسته و، اسـاس موضـوع بندي كرد هـاي تحليـل روش وي امـروزه در بررسـي

و تئـاتر بـه هاي متفاوتي از داستان حوزه و سـينما و رمان . آيـد مـي كـار ها گرفته تا فيلم

در اين دست بررسي اهميت ها در آن است كه اگر ما بتوانيم الگوهاي ساختاري موجـود

و توصيف كنيم در هـر. انجامـد فرهنگـي آثـار مـي به شـناخت ماهيـت، داستان را جدا

و صفات آن  و خويش، كندها تغيير مي داستان نام قهرمان هايـشان تغييـر كـاري اما كارها

بـ، يك قصه كند؛ بنابراين در نمي هـاي مختلـف نـسبت دادهه شخـصيت كارهاي مشابه

و از همين مي ميآن،پراپ تأكيد دارد،روشود  مقدم باشد بر ايـن كـه بايدشودچه انجام

و چگونـه انجـام مـي چه كسي آن را انجام مي و تحليـل. شـود دهـد پـراپ در تجزيـه

وي، هاي پريان مجموعه قصه  ناصـرعو) هـا ثابت(ر شونده هاي تكراگيژدر پي عناصر يا

و پيش يا ويژگي  پـراپ نتيجـه گرفـت كـه هـر چنـد. بـود) متغير(ناپذيربينيهاي اتّفاقي
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و ها به ظاهر گونـاگون ها يا افراد اين قصه شخصيت انـد ولـي كاركردهايـشان در قـصه

و قابـل پـيشينـسب به طـور، ها از ديدگاه پيشرفت داستانت كنش آن اهمي بينـي ثابـت

و هم توالي اين كاركرد، است؛ بنابرين   بـه.)1371:21، پـراپ(ها ثابت اسـت هم تعداد

.)52،همـان(هاي بنيادي قصه هـستند هاي قصه سازه كاري شخصيت پراپ خويش باور

آنيهاهرچند شخصيت و محـدود اسـت؛ يك داستان متغيرند؛ كاركردهـاي هـا پايـدار

و  و هــم ترتيــب يزنجيــره. تــوالي ايــن كاركردهــا ثابــت اســتبنــابراين هــم تعــداد

مي31 هايي كه در كاري خويش هاي پريـان را شناسي قصه بنياد ريخت، شودكاركرد داده

، آغـازينيپـس از صـحنه. شود با يك صحنه شروع مي هر قصه معموالً. دهدنشان مي 

و يك گانه هاي كاري خويش  نـوع هفـت، كـار كـرد31پـراپ عـالوه بـر. آيند مي سي

: كندشخصيت ذكر مي

؛شرور.1

؛)اهدا كننده(بخشنده.2

؛)وجوگر يا قرباني جست(قهرمان.3

؛قهرمان دروغين.4

؛شوندهروانه.5

؛ياور.6

؛)و پدرش(شاهزاده خانم.7

 عاشقانههاي منظومه.4-2

ا1تر معادل شعر نمايشي هاي عاشقانه بيش در ادب فارسي منظومه از.ست در اروپا يكي

ويهاي عاشقانه است كه بقيهمنظومه، هاي شعر غنايي ترين گونه شايع  موضوعات

 ليلي ماننددهد؛ يعني در يك داستان عاشقانه محتويات شعر غنايي را در خود جاي مي

و شيرين مي و يا خسرو ، شكوائيه، مرثيه، توصيف، تغزل، معراج، توان توحيدو مجنون

و، نامه ساقي حتّي انواع ادبي ديگر نيز با نوع عاشقانه. را ديد ديگر موضوعاتسوگند

و حماسي خالي عاشقانهيكه هيچ منظومهخورند؛ چنان گره مي اي از بعد تعليمي

يك گونه، دراين صورت انواع. نيست و بديع در و موضوعات ادبي با تلفيقي دلپذير ها

 
1 Dramatic 
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و شايد يك دليل توفيق برخ منظومه جمع مي اين. ها همين باشدي از اين منظومهشوند

مينوع ادبي در ادبيات  .توان قرار داد ايران را درست در برابر رمانس

به، غناييغزلدر. شعر غنايي استييافته هاي عاشقانه بسط منظومه مفهوم عشق

و گسترده شدهشود اما در منظومه اشارتي بيان مي در،ي عاشقانه همان مضمون باز

ميقالب دا و حكمي است در منظومهآن«. يابد ستاني كمال ي چه در غزل انتزاعي

ميعاشقانه صو و تفصيلي به خود  در زبان فارسي.)19: 1374، بورگل(»گيرد رت عيني

دهصد منظومه بيش از يك و دري عاشقانه ها نظيره وجود دارد كه به صورت سنتي ادبي

گوني آن چنين هاي عاشقانه با تمام گونه ساختار كلي منظومه. ادب فارسي جاري است

و، وزير، شاه(پدر عاشق يا معشوق:است با دعا يا بر اثر خواب. فرزند استبي...) حاكم

مي، يا خوردن تبرك از دست پيري  با شگفتي يا دشواريعاشق. شودصاحب فرزند

ميمتولّد مي و مراحل رشد را به سرعت طي با. كندشود معشوق شنيدن وصف عاشق

مي يا ديدن وي در ي معشوقو دربارهشودخواب يا بيداري يا ديدن تصوير او عاشق

مي، مجنونعاشق. كنداطّالعاتي كسب مي و زردرو ميبيمار و انزوا گزيند يا با شود

. گيردوحشيان انس مي

و اطرافيان به نتيجه نميگري خانوادهچاره عاشق به قصد حركت. رسدي معشوق

ميزمين معشوق به بهانهبه سر ميي شكار منزل را ترك و سفر دريا پيش . گيردكند

ميكشتي او در دريا غرق مي و نجات شهر، جزيره( عاشق به جايي ناشناس. يابدشود

مي) پريان و دسيسهوارد ميشود يا در راه او موانع و حوادثي برايش هايي نهاده شود

غآيد كه پيش مي ميوصال را دشوار يا ، عاشق با وسايل جادويي. كندير ممكن

با، كمك معشوق، رسانان كمك ياري، گشايي طلسم معجزات يا خواب ديدن يا نبرد

و بزمي ديدار، عاشق با رسيدن به سرزمين معشوق با لباس مبدل. يابدموانع نجات مي

و غزل نامه، بين عشّاق.در كاخ يا باغ داردپنهاني ميهايي ها و بدل عاشق.ودشرد

مي آزموده مي ميگيرد يا وظيفهشود يا مورد پرسش قرار . شوداي دشوار به او واگذار

و بر سر راه عاشق قرار مي و رقيب مبارزه. گيردرقيب عشقي مانع وصال است  عاشق

مي. كنندمي ميعاشق پيروز و رقيب شكست هم. خوردشود عشّاق يا به وصال

و عاشق بر تخت سلط مي ميرسند مينت و ديگري نيز نشيند يا يكي از عشّاق ميرد

ميخودكش .)45: 1375، ذوالفقاري(كندي
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 على اكبر صادقىانيميشن هايو فيلمآثار.4-3

 دانشكده هنرهاىاز 1341در سالو در تهران زاده شد 1316 سالدرعلى اكبر صادقى

دراو.يددر رشته نقاشي فارغ التحصيل گردزيباى دانشگاه تهران عالوه بر فعاليت

هم در زمينه،ي تخصص اصلي خود يعني نقاشيزمينه چون هاى گوناگون نقاشى

و جعبه، ساختن آفيش فيلم هايو نيز ساخت فيلمجلد كتاب، سازى گرافيك تبليغاتى

. فعاليت كرده است انيميشن

» انيميشن ملك خورشيدفيلم«ي عناصر ساختار.5

» ملك خورشيدفيلم« گزارش داستان.5-1

و كارگردان، ملك خورشيد :فيلمنامه، پرويز دوايى:داستان،اكبر صادقى على:طراح

و، اكبر صادقى على-احمدرضا احمدى تهيه شده در كانون پرورش فكرى كودكان

. دقيقه16، 1354 توليدنوجوانان سال

با»دار خزانه«ملك خورشيد داخل قصر به همراه شاهزاده ي زديد از خزانه قصر به

مىقسمت. مشغول استبا شكوه از خزانه. شود هاى مختلف خزانه بازديد كنار دار

مي پنجره مي چيزى ملك خورشيد را گويياما،دگذراي آن.خواندبه خود  او متوجه

وبا اصرار ملك خورشيد پنجر. شود پنجره مى مي كنار پردهه باز  تصوير.شود زده

مى نما»روماهنگارى« از شودمي نگارعاشق تصويرملك خورشيد. شود يان  شدتو

مى، عشق او. رود از هوش و آه همدم مى، سرانجام. شودمياشك گيرد به دنبال تصميم

و توشه طي تجهيزبىرا راه پرخطر ملك خورشيد.بيابد او را معشوق برود تا و برگ ات

به»رز آبى«هاىگل، راهسررد. كندمي مى مسير را با.دنده او نشان ملك خورشيد

مىدر نهايت به محل زندگى دختر ماه، هاى متعددگذشتن از خان كه جايي؛رسد رو

و همه را اسير خود ساخته است  مردم آن شهر.اژدها آب را بر مردم آن سرزمين بسته

ا بايست هر روز براى اژدهمى، كه بتوانند از آب آن رودخانه استفاده كنندبراى آن

كه ملك خورشيد.كش اژدها شود كه پيشرسيدهرو دختر ماهبه نوبت.پيشكش بياورند

پدر دختر به پاس. آورد اژدها را از پا درمى، سختاى در مبارزه، از گرد راه رسيده

 مجلس عروسى در قصر ملك.آورد دختر را به عقد ملك خورشيد درمى، قدردانى

درو او گذشته است ملك خورشيد»خيال«در وقايعاما. شود خورشيد برگزار مى



و ادبي ملك خورشيد انيميشن بررسي ساختار سينمايي  123

و به تصوير خيره شده ايستاده،رو دختر ماهي تصويرهنوز در كنار تابلو قصريخزانه

ي خود زنده را در سينه»عشق«، كه از روياي خويش بيرون آمده ملك خورشيد.است

. بيندمي

م ريشه.5-2 و  خذ داستانأيابي

.ي ادب فارسي استهاي عاشقانهبرداشتي آزاد از افسانه» خورشيد ملك«فيلم انيميشن

جمشيد: يكي از قهرمانان آن است» خورشيد«ي عاشقانه وجود دارد كه چندين منظومه

و فلك،و خورشيد سلمان ساوجي و چندا، ناز خورشيدآفرين ) بحر وصال(خورشيدشاه

مه، كرمانشاهينصيبي و و رعنا(پاره خورشيد ق،)گل و،ميحكيم ملك خورشيد

هاي عاميانه خورشيد شاه يكي از قهرمانان عالوه بر آن در افسانه. دختر شاه بنارس

. شاه است اصلي است؛ از جمله خورشيد شاه در سمك عيار كه پسر گلنار همسر مرزبان

يهايي از داستان فيلم نيز به قصه بخش. شاه است اين خورشيدسمك عيار در خدمت

 با نگاهي به قصه امير»خورشيد ملك«در اين ميان«. مدار اشاره داردامير ارسالن نا

و بديع ارسالن نامدار خالقانه مي تر داستان فيلم به طور.)101: 1386، صفورا(»نمايد تر

. هاي عامه استيك از اين آثار نظر ندارد اما تركيبي از افسانه مشخص به هيچ

 داستان عناصر ساختاري.5-3

 كنش.5-3-1

و1كنش يا عمل داستاني مي» نماياندن« باعث گسترش پيرنگ .گردد شخصيت

از هاي داستاني در اين فيلمكنش :نامه عبارتند

ي قصر؛ورود ملك خورشيد به خزانه-

و عاشق شدن او؛-  ديدار ملك خورشيد با تصوير دختر

 آگاهي وزير ملك خورشيد از عشق او؛-

مل- و ضعف بدني ك خورشيد؛زاري

و آغاز سفر؛ تصميم ملك خورشيد براي يافتن دختر ماه-  رو

 كند؛ميملك خورشيد راه كوتاه اما پرخطر را انتخاب-

1 Action 
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 وارد چاه شدن به راهنمايي كبوتر؛-

و آزادي دختري كه اسير ديو است؛-  جنگ با ديو سفيد

 سفر ملك خورشيد با اسب بالدار تا خان بعدي؛-
س- و شكست ديو؛ جنگ با ديو  ياه كه دختر اسير اوست

و خنجر- و يافتن ادامه مسير به كمك پير دانا؛، عبور از كوه شمشير  مبارزه با شير

و معشوق بايد پيش-  كش اژدها شود؛ رسيدن به اژدهايي كه بر سر مسير آب خوابيده

و آزادي معشوق؛- و شكست اژدها  جنگ
؛رو عروسي ملك خورشيد با دختر ماه-

و پايان فيلم- .خارج شدن ملك خورشيد از رويا

و از خود كنش هاي داستان اغلب در جهت نماياندن شدت عشق ملك خورشيد

ش. گذشتگي او براي رسيدن به معشوق است دن ملك كنش اصلي داستان مواجه

.ستاو آغاز عشقوروخورشيد با تصوير دختر ماه

 وضعيت.5-3-2

. هاي اصلي داستان در آن گرفتار هستندكه شخصيتاي است مخمصه1وضعيت

درگ« نامهموضعيت اين فيل و تم داستان» دخترعشقرفتاري ملك خورشيد  است

با ديدن تصوير دختر ملك خورشيد، هاي عاشقانهطبق معمول داستان. است»عشق«

مي عاشق،روماه دل. شودو شيدا و گره پس از اين ديدار اوليه است كه ها افكني دادگي

و قهرمان آغاز مي ميدر صدد حل وضعيت) ملك خورشيد(، شود .آيد بر

 شخصيت.5-3-3

و. اصلي يا قهرمان داستان است2 شخصيتملك خورشيد اين شخصيت قراردادي

و تمام تيپ خود استنماينده  شخصيتي نمادين دارد؛ زيرا مظهر ملك خورشيد.ي تام

و پايدار است تك، هاي عاميانه هاي داستانخصيتش. عشقي راستين و بعدي ساده

و پيچيدگي رفتاري در هيچ كدام از آن . شودها ديده نميهستند

1 Situation 
2 Character 
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 افكني گره.5-3-4

حل، ملك خورشيداقدامات. انگيزدقهرمان داستان را به عمل برمي، وضعيت براي

ميمي1،افكني وضعيت است كه موجب گره و وضعيت را بدتر و گره.دكنگردد  مانع

و خان داستان اصلي بهها مراحل ي خطرناكي است كه ملك خورشيد براي رسيدن

آن، معشوق .كندها عبور بايد از

 اوج داستان.5-3-5

قهرمان داستان يا بايد عمل، دراين نقطه.ي عطف كنش داستان استنقطه2اوج داستان

، بيندميكه معشوق را در خطر عاشق. كند يا بميرد يا موفق شود يا شكست بخورد

بهخ و در نهايتميبا او درگير، اژدها رساندهود را راشود مي او اين. دهد شكست

بي، اوج و واكنش واميندر جايي است كه خواننده يا .داردنده را به ابراز احساسات

 گشايي گره.5-3-6

. روشن شودملك خورشيدت اكنون بايد سرنوش. افتداتفاق مي3گشايي گره، پس از اوج

مي، نامه فيلمدر اين و پاداش پاياو با معشوق ازدواج مي كند . گيردمردي خود را

ر( ).يا اين اتفاق افتاده باشدؤهرچند كه در

 انطباق عناصر ساختاري فيلم انيميشن با متن افسانه در فيلم ملك خورشيد.5-4

 عناصر ساختاري در فيلم انيميشن.5-4-1

مواردبه)99: 1384، كشاورز، فرنيس( شناسي انيميشن زيباييدر كتاب» فرنيس«

مي اساسي در ارتباط با زيبايي و عناصر ساختاري آن اشاره و بر شناسي انيميشن كند

مي» ميزانسن«اساس مفهوم  . دهدالگويي براي تفكيك عناصر ساختاري انيميشن ارائه

دمارتين اسلين نيز در كتاب م) 99:1375، شهبا، اسلين(رامدنياي و عوامل ثرؤعناصر

مي»ايهاي نشانهنظام« عنوانبادر ميزانسن را و. بردنام براساس اين دو الگو

و تامپسون« ديگر مانند نظر هاي ديدگاه  كه مشابه هنر فيلمدر كتاب» بوردول

1 Complication 
2 Climax 
3 Resolution 
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مت، بندي فرنيس است تقسيم ،ن انيميشنمدل زير براي بررسي عناصر ساختاري در يك

: گرددميپيشنهاد

 در انيميشن ملك خورشيد بصريعناصر ساختاري طراحي.5-4-2

 طراحي تصوير.5-4-2-1

ميتر بيش« : توان در دو قسمت مورد بحث قرار دادتصاوير كارهاي پويانمايي شده را

پسشخصيت و -دنبه سبك درآور( استيالزيسيون.)107: 1998، فرنيس(»ها زمينه ها

، در سبك بصرى آثار صادقى. هاي هنر انيميشن است از جمله ويژگي) خالصه كردن

باريگنگاراصول موجود در و متناسب و به شكلى جديد  ايرانى تعديل يافته

، اين تعديل در استفاده از رنگ. فيلم انيميشن ارائه شده استي هاى رسانه ويژگي

 بصري اين فيلمروح كلى سبك. شده استاعمال،و سايه روشن جهت نور، پرسپكتيو

ي هاي علي اكبر صادقي از جنبه انيميشن؛ استنگارگري ايرانيهمان روح موجود در

م و نقاشي قهوهلفهؤبصري مبتني بر اي خانه هاي هنر سنتي ايران از جمله نگارگري

م ها ضمن خالصهنشاو در انيمي. است و و انطباق عناصر هنر هاي موجود لفهؤسازي

م، ايراني براي استفاده در انيميشن و و يا با عناصر لفهؤعناصر هاي بيگانه را حذف

ميآن،ينزگ جاي كند؛ صادقي فضاي بصري ها را با سبك بصري خاص خود خلق

ميانيميشن را از زاويه آن؛سازدي ديد منحصر به فرد شرقي خود گونه كه ديگران نه

اواين زاويه، اندساخته آثار صادقي همگي از عناصر«. ماهيتي كامالً ايراني داردي ديد

و نقاشي مينياتور الهام گرفتهمشتركي مثل داستان او اندهاي ملي و روح شرقي در آثار

ي استفاده علي اكبر صادقي در زمينه.)250:1377، فرودگاهيونژاد طالبي(» نمايان است

و نقاشي قهوه و بيان خالقه معتقد است؛ به گونهبه،ايخانه از هنر نگارگري اي نوگرايي

و شاخصه، هاي فرهنگ ايرانيي ويژگي كه ضمن ارائه وها نوع بيان ي بصري جديد

و نمونهها در ادامه به ويژگي. باشندخالقه يهاي سبك بصري صادقي از طريق تصاوير

.بصري اشاره خواهد گرديد

 شخصيت طراحي.5-4-2-2

كشاهزاده هاي از نظر اجرايي به فرم،ه شخصيت اصلي اين انيميشن استي جوان

و از نظر چهره و جزئيات انساني هنر نگارگري نزديك است به نقاشي، پردازي

و نقاشي دوران قاجار شبيه است قهوه و استوانه،شاهزاده«. خانه سر كالهي بلند اي بر



و ادبي ملك خورشيد انيميشن بررسي ساختار سينمايي  127

به. دارد كه با يك گل نيلوفر تزئين شده است هاي انساني نگارگري نگارهلباسي شبيه

تك، پوشيده و يا خوابيده به هاي رضا عباسي از مكتب نگاره كه در حاالتي مانند نشسته

ها به شدت هاي انساني مكتب اصفهان كه فرماما برخالف نگاره. اصفهان شبيه است

و آنات و استخوانمنحني شده ها هاي منحني لباسها در فرمبندي انساني شخصيت ومي

و فرم هاي انيميشن ملك خورشيد تابع استخوانشخصيت، محو شده است بندي انساني

آنهر چند كه اغراق. ها هستندها تابع اندام شخصيتلباس ها هاي متناسبي نيز در كنار

.)393: 1388، صالحي(»صورت گرفته است

مچهره گيرد، چشمانمي ديگر صادقي بهرههاي شخصيت انيميشني لفهؤي شاهزاده از

و نافذ، سبيل و خاص كه بيانگر شجاعت، هايي با فرمدرشت حال درعينجوانمردي

ي نشانه،ريشو دار نيز فرم سبيلدر شخصيت خزانه؛خورشيد است پيشگي ملك عاشق

و افتاده. شخصيتي معتمد است با موهاي بلند شاهزاده، حالتي لخت دارد، هرچند اين فرم

م و و منحني نگارهي گونه نحنيموهاي مجعد هاي هخامنشي متفاوت است، اما حالت

و زلف موهاي آنپشت .استي ايراني نزديك كردهها ها را به شخصيتها،

و ملك خورشيد شخصيت خزانه »ديفيلم انيميشن ملك خورش«: دار
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هاي انيميشن ملك خورشيد هاي بصري در شخصيتترين شاخصه يكي از خالقانه

حالت بياني اجزاي تصويري براي بيان-هاي صادقي است خاص انيميشنكه-

در اينجا صادقي از فرم بياني تصويري ابروها براي بيان حالت. اصطالحات كالمي است

اي كه ابروهاي شاهزاده در هنگام شخصيت شاهزاده به خوبي استفاده كرده؛ به گونه

و يا در حالعصبانيت به يكديگر گره مي ت عاشق شدن شكل قلب به خود خورند

را، در چنين حالتي ابروها با بيان تصويري ناب. گيرند مي و احساسات عاشق احوال

.دهدنشان مي

»ديفيلم انيميشن ملك خورش«: شخصيت ملك خورشيد، بيان احساسات

به، فردوسي استيكه ملهم از شاهنامه» ديو سفيد«شخصيت از نظر بصري

بهي شده از داستانهاي نگارگر شخصيت و هاي شاهنامه خصوص در مكتب هرات

و هم » قوللر آغاسي«اي از جمله آثار نقاشي خانههاي سبك قهوهچنين در نقاشياصفهان

سف. شبيه است و هراسطنز موجود در شخصيت ديو و تضاد آن با هيبت خشن آور يد

و منحصر به فرد،او دريتبه شخص، به خوبي توانسته به نوعي خاص هاي منفي

. انيميشن ايران تبديل شود

»ديفيلم انيميشن ملك خورش«: ديو سفيد



و ادبي ملك خورشيد انيميشن بررسي ساختار سينمايي  129

هم،ي قاجار زنان در دورهينيز با نقاشي چهره»رودختر ماه«يهچهر با ابروهاي به

طر، چشمان بزرگ با خطوط محيطي پهن، پيوسته طراحي شدهها مو بر روي گونهيهو

اما در كليت، هاي زنان در هنر نگارگري ايراني شباهت داردهو از نظر اجرايي به نگار

اي طراحي شده كه خالف معشوق به گونهيهچهر. داراي فرمي امروزي است

و منفعل نگارگريشخصيت داراي بيان احساسي قوي از طريق،هاهاي بدون احساس

.هاي بصري استشاخصه

»ديفيلم انيميشن ملك خورش«:رودختر ماه

پسطراح.5-4-2-3  زمينهي

و در زمينه، تيتراژ اول فيلمدر هايى طومار نوشتهينام فيلم بر روى طومارى نوشته شده

مىبه شكل كتاب در زمينهپسها در تصاوير اين نوع نوشته. شود هاى چاپ سنگى ديده

ازي زمينهپس؛ وجود دارد»بافت«به عنوان، سرتاسر فيلم هايى ورق فيلم ملك خورشيد

كمتشكيل شده كه بر سرتاسر  . رنگ نوشته شده استآن خطوط نستعليق به شكل

يك، استفاده از نقش طومار با»قصه«اشاره به روايت  از جانب راوى دارد كه اين اشاره

مى، آيدمىفيلمهاى هايى كه در فصل»كپشن/نويس ميان« محل، قصريخزانه.شود كامل

آ، زندگى ديوها و بر پس زمينه با نقوش چاپ سنگياسب بالدارعبور،بنهرهاى

بى خيال، آب رودخانه از جمله فضاهاى زيبامحل نشستن اژدها بر سر راه و نظيرى انگيز

.ي عاميانه را به شكل عيني بازسازي كرده استها فضاي قصهاست كه 
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از نمونه و فضاهايي »ديفيلم انيميشن ملك خورش«هاي شخصيتها

خط.5-4-2-4 و  رنگ

هاى كهن به كار فضاى قصه خلق در جهت، ملك خورشيدانيميشن در نيز»رنگ«

اُكر هاى قهوه رنگ. استگرفته شده و  غالب در گرافيك اين فيلم رنگ،)خاكي( اى

كه.هاى دور در ذهن بيننده است تداعى كننده گذشته،هااين رنگ.است  تنها عنصرى

صادقىكه، نماد عشق استبه عنوان»رز آبى«، شودميديدهسته رنگ آن به شكلى برج

نيز) دسن( نوع طراحي خطوط. بر آن تأكيد كرده است برجسته كردن رنگاز طريق

و به لحاظ رنگي مشكي است؛ صادقي به كمك تنوع خطوط عالوه بر ايجاد  متنوع

.ها افزوده استبه زيباتر شدن طراحي چهره، عمق

 ركتح.5-4-2-5

و ساير با توجه به اين. انيميشن هنر خلق حركت است،ي مك الرنهبه گفت كه صادقي

انيميشن را به شكل تجربي، اندسازي اين فيلم را به عهده داشته انيماتورهايي كه متحرك

و حركتزمان«، فراگرفته بودند ،شني به عنوان عناصري اساسي در توليد انيم»بندي

خ و ويژگي و از اصول زمانداراي سبك و حركت در شكل اص خود است بندي

از،»نوعي خاص از حركت« اما به عنوان خلق؛كندميتر پيرويكم، كالسيك كه

فيلم ايندر، اين نوع حركات، رودميهاي سبكي يك اثر انيميشن به شمارويژگي

و بسيار  مجذاب غني و در جهت فضاسازي كلي اثر بسيار ثر به كارؤطراحي شده

بهمى،به عنوان نمونه. گرفته شده است ،»اشك ريختن ملك خورشيد در جام«توان

ي به وسيلهنواختن موسيقى«و»پرواز اسب بالدار«،»رقص ديو«،»ابرو گره خوردن«

از»حركات خاص ايرانى« طراحي.اشاره كرد،»نوازندگان جمله در شكل گسترده

ميبه صادقي آثار مهمىها ويژگي .رود شمار
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 در انيميشن ملك خورشيدعناصر ساختاري طراحي صوتي.5-4-3

بر، 1927با ناطق شدن سينما در سال و تصوير«عالوه به عنوان عناصر،»حركت

و اصلي سينما در» صدا«، ديداري نيز به عنوان عنصر شنيداري نقشي اساسي

و انيميشن به عهده گرفت زيبايي و موسيقيها جلوه،مكال«. شناسي سينما سه»ي صوتي

ايجاد حاالت، رساني اطالع. روندباند اصلي در طراحي صوتي يك فيلم به شمار مي

مي ايجاز، روحي رواني بهو كنترل ريتم از جمله امكاناتي است كه باند صوتي تواند

.يك فيلم اضافه كند

 كالم.5-4-3-1

است كه هر كدام،و گفتار متن ذهنيصداي، مونولوگ، شامل ديالوگ»كالم«باند

از،فيلم ملك خورشيد فاقد باند كالم است. امكانات بياني خاصي به همراه دارند  اما

و جلوه«باندهاي در اين فيلم به جاي. در آن استفاده شده است»ي صوتيها موسيقي

و كلمات نوش ميان، زبان اشاره، حركت، در شكل خالقانه از تصوير، كالم  تارينويس

اي كه فقدان اين باند صوتي خللي در به گونه؛براي بيان تصويري استفاده شده است

و قصه براي مخاطب ايجاد نميربرقرا .كندي فهم روايت

ي صوتيها جلوه.5-4-3-2

و موجود در طبيعت،هاي صوتيجلوه آب( در قالب صداهاي واقعي و، جريان و ..) باد

و موجودات خيالي،ي انسانيهاصداهاي مربوط به شخصيت و صوت( حيواني حركت

مي،)هاآن و شخصيت. شونددر فيلم شنيده هاي اين صداها در جهت باورپذيري فضاها

و نزديك نه» جهان فيلم«تر كردن اين فضاها به واقعيت موجود در موجود در فيلم و

 اغلب به صورتي صوتي در انيميشنها جلوه«.اندبه كار گرفته شده، جهان واقعي

و صدايي كه از آن گرايانهو هيچ تناسب واقع روداغراق شده به كار مي اي بين عمل

يهخند، صداي تنوره كشيدن ديو.)141: 1998، فرنيس(» وجود ندارد، شودتوليد مي

و اجراي، ديو و صداي كبوتر راهنما از جمله صداهايي است كه با طراحي خشم اژدها

.جهت فضاسازي كلي فيلم قرار دارنددر، مناسب صوتي

 موسيقي متن.5-4-3-3

ابتدا در جهت تشديد فضاي، موسيقي اصلي، اين فيلميي عاشقانههبا توجه به قص

و رمانتيك در جهت ايجاد، هاي مختلفهاي مربوط به خانسپس در صحنه، احساسي
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و ساخحس و مرتبط با ساختار دراماتيك اثر طراحي عالوه. استته شدههاي مختلف

و حال مرتبط با فضاي داستان، بر موسيقي اصلي از، هاي عاميانهدر جهت ايجاد حس

 به عنوان يك موتيف صوتى، موسيقى سنتىهايو ديگر گوشهاى موسيقى زورخانه

و جشن»شب مراد« استفاده از موسيقي تصنيف. شده استاستفاده  در سكانس پاياني

بخش، موسيقي افكتيو.ر زيبايي موسيقي فيلم افزوده استب، عروسي ملك خورشيد

كه از اركان» موسيقي حركت«موسيقي اين فيلم است كه در جهت خلق ديگري از 

ت و نيز در جهت طراحي كلي باند صوتي گذار به كار أثيرموسيقي فيلم انيميشن است

كهگرفته شده است؛ از جمله صحنه و حركتيازهايي در آن استفاده موسيقي افكتيو

و همراهي آن از طريق موسيقي اشاره كردي توان به صحنهشده مي . حركت نخ

 طرح ساختاري روايت در انيميشن ملك خورشيد.5-4-4

و داستاني را بيان مي و، كند كه ابتداهر فيلم از يك ساختار روايي برخوردار است ميانه

هم. پايان دارد و در شي اين سه جزء به يك شكل به كار گرفتهي آثار نمايهاما هميشه

و نوع اثرِ نمايشينمي و بسته به هدف ساختار روايي آن متفاوت است؛ به عنوان، شوند

مثال شايد يك آگهي بازرگاني به عنوان يك اثر نمايشي ساختار روايي كامالً متفاوت با 

سا«. يك فيلم داستانيِ كالسيك داشته باشد ختاري يك اثر بايد هر نوع تحليل از طرح

كرد سرگرم كردن مخاطب عام آيا اين عمل، آن را در نظر بگيردي كرد اوليه ابتدا عمل

.)154، همان(»هاي تفكر است؟هاي جديد يا روشاست؟ آيا تجربه يا كشف تكنيك

اي اي عاميانه را به گونهانيميشن ملك خورشيد براساس عملكرد خود قصد دارد قصه

. ها نزديك باشدي روايت همان قصه به شيوهروايت كند كه

 ساختار روايي در انيميشن ملك خورشيد.5-4-4-1

 دارد؛»ساختاري خطي«هاي عاميانه مانند افسانه،ساختار روايي فيلم ملك خورشيد

و، يعني داراي ابتدا و انتها است به نيز مانند داستان»طرح داستاني«ميانه هاي عاميانه

هم«ي جمله، در پايان فيلم. طراحي شده استشكل ساده ،»چنان باقي استحكايت

. را در روايت ايجاد كرده است»ايساختار چرخه«

و اتفاقاتاين فيلم مانند افسانه و معلولي پايبند نيست ،هاي عاميانه به روابط علت

، يت فيلمترين نكته در روااما مهم. روندمنفك از اين روابط به سوي نتيجه پيش مي

و صوتي«به شكل، بازنمود وقايع كه»بصري  براي روايترا»طرح ساختاري« است
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و توانسته فضايي نزديك به فضاي قصه عاميانه تكميلياين قصه ي عاميانه خلقها كرده

به. كند و عوامل مهم كه ساختار روايي اين فيلم را ازآورده وجود عناصر : اند عبارتند

 بق كتاب سنتي با فيلم تطا.5-4-4-2

هايى تشكيل شده كه بر سرتاسر آن خطوطه از ورق،تصاوير فيلم ملك خورشيد

كه؛ رنگ نوشته شده است نستعليق به شكل كم فضاى فيلم در واقع اوراق كتابى است

كه، قرار گرفتهمخاطب پيش روى  ميبا اين اختالف  اين داستان را به تواندمخاطب

پس. ببيندجاى خواندن بايزمينه ايجاد اين فضاى بصرى در  فيلم سنخيت كاملى

ويشيوه هاى پرده، به مانند يك نقال صادقي روايت قصه فيلم كه بدون كالم است دارد

.كند مختلف فيلم را بدون كالم روايت مى

 هاي قالبي براي روايت قصهاستفاده از گزاره.5-4-4-3

در از گزاره ات انتقالي در سينمابه جاي استفاده از تمهيد راوي هاي قالبي رايج

مي سنت كه»القصه«ي قالبيكند؛ مانند گزارههاي داستاني براي روايت قصه استفاده

را، اين گزاره. در سينماست»ديزالو«ي انتقاليمعادل جلوه و پيشرفت قصه گذر زمان

ه هماهنگي در فضاي بصريب، اين تمهيد عالوه بر داشتن وجه خالقانه. دهدنشان مي

.گرددميمنجر

 حركت از پيچيدگي به سمت وضوح.5-4-4-4

مى، رواييبه لحاظ با بيننده اگر. رود داستان فيلم از پيچيدگى به سمت وضوح پيش

و از پايان قصه فيلم تا پايان فيلم در تعليق به سرمى، قصه آشنا نباشد اطالعبى برد

و تعقيب براياين عامل. ماند مي فيلم از جانب ماجراي ايجاد كنجكاوى در بيننده

.بسيار مهم استمخاطب 

 استفاده از زبان طنز.5-4-4-5

، هاي جنگ با ديوهاه در صحنه ويژبه،براى ايجاد لحظات استراحت در طول داستان

مگيري از نشانهبيان طنزآميز تصويرها با بهره و ادبي سنتي بسيار واقعثرؤهاي تصويري

و دو نيم كردن  .مثل خيارآن شده است؛ مثل طنز در شكل رقص ديو

 سادگي زبان روايت.5-4-4-6

و مفاهيم موجود در آن، استفاده از زبانى بى و عارى از پيچيدگى براى بيان داستان تكلف

مى بدون پيچيدگى پيش فيلمباعث شده  و اگر از نمادهايى استفاده و رود شود، آشنا
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مى بين از جمله اين نمادها. توانند به راحتى با آن ارتباط برقرار كنند المللى است كه همه

به مى رز«توان و عشق استيها نشانه فرهنگي كه در همهكرد اشاره»گل . دوستى

 آفريني شادي.5-4-4-7

 است كه مخاطبم با شاديو توأسرشار از لحظات صميمىاغلب هاى صادقى فيلم

اوج اين لحظات در پايان فيلم ملك. آرزوى ديدن چنين لحظاتى را داردهميشه

مى»شب مراد«جا كه نوازندگان آهنگ معروفآن؛خورشيد است را را و بيننده نوازند

مىنوستالوژيكدر لذتى، خوشى كه از اين موسيقى دارديبه دليل خاطره .برد فرو

 گيري غافل.5-4-4-8

و پايان شـويم داسـتان در متوجـه مـي، در آخرين پالن؛فيلم غيرمنتظره است نقاط اوج

و به اين شكل با عنصر غافل  مي ذهن ملك خورشيد اتفاق افتاده شـويم؛ از گيري مواجه

مىيحكايت خود را درباره صادقي اگرچه سويي   ولـى بـا تـم،برد آن موضوع به پايان

هم« آ»چنان باقى است حكايت و قصه بيننده را به تكرار در زمان آينده اشـارت،ن واقعه

مخاطـب جـا كـهآنبنـدي فـيلم روايت در پاياني شيوه.)155: 1378، صفورا(دهد مى

 از دو جنبـه قابـل بررسـي،ه اسـتداافتـ داستان در ذهن ملك خورشيد اتفاق يابد درمي

آن؛ از تخيل به واقعيت است انتقال،يكي از اصول ادبيات كودك: است ه ايـنكـ به دليل

و، انيميشن براي كودكان ساخته شده است و پل زدن بين واقعيـت بازگشت به واقعيت

و به واقعيت برگـردد  و اين كه ذهن كودك در خيال رها نشود  انتخـاب مناسـبي، تخيل

آن. است و ايـن مخاطـب از ابتـداي هست سال نيز جا كه مخاطب اين فيلم بزرگ اما از

و هواي قصه از با اين پايان غافل،عاميانه پيش رفته استيها فيلم در حال و گيـر شـده

ر  و تخيؤفضاي بندي اگر اين پايان. گيردميي عاميانه فاصلهها لي موجود در قصه ياگونه

ي عاميانـه هـا اما مخاطب بزرگسال را از پايان خوشِ قصه، شود مي اقانه محسوب خلّچه 

و او را با واقعيتي خشك مواجهكنميمحروم .سازدميد

بنمقايسه.5-5 و فيلم ملك خورشيدهاي منظومهمايهي  هاي عاشقانه

 عاشق شدن با ديدن يا شنيدن صدا.5-5-1

مي،رودختري ماه» تصوير«با ديدن، ملك خورشيد  اسالمييجامعهدر. شودعاشق

ميمعموالً عاشق نمي يابتوانسته معشوق را ببيند؛ بنابراين يا در خواب او را و يند
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دو هاي عاشقانه آغاز حادثه در منظومه. تصوير او را و شنيدن راهي عشقي از ديدن

به ديدن ممكن است رويارو: است و بكتاش كه و رابعه و رامين باشد؛ مثل ديدار ويس

در نزد دايهياديدار عشّاق ممكن است در مكتب. طور مستقيم بوده است  خواب يا

با. استآغاز عشق با ديدن تصوير، هاي عاميانهدر افسانه. صورت پذيرد عاشق شدن

 دختركَسترين قديم«. تصوير در ادبيات دوران پيش از اسالم نيز وجود داشته است

وي شاه زابل است كه در دوران ضحاك مي و عاشق و تصوير جمشيد را ديده زيسته

شديي اسد نامه اين داستان در گرشاسباز. است شده ، محجوب(»ه است توسي ياد

مي.)1381:154 با. رود فرهاد تنها با شنيدن صداي شيرين از هوش عاشق ممكن است

.شنيدن وصف معشوق عاشق شود

و پر خطر.5-5-2  انتخاب راه كوتاه

دو راه دور، پير در نشان دادن راه. كندملك خورشيد راه كوتاه اما پر خطر را انتخاب مي

و عاشق به دليل شوق خود راه نزديك اما پر خطر را يا نزديك را معرفي مي كند

.كندانتخاب مي

 چاه.5-5-3

چاه به دليل فارسي هاي در قصه. شودميملك خورشيد به راهنمايي كبوتر وارد چاه

، انزوا، تصفيه، از مكانِ گذار نمادي زندانيك چونهمآن بودن تاريكومحصور

و ظهور مجدد استييابو كمال بازسازي ها چاه محل در برخي از داستان. يا اختفا

ميدر چاهگاه. هاي عجيب است ماجرا  از جمله در داستان؛شود گنج نصيب قهرمانان

چاه. هاي پريان جايگاه پريان در چاه است در افسانه. خواجوي كرمانييهنام سام

همسكن ديوان .)155-1385:129، ذوالفقاري(ست نيز

ي اسير ديوشاهزاده.5-5-4

مي يا ديوها اين است كه اژدها هاى قصه مايه يكى از بن و جوانى دخترى را اسير كند

مي بيگانه به سرزمين دختر مي و اژدها را مي رود و با دختر ازدواج ،افشارى(كند كشد

ب.)43ـ1385:38 دخ، به جاى اژدها، فارسىيههاى عاميان قصهرخي در ترى را ديوى

و از او تمناى وصال دارد اما دختر مي از ازدواج با ديو امتناع، كه گاه پرى است، ربايد

مي مي و جوانى از راه دور به نجات دختر مي كند و ديو را و با دختر ازدواج رود كشد

قص.)86ـ1352:1/85،انجوى(كند مي  نيز فوالدزره) 329ـ328ص( اميرارسالنيه در
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و گوهرتاج) پرى دختر ملك شاهرخ(منظربانو،) اميرارسالنيهمعشوق(الق فرخ، ديو

. ربايدمي) پرى پسر اقبال شاه(فيروز اش با ملك را در شب عروسي) شاه دختر ملك لعل(

 واسطه.5-5-5

براي رسيدن.ي ملك خورشيد استواسطه، دختري كه اسير ديو است، اين فيلم در

اين. وجود شخص يا اشخاصي ضروري است،يكديگرمقطعي يا نهايي عشّاق به 

واسطه گاه ممكن. دوست يا بازرگاني باشد، طبيب، دايه، واسطه ممكن است درويش

به در برخي داستان. است در تمام جريان داستان همراه عاشق باشد ها چندين واسطه

و مهم كي از اين ياريي. كنند عشّاق كمك مي .ترين آنان دايه استرسانان

 نامشخص بودن سرزمين عشاق.5-5-6

و معشوق هم مشخص نشده كجاست از؛ سرزمين عاشق شايد دليل آن اين باشد كه

. معشوق هميشه در سرزمين دور است، هاي عامهدر افسانه، كالم استفاده نشده است

.شوداما از مكان نامي برده نمي، شوددور بودن در فيلم مشخص مي

دي.5-5-7 و جنگ با

و برقي فرود و ملك خورشيدميديو سياه از آسمان با رعد قصد رفتن دارد اما ديو، آيد

و او را نيز به دو نيم و ملك خورشيد ناچار با او درگير شده . كندميمتوجه او شده

و شيطان استاى موجودى افسانهديو و غول كه در برخى متون فارسى با جنّ

شا. دانسته شده استيكسان  مي،هنامهدر و افسون  صفت ديگر.دانند ديوها جادوگرى

جايگاه مازندران، شاهنامهدر.)1/23: 1374 فردوسي،(است» وارونه«ديو در شاهنامه،

: از شاهنامه شكل ديو وصف شده استتر بيشاندكى، نامه در گرشاسپ.ديوهاست

و بلندي منهراس پهناى ن ديو سه برابر آدمى و تنش يلگون است؛ با سنگى اش چهل اَرش

مي تواند كوه را با زمين هموار كند؛ هنگامي مي مي، غرد كه و جان از شير از هوش برَد؛

و از دندانش برقِ رعد پديد مي را، آيد؛ با جستىنَفَسش ابر و نهنگ عقاب را از آسمان

مي از قعر دريا مي و نهنگ را در برابر خورشيد بريان مي گيرد و در كند  غار خورد؛

و اگر از دور كشتي زندگى مي مي كند مي اى ببيند مردم آن را و اسدى(خورد گيرد

در وصف.)283، 281، 273، وسىت ديو نهنكال: تر است نامه از اين هم واضح سامديو

و مي : 1319خواجوي كرماني،(خواهد شاخش را بر بدن سام فرو ببرد شاخ دارد

و بدنش مانند نرّه ديو استم،ديو صورت ابرهاي،)2/356 دو دندان پيشش، انند آدمى
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و هم در)3همان،( پيكرش مانند نيل سياه استيهمانند گراز وميو به شكل ابر آيد

.)1/432همان،(ربايدميرا، ساميهمعشوق، پريدخت

و نوآوري صادقي در ايجاد ديو در اين اثر تنوره مي ،ايحركات زورخانهكشد

و استفاده از عناصر فرهنگي استهمراه با با. طنز و شكست قهرمان امداد از خداوند

مي مناجات قهرمانان اسطورهي خاطره، ديو مثل مناجات رستم؛كنداي را در مبارزه زنده

.ها هميشه به ياد خدا استقهرمان افسانه. در جنگ دوم با سهراب

 تغيير شكل.5-5-8

و،د شدهو آزا دختري كه اسير ديو بود و او را سوار كرده  به شكل اسب بالدار در آمده

ها تغيير شكل امري طبيعي است كه هيجان در افسانه. بردميرو به سمت دختر ماه

مي بيشداستان را  .كند تر

ها گذر از دشواري.5-5-9

ميملك خورشيد و خنجر هاي عاشقانه به چند منظور در منظومه.گذرداز كوه شمشير

ا ميو سؤاالت علمي، جنگ، برآورد توان رزميمانند شوند؛ز چندين راه عشّاق آزموده

مي اين آزمون.و مناظره  براي اثبات،پذيرد يا پدر معشوق ها يا از سوي معشوق انجام

و گاه ارزش بي براي دستيابي به معشوق كه دختر شاه) عاشق(يابي توان قهرمان گناهي

و پشت سرگذاردن حوادثد. يا خليفه يا سلطان است رصورت توفيق عاشق

مي،ي ديگر غيرمنتظره ها از جهتي اين آزمايش. تواند به وصال معشوق برسد عاشق

و داماد شاه اين؛يابد ديگر نيز اهميت مي كه اغلب عشّاق كه از خاندان شاهي بوده

و رزمي خود. وارث وي نيز هستند، شوند مي را نشان پس بايد از هر جهت توان علمي

مي. دهند . گيرد اين آزمايش به صورت گوناگون انجام

و همسر دختر خود را بيازمايدممكن است شاه براي آن  آزمايشي،كه داماد آينده

و و بدني و قدرت فكري و يا خود عاشق با نمايش دادن توان سخت به عمل آورد

پلياقت رويز براي نشان دادن هاي ديگر به عمليات متهورانه دست بزند؛ مثالً خسرو

و شايستگي خود يك و شمشيريبي، تا پيراهن لياقت و ترسناك، هيچ درع شيري مهيب

و اين را يك تنه در مقابل چشمان شيرين از پاي درمي گونه است كه اندكي نظر آورد

. دارد بانوي ارمن را به خود معطوف مي
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و اژدهاكشي.5-5-10  شيركشي

ميشيري به ملك خورشيد و سوار بر شير به پير دانا حمله و او شير را اسير گرفته كند

و عروسي براي او پيشاژدها بر سر مسير، خارج از قصر. رسدمي كش آب خوابيده

هم، شودبرده مي با ديدن صحنه. كش اژدها شودرو است كه بايد پيشان دختر ماهاو

درملك خورشيد به اژدها حمله كرده، كش كردن دختر پيش پدر. آوردميو او را از پا

و عروسي، دختر به پاداش اين كار دست دختر خود را در دست ملك خورشيد گذاشته

.شودميارزها در قصر برگآن

بن شيركُ نه، مايه استشي شيركشي معموال در ابتداي قصه. اما سوار شير شدن

و بر ديگر مراحل مقدم است عاشق يا شاهزاده، دليرجوان، هاي عاميانهدر قصه. است

و ازدواج با وي بايد اژدها و يا شيري را از سر راه بردارد، براي وصال معشوق اين. ديو

ديده) 1،432ج(نامهو سام) 520-574ص(نامه مايه در آثار حماسي چون بهمن بن

ن پس از نبرد با ابر آتشفشان كه هما،ي رستم نواده،آذر برزين، نامه در بهمن. شود مي

وي اژد و كشتن مي، هاست نامه نيز ديوهاي ابري شكل در سام. كند با يوراسب ازدواج

مي معشوقه، دخت پري ب. ربايندي سام را ها شرط مهم ازدواج با معشوق قصهعضيدر

مي. اژدهاكشي است و يا خود معشوق طرح در داستان. كند اين شرط را پدر معشوق

كه شاهزاده جهان، گيسو چهل پس از رهايي وي از دست، گيسوستي چهلدلباختهتيغ

م مييديو سفيد با اژدهايي كه آب را بر مردم بسته و او را و با چهل جنگد گيس كشد

و ايران.)1345:1/198،انجوي(كند ازدواج مي و روم  اژدهاكشي در اساطير يونان

هاي عاميانه را در قصه حيات اين اساطيريباستان نيز همين كاركردها را دارد كه ادامه

.)1385:43،افشاري(توان مشاهده كرد مي

 ديدار با پير.5-11–5

و بدين ترتيب مسير را به قهرمان نشان پير دانا كالفي به دست ملك خورشيد مي دهد

مي. دهدمي اين كار پير. رسدملك خورشيد در ادامه مسير با دنبال كردن كالف به قصر

و  مي. هاي عامه وجود ندارددر افسانهابداعي است و راه پير در مسير قهرمان قرار گيرد

عاشق در مسير. پير يا درويش است، معشوقرسانان يكي از ياري.دهدرا به او نشان مي

ميهوجوي معشوق گاه با پيري عاشق روب جست . شود كه اطّالعاتي از معشوق داردرو
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و«در داستان. نتوانسته به وصال برسداين پير روزگاري خود عاشق بوده كه رتن

و پدم استواسطه، طوطي پدومات» پدومات .ي رتن

و زاري عاشق.5-5-12 و گريه  زردرويي

و چهرهملك خورشيد كه عاشق شده در جامي اشك مي رو را در جامي ماهريزد

بي. بيند مي و اشك ريختن و ناتواني و ضعف و اغما از زردرويي هاي نشانهاندازه

و چون بيماري در اثر عشق يك كيفيت روحي است و بارز عشق است طبيعتاً، برجسته

و مشكل است درمان اين ويژگي را در تمامي. ناپذير است يا درمان آن به لطايف حيل

مي منظومه و زاريواكنش معشوق. توان ديد ها بدون استثنا ، سر به بيابان گذاردن، گريه

با، غارگزيني و سفر استانس . حيوانات وحشي

 پايان كار عشاق.5-5-13

مي معموالً داستان هـا نيـز در گروهي از منظومـه.پذيرد هاي عاشقانه با مرگ عشّاق پايان

و به وصال هم مـي عشّاق  پايـان داسـتان ملـك.كننـد سـالياني دراز زنـدگي مـي رسـند

ر خورشيد از نوع اخير است كه در ذهـن خـود ايـن سـفر را طـي  يـا خـارجؤ كـرده از

رز، شود مي و بـه ايـن طريـق در سينه) استعاره از معشوق(اما گل ي او روييـده اسـت

و تخيل در هم گره مي . خوردواقعيت

 هاي قالبيگزاره.5-5-14

هم«ي قالبي گزاره مي»،چنان باقي استحكايت ي قالبي گزاره. بندد بر پايان فيلم نقش

ي فارسي هاي عاميانهتر داستان بيش«. هاي عاميانه استقصهيكي از عناصر ساختاري

ها بر اساس گروهي مشترك اين داستان. دهندتا حد زيادي سبك شفاهي را بازتاب مي

بنطرح، هاي داستانياز شخصيت و ميمايهها و به طور كلّيهاي قالبي ساخته ،شوند

مي انبوه چشم ميرند كه نقشگيگيري از عناصر قالبي را به كار . كنندهاي بسياري ايفا

و براي در كار داستان... هاي قالبيگزاره و تمهيداتي يادآورنده هستند سرايي ابزارها

در، آيند كه شنونده را با داشتن يك سطح فرهنگيساخت تصويرهاي مؤثّري به كار مي

ميدرك يك نوع از و تفكّرات ياري ، محجوب.)454: 1385، مارزلف(»كنندتصورات

ميهاي توصيفبه تكرار بعضي گزاره و آن را از گر اشاره و كالمتكيه«كند ها

و قصههاپردازي جمله و يوسفي.)498-497: 1381، محجوب(داندمي» خواناني نقّاالن

مي»ي تعبيرتكرار در نحوه«گر با عنوانهاي توصيفاز اين گزاره و ضمن ياد كند
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و از نقاط آن را متأثّر از شيوه، از اين تعبيرهاي مكرّربرشمردن هفت مورد ي نقّالي

هاي معمول هاي قالبي داستان جزو گزارهگزينه.)35: 1358، يوسفي(داند ضعف اثر مي

«راوي گويد«،»القصه«چون  كهآورده» .و نظاير آن است»اند

 گيري نتيجه.6

كهن هاي عناصر داستان را با بر خالف ديدگاه كساني كه انطباق عناصر سينمايي

با ناممكن مي دانند، اين بررسي نشان داد اين كار شدني است؛ فيلم ملك خورشيد

و انطباق اين عناصر به شكلي هاي عاميانهكارگيري عناصر روايتي داستان به و انتقال

ت، خالقانه در رسانه فيلم و با و ديالوگ عأتوانسته بدون استفاده از كالم ناصر كيد بر

.هاي عاميانه نزديك شودبصري به فضاي داستان

و فرهنگ ملي ايران ارتباط مستقيم آثار انيميشن علي اكبر صادقي از دو منظر با هنر

و باستاناها يكي ارتباط محتوايي اين انيميشن؛دارد ست كه به نوعي با ادبيات تاريخي

و امروز ي از داستان هفت وادي عرفان در ايران در ارتباط هستند؛ مانند برداشتي آزاد

ا، هفت شهر عشق عطار و و سطورهداستان كهن و زندگي زال در انيميشن زال اي تولد

دراي جوان به دختري كه اسير اژدهااي يك شاهزادهداستان عشق افسانه، سيمرغ ست

رخ، ملك خورشيد و پادشاهان در كه، داستان جدال جنگاوران در.و گلباران، من آنم

ميبرخي از اين انيميشن از ها روايت كهن در قالبي امروزي بيان و به نوعي شود

ا، شود كه ضمن ايجاد جذابيتميهايي استفادهنوآوري مروز ايران را با ارتباط فرهنگ

ميمتون كهن امكان و تفكّ، صادقي در تمامي آثار خود. سازدپذير رات احساسات

و نگاه انساني امروزي  به تصوير درآورده،هاي تاريخيرا در قالب داستاناش فلسفي

.است

و بصري انيميشن سبك. استاكبر صادقي با هنر ايراني عليها دوم ارتباط فرمي

و نقاشي و نقاشي سبك قهوهبصري وي در آثار چاپي اي خانه ها از نگارگري ايراني

و تكرار، شده استبرداشت بلكه به صورت نوآوري، اما اين ارتباط نه به صورت تقليد

و امروزي صورت گرفته استهاو باززايي هنر قديم ايران در فرم از.ي بصري نو او

و نقاشي قهوه ميخانهنگارگري و اي ايراني به عنوان منابع الهام استفاده و نوع بيان كند

و شخصي نمود يافتهشاخصه اكبر سبك بصري علي. اندهاي بصري آثارش مستقل
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و گستردهحاصل تجربيات متنو، به نوعي منحصر به خود اوستصادقي كه درع اي

شخههاي تجسمي است كه به دليل عالقي هنرزمينه و نقاشي مندي صي به نگارگري

و در نقاشيخانه قهوه هايش به سبكي سورئاليسم ايراني دست اي از آن دو تاثير گرفته

و اكبر صادي عليمضمون مورد عالقه. يافته است قي در آثارش دو مضمون ازلي عشق

.ي اين دو مضمون قرار دارندهاي او نيز همگي بر پايهجنگ است كه انيميشن

تبه طور خود، هنرمند ايراني در طول تاريخ و ناخودآگاه ثيرپذير ادبياتأآگاه

و سعي كرده است تا نكات  و به سمت آن كشش داشته است فولكلوريك بوده

كه. اي منعكس سازد ينهيآدرخشان آن را چون  و حركت با توجه به قدرت بياني تصوير

و انيميشن است ساز ايراني هميشه درصدد زيباتر هنرمند فيلم، عناصر اصلي هنر سينما

و عناصر بياني جهان ادبيات عاميانه بوده است ، دهدمي آثار صادقي نشان.كردن مفاهيم

ت و ، از آثار ادبيات كهن نياز به نگاهي تازهاقتباس، گذارثيرأبراي ساخت آثار موفق

و تو و عناصر بياني هر دو رسانهم با شناخت نسبت به ظرفيتأعميق ادبيات عاميانه«ها

خ.ي خالقانه انطباق اين عناصر را داردهاو كشف راه»و انيميشن قانه عالوهالّاين نگاه

و استفاده از ظرفيت وجه ساختارشكنانه فيلم ملكدر، هاي بياني هر دو رسانه بر توجه

درياي شيوه خارج شدن از ساختار كليشه. خورشيد نيز لحاظ گرديده است  روايت

بن، ادبيات عاميانه  تصويرييي رسانه شفاهي ادبيات عاميانه به رسانهها مايه انتقال

و موسيقي شب مراد(اي عناصر صوتي، تركيب غيركليشهانيميشن و) موسيقي زورخانه

. شودميشكنانه اين فيلم محسوب از جمله وجوه ساختارغيره

 منابعفهرست

در«.)1388(. مينا، آذين، نژاد نقش، آزادي و بررسي نقش تفكر عنصرگرايانه معرفي

مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي انيميشن.»يابي به انيميشن بومي ايران دست
و سيما دانشكده: تهرانايران، .213-197صص. صدا
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