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چکیده   
امروزه حجم بسیار زیادی از تولیدات سینمایی از طریق اقتباس از انواع منابع و 
متون نوشتاری، ادبی تولید می شوند. اغلب آثار اقتباسی معموال از متون تاریخی، 
رمان ها، نمایشنامه ها، داستان های کوتاه، متون مذهبی و غیره تشیکل می شوند. 
به بیان دیگر اقتباس همواره راهی برای تولید انواع محتوا که در متون گذشته تولید 
شده، در رسانه ای تازه به شمار می رود. اهمیت و جذابیت برخی از متون گذشته، 
اقتباس های  شاهد  گاه  سینما  عرصه  در  که  است  حدی  به  مذهبی  متون  بویژه 
با  اقتباس،  جنبه  های  مطالعه  بر  عالوه  پژوهش  این  بوده ایم.  اثر  یک  از  متعدد 
مطالعه نمونه های انیمشین های اقتباسی ایرانی و خارجی، که منبع اقتباسی آنها از 
کتب مقدس بوده، به بررسی مضامین و درونمایه های موجود در متون مذهبی و 
چگونگی اقتباس از این درونمایه ها در انیمیشن های سینمایی با روش توصیفی، 
تحلیلی می پردازد. لیندا هاچن اعتقاد دارد که الزم است اثر اقتباسی را ابتدا به 
عنوان یک محصول مستقل مورد مطالعه قرار داد و سپس به جنبه ها و ابعاد اقتباس 
در آن پرداخت؛ لذا نظرگاه او به عنوان رویکرد نظری در این پژوهش مد نظر قرار 
می گیرد. انیمیشن سینمایی عزیز مصر و فیلشاه دو نمونه ی مطالعاتی این پژوهش 
شده اند.  انتخاب  موضوع  به  نزدیکی  براساس  و  هدفمند  صورت  به  که  هستند 
روش های استنتاجی در این پژوهش، برای فهم چگونگی اقتباس از مضامین و 
درونمایه های موجود در متون مقدس از طریق متغییرهایی مانند: دیالوگ، عناصر 
میزانسن (نور، رنگ، طراحی صحنه و غیره) و شرح مستقیم روایت یا راوی، در 
تحلیل آثار محقق خواهد گردید. براساس نظر هاچن که اقتباس را از سویی به 
عنوان فرآورده، و اثری مستقل، و از سویی اثری که بخشی از هویت خود را به 
این  از  حاصل  نتایج  می داند.  اصلی  اثر  وامدار  اقتباسی،  فرآورده ی  یک  عنوان 
پژوهش نشان می دهد، یکی از کارکردهای مهم اقتباس در آثار انیمیشن، احیای 

ایران. تهران،  مدرس،  تربیت  دانشگاه  معماری،  و  هنر  دانشکده  سینما،  و  انیمیشن  گروه  استادیار   .۱
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دوباره مضامین و درونمایه های آثار کهن و فراموش شده ادبی، 
تاریخی و مذهبی و درونمایه های تـربیتی و اخالقی است که 
به دالیل متعدد، توانایی ایجاد ارتباط با مخاطب زمان حاضر را 
از دست داده اند. لذا کارکردهای اقتباس را می توان به بازنمایی 
مضامین تربیتی و آموزشی موجود در متون مذهبی در شکل 
فرآورده ای تازه، که مناسب مخاطب انیمیشن است، ارتقاء داد. 
سینمایی،  انیمیشن  مقدس،  کتب  اقتباس،  کلیدواژه  ها: 

انیمیشن عزیز مصر، انیمیشن فیلشاه

مقدمه
هنر انیمیشن، در کنار خّالقیت هنری، توانسته با اقتباس از 
داستان ها چه در ساختار و روایت و چه در محتوا، به یکی از 
پرنفوذترین رسانه های ارتباطی دنیای امروز تبدیل شود. در 
این هنر می توان از ساختار داستان ها به فراوانی استفاده کرد. 
درونمایه  به  رسانه ها  وفادارترین  از  یکی  انیمیشن  واقع  در 
را  روایت  و  داستان  می تواند  و  است  داستان ها  ساختار  و 
(جهازی،  دهد.  ارائه  تماشاگران  به  جدید  چشم اندازی  در 

(۳۳:۱۳۹۰
تاریخی  و  ادبی  متون  و  داستان ها  از  اقتباس  و  بازآفرینی 
در  انیمیشن  حرکتی  و  تصویری  بیان  با  آن  کردن  هماهنگ  و 
ارتباطی متقابل، موجبات رونق و گسترش این دو گونۀ ادبی را 
اختالف  سبب  گرچه «به  میسازد.  فراهم  گسترده  سطحی  در 
در ساختار متفاوت متن و تصویر، همیشه مشکالتی در برابر 
اقتباس از آثار ادبی و تاریخی و چگونگی تبدیل زبان این دو به 
یکدیگر وجود دارد؛ چرا که ابزار بیان و نوع ارتباطی که این دو 
مقوله با مخاطبان خود ایجاد میکنند، متفاوت است و در تبدیل 
شدن به یکدیگر با دشواریهایی روبهرو میشوند» (پورشبانان و 
عبدی، ۲۹۳:۱۳۹۲). با توجه به نظرات فوق، به نظر می رسد 
کارکردهای آموزشی و تربیتی مهمترین کارکرد و مؤلفه اقتباس 
غیر مستقیم از متون، مهمترین جنبه های اقتباس در آثار انیمیشن 
به  دینی  متون  از  اقتباسی  انیمشین های  اعظم  بخش  باشد؛ 

ریشه های داستانی و درونمایه های تربیتی می پردازند. 
ادیان  در  شده  بیان  داستان  های  بررسی  با  پژوهش  این   
انجیل  تورات،  داستان های  و  روایت ها  به  استناد  با  ابراهیمی 
و  مضامین  چه  اینکه  شناخت  درجهت  دارد  قصد  قرآن،  و 
دونمایه  هایی از کتب مقدس در آثار اقتباسی انیمیشن بیشتر 
مطرح و مورد توجه بوده، گام بردارد. درواقع این پژوهش با 
بررسی دو انیمیشن سینمایی به عنوان نمونه مطالعاتی، قصد 

شده،  اقتباس  انیمیشن  آثار  در  که  بپردازد  مسئله  این  به  دارد 
کدام مضامین و جنبه  های محتوایی از اصل متون استفاده و چه 
جنبه هایی مغفول واقع گردیده است و نیز اینکه چه جنبه های 

محتوایی در اقتباس به اصل داستان ها افزوده شده است.

پیشینه پژوهش
داستان  از   .(۱۳۹۷  ) همکاران  و  مرضیه  الهی،  شمس   .۱
از  میازاکی  هایائو  اقتباس  شیوه  انیمیشن،  سینمایی  فیلم  تا 
ادبیات  های  پژوهش  فصلنامه  دو  ژاپن.  داستانی  ادبیات 

تطبیقی، دوره ۶، شماره ۴.
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بر پایه نظریه جیمز 
ادبیات  از  میازاکی،  هایائو  اقتباس  چگونگی  اندرو  دادلی 
می کند.  بررسی  فیلم هایش  از  یکی  در  را  ژاپن  داستانی 
ژاپن  فولکلور  داستان های  و  افسانه ها  از  اقتباس  با  میازاکی 
کرده  کارگردانی  را  شاخصی  انیمیشن  سینمایی  فیلم های 
است. همچنین بیان می شود چگونه میازاکی از ظرفیت های 
غنی ادبیات داستانی ژاپن و رویکردهای اقتباسی در ساخت 
نمایشی  و  صوتی،  تصویری،  روایتی،  زمینه های  در  آثارش 
از  بلکه  ادبی،  آثار  متون  از  تنها  نه  او  است.  شده  بهره مند 
ژاپنی  تصویرگران  تخیل  از  حاصل  مرتبط  تصویرسازی های 
میازاکی  راهکارهای  و  رویکرد  است.  شده  بهره مند  هم 
ظرفیت های باالی ادبیات داستانی را برای پردازش داستان، 
ایجاد  برای  ایده پردازی  همچنین  و  پردازی  شخصیت 
می کند  آشکار  انیمیشن  پرفروش  و  موفق  سینمایی  فیلم های 

که می تواند راهنمای خلق آثار برتر ایرانی و اقتباسی باشد. 
بر  ایران  هنر  و  فرهنگ  نقش   .(۱۳۹۰) سوسن  خطایی،   .۲
اقتباس ادبی در فیلم های پویانمایی ایران. مجله جلوه هنر، 

شماره ۶، صص ۵-۱۴.
این  به  ایرانی  انیمیشن  فیلم   ۳۰ بررسی  با  مقاله  این  در 
نکته دست می یابد که اقتباس اندیشمندانه از متن و محتوای 
کرده  ایجاد  تحول  نوعی  فیلم ها،  این  از  برخی  در  ادبی،  اثر 
کانون  سینمایی  بخش  در  فیلم  کتاب  شکل گیری  است. 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در سال ۱۳۶۸ نیز دلیلی 
بر نیاز مبرم پویانمایی ایران به انواع قصه و روایت ادبی بود. 
پویانمایی  در  ادبی  اقتباس  مختلف  شیوه های  پژوهش  این 
می دهد که  نشان  را  مواردی  می کند و  بررسی  را نقد و  ایران 
گاهانه از فرهنگ و هنر ایران، بنیان فیلم  اقتباس مناسب و آ

پویانمایی با هویت ایرانی را پی ریزی کرده است. 



۴۹ فصلنامۀ رهپویۀ هنرهای نمایشی، دورۀ اول، شمارۀ سوم، بهار ۱۴۰۱

 .(۱۳۹۱) سعید  فالح،  کشن  محمدرضا؛  حسنایی،   .۳
دو  متحرک.  تصویر  در  ادبی  متون  از  اقتباس  بررسی 
صص   .۵ شماره  نمایشی.  و  پژوهشی  هنرهای  فصلنامه ی 

.۳۹-۵۴
در این مقاله فرآیند اقتباس از متون ادبی در تولید فیلمنامه 
تصویر متحرک بررسی می شود. از این رو، این مقاله در گام 
نخست به معرفی عوامل تأثیرگذار در امر اقتباس برای دستیابی 
به فیلمنامه و مطالعه چگونگی کارکرد آنها در برقراری ارتباط 
با مخاطب می پردازد. در گام بعدی کسب شناخت صحیح از 
منابع اقتباسی مناسب برای فیلمنامه تصویرمتحرک از اهداف 
این پژوهش است. در روند این پژوهش چگونگی تبدیل متن 
ادبی به متن نمایشی با توجه به برخی عناصر مهم در ساختار 
گردآوری  تحقیق  شیوه  می شود.  بررسی  فیلمنامه  و  داستان 
مطالب به صورت کتابخانه ای و مشاهده میدانی آثار تصویر 
بیانگر  پژوهش  است. نتایج  آنها  بررسی  و  تحلیل  و  متحرک 
این نکته است که در روند اقتباس از منابع ادبی برای استفاده 
استفاده  مورد  ادبی  منبع  با  که  اندازه  همان  به  فیلمنامه،  در 
آزادانه تر برخورد شود، اثر به دست آمده تاثیرگذارتر خواهد 
ادبی  آثار  از  اقتباس  در  جهت  آن  از  آزاد  برخورد  این  بود. 
آثار قبال در ارتباط با مخاطبان به  موفق اهمیت دارد که این 
محکم  ساختار  در  ریشه  که  اند  یافته  دست  موفقیت هایی 
داستان سرایی غیرتصویری آنها داشته است و حال الزم است 
که عوامل تصویری اضافه شده به متن ادبی، ضمن حفظ این 

ساختار، بیان جدیدی را به مخاطب ارائه کند.
 .(۱۳۹۲) مهدی  عبدی،  عبدی  علیرضا؛  پورشبانان،   .۴
کالسیک  متون  از  سینمایی  اقتباس  تاریخچۀ  به  نگاهی 
ادبیات فارسی. دانشکده تربیت مدرس تهران. دانشکده زبان 

و ادبیات فارسی.
از  سینمایی  اقتباس  تاریخچه  به  نگاهی  با  مقاله  این  در 
و  سینما  در  ادبی  اقتباس  بررسی  به  فارسی،  کالسیک  متون 
نتیجه  در  و  پرداخته  مختلف  جنبه های  از  اقتباس  انگیزه ی 
در  موفق  اقتباسی  فیلم های  ساخت  عدم  و  ضعف  داليل  به 
تاریخچۀ  بازکاوی  از  آنچه  است.  کرده  اشاره  ايران  سینمای 
روند اقتباس ادبی در سینمای ایران حاصل می شود این است 
که عمومـًا و یـا بـه بیـان جسورانه تر در اکثر قریب به اتفاق 
به  فیلم  شهرت  و  موفقیت  هرگز  ایران،  در  ادبی  اقتباس های 
پای متن ادبی نرسیده و در بسیاری مواقع، اقتباس انجام شده 
و فیلم ساخته شده در سطحی بسیار نازل شکل گرفته است. 

تاریخ،   .(۱۳۹۱) محمد  شهبا،  غالمرضا؛  شهبازی،   .۵
اقتباس و تصاحب در سینما. فصلنامه ی هنرهای نمایشی و 

موسیقی. دوره ۱۷، شماره ۲، صص ۱۵-۲۴.
این مقاله تحقیقاتی بر نظریات اقتباس انجام داده است 
تاریخ،  به  مربوط  جدید  نظری  مبانی  از  برخی  تبیین  به  و 
می  نیست،  شده  شناخته  ما  کشور  در  که  اقتباس  و  روایت 
پردازد. در آغاز، کنش اقتباس، انواع اقتباس، کنش تصاحب 
و نسبت آن با کنش اقتباس و مساله سرقت ادبی توضیح داده 
می شود. سپس با بررسی جنبه های مختلف کنش تصاحب، 
استعاره های تازه ای تشریح می شوند که بیانگر این کنش اند. 
این مقاله، بر آرای جولی ساندرز در کتاب معروفش اقتباس 
و تصاحب استوار است و در بسیاری از موارد وام دار آن به 
شمار می آید. بخش دوم، با تبیین رابطه میان تاریخ و روایت، 
رابطه متن تاریخی و اثر اقتباسی را بررسی می کند. تحول در 
بنیان های نظریه تاریخ، تاثیر آن بر جهان اقتباس، وفاداری به 
تاریخ، و اصالت تاریخی روایت های تاریخی از بحث های 
بخش  در  که  موضوعاتی  مهم ترین  است.  بخش  این  اصلی 
سوم این مقاله مطرح شده اند، عبارت اند از: امکان وفاداری 
مانند  جدید  نظری  پیشرفت های  تاثیر  اقتباس،  کنش  در 
مربوط  گفتمان  و  اصالت  پساساختارگرایی،  و  ساختارگرایی 

به آن، تاثیر رسانه های دیج
تاثیر   .(۱۳۹۲) مجتبی  سید  طوسی،  صهبا؛  صمدی،   .۶
تماشای انیمیشن های مذهبی ایرانی بر رفتار دینی نوجوانان. 
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. شماره ۱. صص ۱۰۵-۱۲۶.
این مقاله از نوع علمی – پژوهشی است که به تاثیر تربیتی 
انیمیشن های مذهبی بر نوجوانان پرداخته و از جمله منابعی 
این  در  داشت.  اشاره  آنها  به  می توان  زمنیه  این  در  که  است 
پژوهش ضمن توجه به نتایج، روش شناسی و چارچوب های 
نظری منابع متعدد، تالش گردیده از منظری تازه و براساس 

دیدگاه هاچن، موضوع پژوهش بررسی گردد. 
دوازده  آموزان  دانش  از  ای  جامعه  روی  بر  پژوهش  این 
آموزش  دو  منطقه  غیرانتفاعی  مدرسه  هشت  ساله  هجده  تا 
بررسی  و  بوده  «آزمایشی»  شیوه  به  تهران،  شهر  پروش  و 
آزمون شوندگان در چهار گروه کنترل و چهار گروه آزمایش، 
تاثیر  بررسی  پژوهش،  این  از  هدف  است.  گرفته  انجام 
انیمیشن های مذهبی ایرانی بر تغییر رفتار دینی دانش آموزان 
است و با استفاده از آزمون t زوجی،t  تک نمونه ای و تحلیل 
واریانس، تاثیر مولفه های سن و جنس و پیشینه دینی (دین 
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سنجیده  را  رفتارشان  تغییر  میزان  در  شوندگان  آزمون  داری) 
به  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  است. 
گروه  دینی  رفتار  مذهبی،  انیمیشن های  تماشای  طورکلی، 
مخاطب را تقویت کرده است و همچنین، جنسیت و پیشینه 

دین داری نوجوانان، در این تاثیر نقش دارد.

چارچوب نظری پژوهش
لیندا هاچن یکی از نظریه پردازان مطرح در حوزه اقتباس و 
است.  اقتباس»  باب  در  «نظریه ای  معروف  کتاب  نویسنده 
از  یکی  اقتباس،  زمینه ی  در  وی  تحقیقات  دامنه  ی  وسعت 
عوامل مهم در شاخص شدن هاچن است. هاچن نه تنها در 
حوزه ی سینما بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر نیز اقتباس 
وی،  اقتباس  نظریه ی  گفت  می توان  و  است  کرده  بررسی  را 
تاثیرگذارترین  از  هاچن  لیندا  می گیرد.  بر  در  را  هنرها  کلیه 
نظریهپردازان این حوزه، معتقد است اقتباس امری دو وجهی 
است: اقتباس به مثابه فرایند و اقتباس به عنوان فرآورده این 
فرایند،  مثابه  به  اقتباس  نوع  در  می دهد.  تشکیل  را  وجه  دو 
هاچن به رابطهی دوسویهی اقتباسگر و مخاطب اثر تاکید 
بازتفسیر  و  بازتولید  به  اقتباسگر  که  است  معتقد  وی  دارد. 
متن دست میزند لذا کنش وی «عمل خالقانه و مفسرانهی 
نیز  اقتباسی  اثر  مخاطب  برای  هاچن  است.  تصاحب» 
نظر  در  گروه  دو  را  مخاطب  وی  است.  قائل  زیادی  اهمیت 
گاهند لذا باعث  میگیرد، یکی گروهی که از منبع اقتباس آ
بازی  درک  میشود.  آنها  برای  تولیدی  اثر  بودن  بخش  لذت 
میان متنها، آشنایی و تکرار آرامش بخش متنی که مخاطب 
آن را میشناسد، عالوه بر لذت بخشی برای وی باعث افزایش 
اعتماد به نفس وی خواهد شد. اما دستهی دوم از مخاطبین، 
این  هاچن  ندارد.  گاهی  آ اقتباس  منبع  به  که  هستند  کسانی 
اثِر  مجذوِب  و  عالقمند  موفق،  اقتباس  یک  در  نیز  را  دسته 
اقتباسی  اثر  با  آنها  برخورد  زیرا  میکند،  قلمداد  شده  تولید 

مثل یک اثر مستقل خواهد بود.(همان: ۳۷ـ۳۸)
هاچن اعتقاد دارد در اقتباس به عنوان فرآورده، در واقع 
به  منحصر  عین  در  که  اثری  می شود.  خلق  مستقل  اثری 
فرآورده ی  یک  عنوان  به  را  خود  هویت  از  بخشی  بودن،  فرد 
که  می کند  بحث  وی  می داند.  اصلی  اثر  وامدار  اقتباسی، 
ابتدا باید اثر اقتباسی را به عنوان یک محصول مستقل مورد 
پرداخت.  آن  بودن  اقتباسی  ُبعد  به  سپس  و  داد  قرار  بررسی 
محصولی  را  فرآورده  که  دیگر  نظریهپردازان  برخالف  هاچن 

درجه دو و نازلتر از متن مورد اقتباس میدانند، این عقیده 
را رد میکند و اثر اقتباسی را اثر دوم میداند نه درجهی دو. 
هاچن  همچنین   (۲۶  :۱۳۹۴ سرکی،  از  نقل  به  (هاچن، 
رسانه ای  از  محتوا  اقتباسی،  آثار  از  بسیاری  در  است  معتقد 
مورد  که  چیزی  وی  باور  به  می شود.  منتقل  دیگر  رسانه  به 
اقتباس قرار می گیرد می تواند از هر یک از عناصر متن، اعم 
جهان  حتی  و  موقعیت  مکان،  پیرنگ،  تم،  شخصیت،  از 

خاص آن اثر، جهت آفرینش متنی دیگر بهره ببرد.

روش پژوهش
تحلیل  محور  حول  اطالعات  جستجوی  حاضر،  تحقیق 
مقدس  کتب  از  اقتباسی  سینمایی  انیمیشن  آثار  بررسی  و 
می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی ادبیات موضوعی 
و  گرفته  صورت  کتابخانه ای  مطالعات  تحقیق،  پیشینه   و 
و  توصیفی  تحقیق،  روش  و  ماهیت  نظر  از  دیگر،  سویی  از 
قرآنی  مخصوص  افزارهای  نرم  از  استفاده  است.  تحلیلی 
جهت جستجو در آیات به همراه معنی و تفسیر آنها یکی از 
راه های کاربردی برای گردآوردی داده های این پژوهش است. 
نمونه  ی  دو  به  می توان  شده  استفاده  افزارهای  نرم  جمله  از 
جامع «مصحف المدینه» و «جامع التفاسیر نور» اشاره کرد. 
و  کتابخانه  به  مراجعه  داده ها،  گردآوری  روش های  دیگر  از 
سایت های معتبر و مرتبط در زمینه ی اقتباس، امور مذهبی و 
دینی و همچنین روش تحلیل اطالعات و استخراج و مشاهده 
و تحلیل تعدادی اثر انیمیشنِی ساخته شده در زمینه ی اقتباس 
صورت  به  که  دارند  را  ما  موضوع  برای  بررسی  قابلیت  که 

هدفمند و براساس نزدیکی به موضوع انتخاب شده  اند. 
انیمیشن خارجی «عزیز مصر» که زندگی حضرت موسی 
و  تورات  قرآن،  داستان های  از  برگرفته  و  می کند  روایت  را 
کتب تاریخی است و همچنین انیمیشن ایرانی «فیلشاه» که 
داستان اصحاب ابرهه در قرآن را به تصویر کشیده است، دو 
نمونه ی انتخابی در این پژوهش جهت تجزیه تحلیل و بررسی 
نمونه  باید  حاضر،  تحقیق  روایی  از  اطمینان  برای  می باشند. 
دارا  و  مطالعه  مورد  جامعه  با  همگونی  نظر  از  مطالعه  مورد 
بودن ویژگی ها و صفات آن، بخشی از جامعه آماری تلقی شد، 
بدین جهت نمونه های انتخاب شده معرف ویژگی های اساسی 
جامعه هستند و به همین دلیل کامال هدفمند و براساس نزدیکی 
انیمیشن های  نمونه  نهایت  در  شده  اند.  انتخاب  موضوع  به 
اقتباس  مؤلفه های  و  کارکردها  نظر  از  شده  انتخاب  سینمایی 
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مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و به بررسی و تفسیر این 
موضوع که چه جنبه هایی از اقتباس در انیمیشن های سینمایی 
بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است و یا در نمونه های 
موردی، توجه به کدام جنبه های اقتباس باعث جذابیت بیشتر 

این انیمیشن ها گردیده است، پرداخته شد. 

یافته های پژوهش
در این پژوهش روش های استنتاجی بر اساس اینکه چگونه 
این  در  مذهبی  متون  در  موجود  درونمایه های  و  مضامین 
در  را  اقتباس  ابعاد  می توان  گرفته،  صورت  انیمیشن  فیلم  دو 
متغییر هایی مانند: دیالوگ، عناصر میزانسن مانند (نور، رنگ 
و طراحی صحنه و غیره) و از طریق شرح مستقیم روایت یا 
راوی، چگونگی اقتباس از مضامین موجود در کتب مقدس 
را در این فیلم ها بررسی کرد. با توجه به نظریه ی هاچن که 
معتقد است ابتدا باید اثر اقتباسی را به عنوان یک محصول 
مستقل مورد بررسی قرار داد و سپس به ُبعد اقتباسی بودن آن 
عنوان  به  فیلشاه  و  مصر  عزیز  انیمیشن  ادامه،  در  پرداخت، 
در  داستان  محتـوایی  جنبه های  نظر  از  بتدا  مستقل،  آثاری 
کتاب مقدس مورد تحلیل قرار گرفته و سپس همان مولفه ها 

در دو انیمیشن اقتباسی بررسی می گردد..

نمونه  ی اول: انیمیشن «عزیز مصر»
جدول۱- مشخصات فیلم انیمشین عزیز مصر.

عزیز مصر – شاهزاده مصر – پادشاه مصر نام فارسی

The Prince of Egyptنام انگلیسی

۱۹۹۸سال تولید

سایمون ولرز۱- برندا چیمن۲- استیو هیکنر۳کارگردان

فلیپ الزبنیک ۴- نیکوالس مایر۵نویسنده

کتاب عهد عتیق - تورات – سفر خروجبر اساس

هانس زیمر۶– استفان شوآرتز۷موسیقی

انگلیسی - عبریزبان

آمریکاکشور سازنده

۷۰ میلیون دالرهزینه ساخت

۲۱۸ میلیون دالرمیزان فروش

دریم ورکسشرکت تولید کننده

3. Simon Wells
4. Brenda Chapman
5. Steve Hickner
6. Philip LaZebnik
7. Nicholas Meyer
8. Hans Florian Zimmer
9. Stephen Lawrence Schwartz

شکل ۱ - دو پوستر معروف از فیلم عزیز مصر
glorytoon.com منبع: سایت
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خالصه داستان 
مصر  پادشاه  فرعون،  که  می شود  شروع  زمانی  از  داستان 
فرمان کشتن نوزادهای پسر را می دهد؛ و مادر موسی، برای 
می اندازد.  آب  در  و  می گذارد  سبدی  در  را  آن  وی،  نجات 
خویش  پسر  مثل  را  آن  و  می کند  پیدا  را  بچه  فرعون  همسر 
و  می شود  بزرگ  موسی  کم کم  می کند.  بزرگ  رامِسس-   -
می کند.  ظلم  برده ها  حق  در  پدرخوانده اش  می شود  متوجه 
روزی در حالی که شاهد شالق خوردن یکی از برده  ها بود، 
شدن  کشته  باعث  و  شده  درگیر  نگهبان  با  و  نکرده  تحمل 
وی می  شود. همین امر موجب می  شود به جهت نگرانی از 
سمت  به  موسی  حضرت  می  گذارد.  فرار  به  پا  کار  عقوبت 
به  را  دخترش  و  می  شود  آشنا  شعیب  با  و  رفته  سینا  سحرای 
بوده  مشغول  چرانی  گوسفند  به  سالها  برمی  گزیند.  همسری 
تا زمانی که از سوی خدا برای نجات قوم بنی اسرائیل به او 
وحی شده و او برای انجام این رسالت راهی مصر می  شود. 
روایت ماجرا تا زمانی که حضرت موسی بارها با معجزات 
مختلف سراغ فرعون رفته تا او را هدایت کند و قوم خود را 
طی  موسی  حضرت  نهایت  در  و  می  یابد  ادامه  دهد  نجات 
ماجراهایی متعدد قوم خود را از مصر به سمت ارض موعود 
یا سحرای سینا هدایت می کند و ماجرای شکافته شدن نیل 
می  افتد.  اتفاق  فرعون  سپاه  رفتن  بین  از  و  قومش  نجات  و 
در  که  است  موزیکال  سبک  در  انیمیشنی  فیلم  مصر  عزیز 
سال ۱۹۹۸ منتشر شد. این انیمیشن، روایت داستان زندگی 
شرکت  ساخت  انیمیشن  نخستین  و  است  پیامبر(ع)  موسی 

فیلم سازی «دریم ُورکز۱۰» محسوب می  شود. 

بررسی جنبه  های محتوایی داستان در کتب مقدس 
حاوی  تورات،  و  قرآن  در  بنی اسرائیل  قوم  و  موسی  داستان 
مسئله  در  ویژه  به  است  تربیتی  مهم  و  آموزنده  نکات 
روش  های تربیت که نکات در  خور توجه دارد. در قرآن کریم 
فرازهایی از سرگذشت و عملکرد اقوام پیشین بیان شده است 
که مهم ترین آنها، داستان موسی و بنی اسرائیل است. داستان 
نکات  و  است  عدیده ای  مولفه  های  حاوی  موسی  حضرت 

ارزشمندی دارد. 
را  مقدس  کتب  در  داستان  این  جنبه  های  مهمترین 

می  توان به شرح زیر مطرح نمود:

10. A DreamWorks Pictures release and produc on

ِه  اللَّ ِنْعَمَه  اْذُکُروا  ِلَقْوِمِه  ُموَسی  َقاَل  ِإْذ  (َو بال:  و  امتحان   -۱
اْلَعَذاِب  ُسوَء  َیُسوُموَنُکْم  ِفْرَعْوَن  آِل  ِمْن  ْنَجاُکْم 

َ
أ ِإْذ  َعَلْیُکْم 

ِمْن  َبالٌء  َذِلُکْم  َوِفی  ِنَساَءُکْم  َیْسَتْحُیوَن  َو ْبَناَءُکْم 
َ
أ ُحوَن  ُیَذِبّ َو

ُکْم َعِظیٌم) (ابراهیم/۶) «و هنگامی را که موسی به قومش  َرِبّ
که  زمانی  باشید،  داشته  یاد  به  خود  بر  را  خدا  نعمت  گفت: 
که  همان ها  بخشید!  رهایی  فرعون  آل  (چنگال)  از  را  شما 
سر  را  پسرانتان  می کردند؛  عذاب  وجهی  بدترین  به  را  شما 
می بریدند و زنانتان را (برای خدمتکاری) زنده می گذاشتند و 
در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود!»
و  آزمون  جهت  به  که  بالهایی  درباره  ی  دینی  کتب  در 
فرعونیان  همچنین  و  قومش  و  موسی  حضرت  بر  امتحان 
نازل   می شده بسیار ذکر شده است. زیاد شدن انواع مختلف 
حیوانات موزی، بیماری  های مختلف، تلف شدن حیوانات 
و مزارع، طوفان  های سنگین، مرگ نخست زادگان انسانها و 
ذکر  عذاب  های  جزو  فرعون،  اول  فرزند  جمله  از  حیوانات 
شده برای فرعونیان و قوم بنی اسرائیل بود. بنابراین روش ابتال 
و امتحان می  تواند به عنوان ابزار موثر جهت تربیت بندگان و 
از بین رفتن ضعف  ها و افزایش توانمندی  ها مورد استفاده قرار 

گیرد زیرا این یک سنت الهی است.
مردم،  که  آمده  مقدس  کتب  و  قرآن  در  آینده:  به  امید   -۲
ظلم  های فراوان فرعونیان را تحمل می  کردند زیرا به وعده  ی 
پیامبران گذشته مبنی بر ظهور منجی ایمان داشتند و امید به 
اینکه دادرسی خواهد آمد. در بسیاری از قسمت  های داستان 
مردم  بین  در  امید  وجود  مقدس،  کتب  در  موسی  حضرت 
مشهود است تا هنگامی که مژده  ی والدت منجی را دریافتند 

و نشانه  های ظهورش را دیدند و این نشانه  ی امید آنها بود. 
۳- الگو بودن: در قرآن شیوه برخورد و رفتار حضرت موسی 
به عنوان الگو و سرمشق یاد شده است و به عنوان شخصی 
می  کند.  پیدا  نمود  خود  قوم  هدایت  روند  در  تاثیرگذار 
مقدس  کتب  در  شده  ذکر  داستان  های  در  موسی  حضرت 
شرایط یک منجی را داراست و برای اجرای تعالیم بزرگ الهی 

مثل: توحید، عدالت و اخالق مبعوث شده است.
یدن: در رفتارهای حضرت موسی با قومش و  ۴- محبت ورز
همچنین فرعونیان، همیشه در سراسر داستان محبت جریان 
دارد. همچنین در تعامل با پرودگار در جریان گفتگوی خدا 
عهده  ی  بر  پیامبری  تکلیف  گذاردن  و  طور  کوه  در  موسی  با 
موسی و سفارش اینکه برای ارشاد فرعونیان با نرمی و اخالق 
نیک سخن گویند. یا مواردی دیگر که در آن موسی از محبت 
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برخورد  مانند  می کند؛  استفاده  مردم  ارشاد  و  هدایت  برای 
عاطفی و محبت آمیز او در مواجهه با بنی اسرائیل.

۵- معجزه کننده و معجزات: در روایات دینی، نرمی و لطافت 
همراه با قاطعیت در معجزات حضرت موسی مشهود است. 
خویش  کار  به  عالم  فردی  مقدس  کتب  در  کننده  معجزه 
می  دهد.  انجام  واهمه  بدون  را  خدا  فرمان  قبلی،  ایمان  با 
برای  قرآن  که  معجزه ای  پانزده  مجموع  از  روایات  طبق 
حضرت موسی(ع) ذکر کرده، شش معجزه برای قوم موسی 

(بنی اسرائیل) نازل شده (۱) است.
۶- موعظه شوندگان: عالوه بر اینکه حضرت موسی خود باید 
نیز  شونده  موعظه  باشد،  آن  به  عامل  می گوید  آنچه  قبال  در 
مقابل  در  فرعون  باشد.  داشته  را  موعظه  پذیرش  روحیه  باید 
حاضر  هم  باز  حق،  شدن  آشکار  رغم  علی  الهی  معجزات 
محض  به  ساحران  مقابل،  نقطه  ی  در  نبود.  حق  پذیرش  به 
و  نمی بندند  خود  بر  را  پذیری  موعظه  دِر  حق،  شدن  آشکار 
سجده  به  و  پذیرفته  را  موسی  سخنان  الهی،  معجزه  دیدن  با 

می افتند.
فطری  خداپرستی  قرآن،  نظر  از  خداشناسی:  و  توحید   -۷

است ولی صراحت و روشنی برخی عبارات کتب عهدین در 
گونه  ای  به  موسی  حضرت  داستان  و همچنین  خداوند  مورد 
استنتاج  را  غیرتوحیدی  دیدگاه  آنها،  از  توان  می  که  است 
کرد. در این کتب القابی همچون دروغ، وجود شریک برای 
خداوند، بخل و جسمانیت به خدا نسبت داده می  شود. در 
حالیکه در قرآن کریم نه تنها هیچ یک از اوصاف یادشده را 
به خداوند نسبت نمی دهد، بلکه در قصص و غیر آن، عالی 
ترین ظهور و پاک ترین صفات از آن الله است و هیچ کلمۀ 
نتیجه،  در  نیست.  برتر  آن  از  اهمیت،  و  رتبه  لحاظ  از  دیگر 
در  خداشناسی،  و  توحید  آمده،  تورات  در  آنچه  خالف  بر 
قصه  های پیامبران از جمله حضرت موسی که خود موحدان 

واقعی  اند جلوه گری بیشتری دارد.

بررسی تطبیقی مضامین و درونمایه  های انیمیشن عزیز مصر 
با متون کتب مقدس

قرآن  در  هم  مفصل  طور  به  موسی  حضرت  زندگی  داستان 
است.  شده  گفته  آن  از  بسیار  تورات  در  هم  و  شده  ذکر 
اقتباس از متون دینی و داستان  های آن به مراتب سخت  تر از 
مضامین  به  باید  کننده  اقتباس    زیرا  است.  دیگر  موضوعات 
دینی  باورهای  در  خدشه  ای  و  باشد  پایبند  داستان  اصلی 
در  داستان  این  اصلی  درونمایه  های  و  مضامین  نکند.  ایجاد 
اقتباس  چگونگی  که  است  ذیل  موارد  شامل  مقدس  کتب 
مصر  عزیز  انیمیشن  فیلم  در  درونمایه  ها،  و  مضامین  این  از 

بررسی می  شود. 
می  توان  را  انیمشن  این  در  امتحان  و  بالها  بال:  و  امتحان   -۱
و  ظلم  واسطه  ی  به  که  بالهایی   -۱ کرد؛  تقسیم  دسته  دو  به 
به  که  بالهایی   -۲ بود.  بنی  اسرائیل  سر  بر  فرعونیان،  ستم 
جهت نجات قوم بنی اسرائیل به واسطه ی حضرت موسی بر 

فرعونیان نازل می  شدند.
به  که  هستیم  روبرو  صحنه  هایی  با  داستان  اوایل  در 
قوم  علیه  پی درپی  خشونت  های  و  داری  برده  سلطه  ی  دلیل 
نمایش  به  فرعون  بودن  ظالم  و  آنها  مظلومیت  اسرائیل،  بنی 
مصر  تمدن  عظمت  است  گیر  چشم  آنچه  می  شود.  کشیده 
را  خود  الجثه  عظیم  بناهای  و  مجسمه  ها  دیدن  با  که  است 
برای  برده  ها  که  عذابی  گذاشتن  نمایش  به  و  می  کند  نمایان 

ساختن این بناها باید متحمل شوند قابل درک است.

جدول ۲- تطبیق داستان حضرت موسی در قرآن و تورات؛ منبع: 
نگارندگان.

توراتقرآن

همسر فرعون حضرت موسی را 
سرپرستی کرد

دختر فرعون سرپرستی موسی را 
برعهده داشته است (۲)

تعداد معجزات بیان شده بیشتر 
است 

تعداد معجزات بیان شده کمتر 
است

معجزات را مربوط به عصای موسی 
می داند

معجزات را مربوط به عصای 
هارون می داند

حضرت موسی وظیفه داشت 
فرعون را به ایمان، عمل صالح و 

ترک کفر دعوت کند و سپس به فکر 
نجات بنی اسرائیل باشد (۳)

تورات می گوید موسی فقط برای 
نجات بنی اسرائیل آمد

حضرت موسی به اذن خدا 
بنی اسرائیل را مخفیانه از مصر 
بیرون برد، نه به اذن فرعون

فرعون خود به موسی گفت هرجا 
می خواهید بروید

حضرت موسی عصای خود را به 
دریا زد و دریا شکافت

حضرت موسی دست خود را به 
طرف دریا دراز کرد
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در ابتدای داستان کامال مشهود است که قوم بنی اسرائیل 
در بالیی بزرگ گرفتار شده  اند و همانگونه که در کتب مقدس 
آمده، مورد امتحان الهی قرار گرفته  اند و باید صبر پیشه کنند 
تا راه نجاتی پیدا شود. بخش  های به نمایش درآمده در این 

اصلی  متن  از  وفادار  اقتباسی  صورت  به  فیلم،  از  بخش 
داستان درکتب مقدس، از طریق اشاره  ی مستقیم به روایات، 
و  بنی  اسرائیل  قوم  سختی  های  بدرستی  و  است  گرفته  شکل 
صحنه   یمختلف  چندین  در  را  فرعونیان  زورگویی  های  فشار 

        

        
شکل ۲- نماهایی از ظلم فرعونیان بر قوم بنی اسراییل؛ منبع: خود فیلم.

        

        
شکل ۳- نماهایی از بالهای نازل شده؛ منبع: خود فیلم.
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به  روایت  مستقیم  شرح  و  میزانسن  طریق  از  کامل  شکل  به 
نمایش می  کشد. 

۲- امید به آینده: قوم بنی اسرائیل طبق شنیده  های خود منتظر 
شخصی برات نجات خود هستند و با همین امید زندگی را 
سپری می  کنند. تا زمانی که نشانه  های ظهور را می  بینند. در 
صحنه  ای از فیلم می  بینیم که مریم و هارون با موسی رو به 
رو می  شوند و برای اولین بار مریم راز موسی را برای او فاش 
برای  و  آورده  بدنیا  را  تو  می  گوید: «مادرم  اینگونه  و  می  کند 
نجات جانت در سبدی به آب سپرد و خدا تو را نجات داد تا 

تو نیز ما را نجات دهی و تو نجات دهنده هستی». 
اما در برخی از صحنه  های فیلم با نا امیدی روبرو می  شویم 
در  مثًال  دارد.  خود  قوم  نجات  در  سعی  موسی  که  زمان  آن 
قسمتی از فیلم خواهر موسی می  گوید: «خدا هیچوقت جواب 
دعاهای مرا نداده» یا وقتی که حضرت موسی خطاب به بنی 
اسرائیل می  گوید: من از جانب خدا برای نجات شما مبعوث 
نگران  خدا  حاال  تا  کی  «از  می  دهد:  پاسخ  هارون  ام،  شده 
ماست» یا زمانی که حضرت موسی جریان مبعوث شدن خود 
را به سمت فرعون برای همسرش بیان می  کند، همسرش از این 
امر یعنی«فرمان خدا» ناراحت می  شود. این مضمون از فیلم 
با داشتن دیالوگ  هایی، که مطابق با روایت اصلی داستان در 
کتب مقدس است، پیش نمی  رود و گاهی کامال غیروفادارانه 
و دور از آنچه در منابع ذکر شده بیان می  شود. می  توان گفت 
تحریفات صورت گرفته در این بخش به طور کامل نسبت به 

اصل داستان در کتب مقدس مشهود است. 
۳- الگو بودن: حضرت موسی به عنوان یک هدایت کننده، 
در  باشد.  الگو  و  رهبر  یک  ویژگی  های  دارای  باید  خود 
است. در  موارد اشاره شده  اصلی دینی به اینگونه  قصه  های 

قرآن نیز حضرت موسی را به عنوان برگزیده نام می  برد. 
شدن  مبعوث  هنگام  به  موسی،  حضرت  فیلم  این  در 
درغار نسبِت اشتباه به خدا می  دهد و اصًال پیامبری او، برای 
اخالق  و  عدالت  توحید،  مثل:  الهی  بزرگ  تعالیم  اجرای 
تنها  خدا  جانب  از  موسی  حضرت  فیلم  در  که  چرا  نیست. 
راهنمای قوم یهود به سوی سرزمین موعود می  باشد و نه چیز 
شدن،  مبعوث  از  بعد  فیلم  همه   یجریان  در  حتی  و  دیگر. 
محور».  «خدا  نه  می  شود  دیده  محور»  «قوم  پیامبر  موسی 
معجزاتش نه برای اثبات حقانیت خدا بلکه برای نجات قوم 

یهود از ستم فرعونیان می  باشد.

شخصیت  های  بازی»  بر«قهرمان  فیلم  تاکید  واقع  در 
متعال  پروردگار  تورات،  در  که  حالی  در  می  باشد.  فیلم 
قهرمان اصلی داستان است. اوست که موجب رهایی موسی 
عمل  و  نقش  فیلم  طول  در  که  حالی  در  می  شود.  قومش  و 
پروردگار  نقش  از  تر  پرنگ  قومش  نجات  در  را،  موسی 
می  بینیم. بدین جهت می  توان به ترانه ای که «یوکابد» مادر 
فیلم  ابتدائی  بخش  در  اسرائیل  بنی  قوم  همراه  به  موسی، 

می  خواند توجه کنم.
داشته  ایمان  آن  به  اگر  دارد،  حقیقت  «معجزه 
اما  است،  ضعیف  امید  آنکه  وجود  با  باشی، 
نمی  توان آن را ازبین برد، اگر ایمان داشته باشید، 
این  باشید».  معجزه  خالق  می  توانید  هم  شما 
ترانه مربوط به صحنه اول فیلم و جریان به آب 
در  اما  می  باشد.  مادرش  توسط  موسی  انداختن 
مضمونی  می  خواند  یوکابد  که  ای  ترانه  انجیل 
کامًال متفاوت دارد. «بخوان به عشق پروردگار، 
زیرا او، به طرز شکوه مندانه ای پیروز گشته، او 
اسب و سوارش را به دریا افکند» و در ادامه قوم 
عشق  به  «من  می  خوانند:  یکصدا  اسرائیل  بنی 
شکوه  طرز  به  او  زیرا  خواند،  خواهم  پروردگار 
به  را  سوارش  و  اسب  او  شده،  پیروز  ای  مندانه 
دریا افکند، یاد پروردگار، نیرو بخش من است، 

و باعث رستگاری من شده است». (۴)
رسالت  از  هدف  فیلم،  این  از  متعددی  صحنه  های  در 
حضرت موسی آنطور که باید و شاید به تصویر کشیده نشده 
نظر  از  چه  می  شود،  داده  نمایش  مخاطب  به  آنچه  است. 
عناصر میزانسن و چه از طریق دیالوگ با اصل اثر مطابقت 
صحیحی ندارد. همچنین مغایرت داشتن شعر خوانده شده 
در فیلم با ترانه   یموجود در انجیل نشان از پایبند نبودن این 

بخش از داستان با روایت اصلی دارد.

حتی  موسی  حضرت  اصلی  متون  طبق  یدن:  ورز محبت   -۴
این  البته  می  کرد.  پیشه  ای  رئوفانه  برخورد  خود  دشمنان  با 
مختلفی  صحنه  های  در  بود.  الهی  پیامبران  تمامی  سلوک 
برخورد  های  موسی  حضرت  که  هستیم  این  شاهد  فیلم  از 
اما  می  بیند  اسرائیل  بنی  اقوام  از  برخی  سمت  از  نامناسبی 
واکنش تندی نشان نمی  دهد و صبورانه به هدایت آنها ادامه 

می  دهد. 
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مورد  هم  هارون  جانب  از  موسی  حضرت  گاهی  حتی 
و  هدایت  از  حرف  جز  ایشان  باز  ولی  می  گیرد  قرار  اهانت 
اهانت  از  نشان  که  آیه  ای  قرآن  در  البته  نمی  زند.  دلسوزی 
هارون باشد وجود ندارد بلکه از هارون بسیار تعریف شده 

است. 
هارون برادر حضرت موسی طبق قول انجیل سخن گوی 
خاصی  نقش  او  فیلم،  در  اما  می  باشد  فرعون  نزد  در  موسی 
ندارد و حتی حمایت چندانی از حضرت موسی نمی  کند. در 
سفر خروج ، فصل چهارم (فقرات ۱۶-۱۰)، درباره هارون 
خداوند  به  موسی  «حضرت  است:  شده  صحبت  اینگونه 
عرضه داشت که من مرد فصیحی نیستم. خداوند او را متوجه 
این نکته فرمود که خداست که خالق گنگ و کر است و به او 
فرمود که من زبان تو خواهم بود. موسی به این راضی نشده و 
از خداوند خواست تا کسی را همراه او بفرستد. در این زمان 
همراه  هارون  که  فرمود  موسی  به  و  شده  خشمگین  خداوند 
مردم  به  اخطار  و  موسی  حضرت  ارشاد  بود.»  خواهد  تو 
دلسوزانه  تالش  و  شود  نازل  است  قرار  که  بالهایی  درباره  ی 
جهت آزادی قوم بنی اسرائیل، همه نشانه  های مجت ورزیدن 

پیامبر الهی است.
آنچه در این بخش از روایت شاهد آن هستیم، مکالمات 
حضرت  با  هارون  و  اسرانیل  بین  قوم  بین  که  است  متعددی 
به  صحنه  های  تمام  در  نهایت  در  و  می  گیرد  شکل  موسی 
صبر  خوبی  به  مضمون،  این  درباره  ی  شده  کشیده  تصویر 
و مهربانی حضرت موسی مشهود است و توانسته از طریق 
دیالوگ، عناصر میزانسن و شرح مستقیم روایت، به گونه ای 
ورزیدن  محبت  حس  و  باشد  وفادار  روایات  اصل  به  موفق 

حضرت موسی نسبت به قومش را به مخاطب منتقل کند.
۵- معجزه کننده و معجزات: از زمانی که حضرت موسی از 
سمت خدا مامور شد تا به مصر بازگردد و فرعون را هدایت و 
قومش را آزاد سازد، معجزات شروع می  شود. موارد متعددی 
از معجزات حضرت موسی در قرآن ذکر شده است که تعداد 

آن در مقابل کتاب تورات بیشتر است. 
با  و  باشد  خویش  کار  یه  عالم  باید  خود  کننده  معجزه 
اعتماد قلبی از سوی امر الهی اقدام به این عمل نماید و بدون 
هیچ شک و تردید کار خود را به انجام برساند زیرا به رسالت 

خدا ایمان دارد.
معجزه  از  تر  باعظمت  را  جادو  فیلم  نقاط  از  بعضی  در 
پیامبر  موسی  عصای  شدن  مار  معجزه  مثل  می  دهند.  نشان 

جادو  با  فرعونیان  مواقع  این  در  که  نیل،  رود  شدن  خون  یا 
به  می  کند  جلوه  بیشتر  فیلم  در  جادو  و  می  پردازند  مقابله  به 
گونه ای که در چهره اشخاص در این فیلم، این قضیه کامًال 
خود  فیلم  در  داده  رخ  معجزات  اکثر  در  است.  مشخص 
صورت  که  عملی  برای  و  می  شود  متعجب  موسی  حضرت 
افراد  برخورد  سطح  در  برخوردش  و  ندارد  توضیحی  گرفته 
عامه است و در برخی مواقع با تمسخر فرعونیان و جادوگران 
روبرو هستیم و اکثر معجزات هم برای ساحران قابل انجام 
جادوی  به  نسبت  برتری  هیچ  معجزه  و  شده  تلقی  عادی  و 

آنها ندارد. 
معجزات  که  است  آن  شاهد  فیلم  این  در  مخاطب 
اندکی  حتی  و  می  دهد،  رخ  ساده  خیلی  موسی  حضرت 
حیرت زدگی، بعد از اتفاق افتادن معجزه، در حضرت موسی 
مشاهده می  شود. اما در مقابل، ساحران با آواز و جلوه گری 
مانند  می  گذارند،  نمایش  به  را  خود  جادوی  توجه،  جلب  و 
صحنه  ی تبدیل شدن عصا به مار که در این صحنه ساحران، 
با موسیقی و ریتمی قابل توجه همراه با نور پردازی خاص و 
رنگ  های متعدد در طراحی صحنه و میزانسن، نظر مخاطب 
را به جادوگری خودشان جلب می  کنند. اما در زمان بازنمایی 
معجزه  ی حضرت موسی این امر بدون هیچ عناصر خاصی 
در صحنه رخ میدهد. در حالی که در روایات کتب مقدس، 
زمان  و  است  شده  نقل  فیلم  از  بخش  این  برعکس  کامال 
تقابل معجزات، حضرت موسی کامال مسلط و غالب بر هر 
عملی از سوی ساحران است و معجزات ایشان همیشه باعث 
حیرت و توجه حضار به شکلی جذاب و نمایشی بوده است.

نزد  هارون  و  موسی  آمده  تورات  در  شوندگان:  موعظه   -۶
و  نپذیرفت  را  آنان  حرف های  فرعون  ابتدا  رفتند.  فرعون 
میان  نبرد  در  حّتی  و  معجزه  آورد  چندین  موسی  حضرت 
ساحران و موسی، موسی برنده شد تا اینکه بعد از معجزات 
فراوان، فرعون تسلیم شد و به موسی گفت بنی اسرائیل را از 

مصر خارج کن.
ْلِقَی 

ُ
أ است: (َو  اشاره شده  اینگونه  نیز  قرآنی  روایات  در 

در  زمین)  (به  سجده کنان  ساحران  «و  َساِجِدیَن)؛  َحَرُة  اْلسَّ
(َفُأْلِقَی  آیه۶۴)  شعراء  و   ۱۲۰ آیه  اعراف  (سوره  افتادند» 
َوُموَسی)، «(عصای  َهاُروَن  رب  به  ا  آَمنَّ َقاُلوا  دًا  ُسجَّ َحَرُة  السَّ
موسی افسون ها را بلعید،) و ساحران سجده کنان (به زمین) 
ایمان  موسی   و  هارون  پروردگار  به  ما  گفتند:  افتاده،  در 

آوردیم» سوره طه، آیه۷۰.
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فیلم  در  ما  شده،  ذکر  مقدس  کتب  در  آنچه  برخالف 
شاهد این صحنه هستیم که ساحران پس از معجزه  ی حضرت 
موسی و تبدیل عصا به مار، نه تنها متعجب نمی  شوند بلکه 
با حالت تمسخر و کوچک شمردن امر، معجزه آن حضرت 
انجام  توان  براحتی  نیز  خود  که  می  دانند  جادویی  درحد  را 
به  نیل  رود  آب  شدن  تبدیل  مورد  در  ماجرا  این  دارند.  را  آن 
خون نیز مجدد تکرار می  شود. دیالوگ  ها و همچنین برخورد 
و واکنش  های کاراکتر  های انیمیشین در این صحنه  ها با آنچه 
اقتباس  بنابراین  ندارد.  مطابقت  است  شده  بیان  روایات  در 
صورت گرفته وفادار به اصل داستان نبوده و جنبه  های اصلی 

این مضمون در روند داستان کامال کمرنگ شده است.
قرآن  در  شد  مطرح  که  همانگونه  خداشناسی:  و  توحید   -۷
خداشناسی با صفات عالی مطرح شده و در داستان حضرت 
خداشناسی  و  توحید  به  را  مردم  الهی  امر  به  بارها  موسی 

دعوت می  کرد.
طور  کوه  به  موسی  حضرت  رسیدن  صحنه  ی  فیلم،  در 
«ای  می  فرماید:  وی  به  خدا  که  وحی  صدای  شنیدن  و 
موسی! من پروردگار توأم، از این رو به جهت ادب و تواضع 
و  پاک  سرزمین  در  تو  که  این  چه  آر،  بیرون  را  کفش هایت 
مقدسی (طوی) گام نهاده ای، ای موسی! تو را برای نبوت و 

پیامبری برگزیدم و به آنچه به تو وحی می شود گوش فرا ده، 
به راستی که من خدایم و خدایی جز من نیست، مرا پرستش 

نما و نماز را به یاد من به پای دار...».
برخی  و  موسی  که  می  بینیم  دیگری  صحنه  ی  در  اما 
او  به  اشتباه  نسبت  و  می  کنند  اعتراض  خدا  به  فیلم  در  افراد 
می  دهند. این اندیشه که خدا ناتوان است و اجازه در اعتراض 
کردن به او، در تفکرات یهود وجود دارد. حتی قرآن هم به این 
تفکر اشاره می  کند و آن را رد می  کند. (مائده/۶۴) «و قالت 
َیداُه  بل  قاُلوا  بما  ُلِعُنوا  و  أیدیهم  ُغّلت  مغلولٌة  یُداللِه  الیهود 
َمبُسوَطَتاِن.» و یهود گفتن دست خدابسته است، دست های 
خاطر  به  و  گفتار،  این  واسطه  به  است  شده  بسته  آنها 
است.».  گشاده  خدا  دست  دو  بلکه  شدند  لعن  گفتارشان 
در برخی صحنه  ها با دیالوگ  هایی روبرو می  شویم که نشان 
این  ساخنار  دارد.  مشکالت  حل  در  خدا  توانمندی  عدم  از 
انیمیشن نسبت به اصل اثر، کمتر جنبه معنوی و دینی دارد و 
مواردی چون توحید و عظمت خداوند آنطور که باید و شاید 
روایت  داستان  دیگر؛  بیان  به  است.  نشده  کشیده  تصویر  به 
شده نسبت به داستان اصلی جنبه دراماتیک و بشرگرایانه تری 

تا جنبه مذهبی دارد. 
در جدول زیر تطابق فیلم با داستان روایت شده در قرآن 

و تورات لیست شده است.

 شکل ۴- نمایی از تبدیل شدن عصا به مار توسط حضرت موسی و 
اجرای همین کار توسط ساحرین؛ منبع: خود فیلم.

عزیز  انیمیشن  فیلم  درونمایه های  و  موضوعات  تطبیق   -۳ جدول 
مصر با متن قرآن و تورات؛ منبع: نگارندگان.

صحنه  ی نمایش داده شده در فیلم
تطابق

توراتقرآن

حضرت موسی توسط همسر فرعون از آب 
×√گرفته می شود

معجزاتی که توسط عصا رخ می دهد 
×√متعلق به حضرت موسی است

حضرت موسی به واسطه امر خدا برای 
√×نجات قومش نزد فرعون مامور می شود

حضرت موسی در تالش برای نجات قوم 
√×بنی اسرائیل بود

حضرت موسی با رضایت فرعون، 
√×بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد

×√حضرت موسی عصای خود را به دریا زد
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جدول ۴- مشخصات انیمشین فیلشاه.

فیلشاه نام فارسی

The Elephant Kingنام انگلیسی

۱۳۹۶سال تولید

هادی محمدیانکارگردان

محمدباقر مفیدی کیا - هادی محمدیان - نویسنده
محمدعلی رمضان پور

داستان اصحاب فیل و حمله ابرهه به خانه کعبه بر اساس
در قرآن

ستار اورکیموسیقی

فارسی – عربی - انگلیسیزبان

ایرانکشور سازنده

۳ میلیاردهزینه ساخت

بیش از ۸ میلیاردمیزان فروش

گروه هنر پویاشرکت تولید کننده

درونمایه های  و  مضامین  تطبیقی  بررسی  به  توجه  با 
گرفتن  نظر  در  و  مقدس  کتب  متون  با  مصر  عزیز  انیمیشن 
است،  وجهی  دو  امری  اقتباس  اینکه  بر  مبنی  هاچن  نظریه 
می  توان این محصول را به عنوان یک فرآورده تلقی کرد. زیرا 
این انیمیشن در عین منحصر به فرد بودن، بخشی از هویت 
اصلی  اثر  وامدار  اقتباسی،  فرآورده  ی  یک  عنوان  به  را  خود 
است و تالش کرده تا به چارچوب اصلی داستان پایبند باشد. 
در  محتوایی  های  بررسی  در  که  شد  ذکر  نتیجه  این  تر  پیش 
اصل  با  که  گرفته  صورت  تحریفات  برخی  فیلم،  ساختار 
تطابق  عتیق  عهد  مقدس  کتاب  مخصوصا  داستانی  روایت 
ندارد، ولی صحنه  های بسیاری نیز با اقتباس کامال وفادارانه 
و مستقیم به روایت داستان پرداخته، که ُبعد اقتباسی این اثر 
را پررنگ جلوه می  دهد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که بر 
طبق نظریه هاچن در مورد دسته بندی مخاطب، دیدن این اثر 
اقتباسی برای مخاطبین لذت بخش تر خواهد بود زیرا با توجه 
به فراگیر بودن داستان حضرت موسی و مطلع بودن مخاطب 
از منبع اقتباس و آگاهی از روند داستان، این امر باعث ایجاد 
ارتباط بیشتر مخاطب با اثر به لحاظ درک بازی میان متنها و 

نیز تکرار متنهایی که برای مخاطب آشناست، می  شود. 

نمونه  ی دوم: انیمیشن «فیلشاه»

شکل ۵- دو پوستر معروف از انیمشین فیلشاه
glorytoon.com و سایت imdb.com منبع: سایت
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خالصه داستان
فیلشاه داستان بچه فیلی به اسم شادفیل است که پسر رییس 
قبیله  ی فیل هاست. شادفیل یکی از تپل ترین فیل های قبلیه و 
البته دست و پا چلفتی ترین آنها محسوب می شود. او عزیز 
دردانه مافیل (مادرش) است و در بین جمع سایر بچه  فیل ها 
شاسفیل  لقب  آنها  که  طوری  به  می شود  واقع  تمسخر  مورد 
و  فیل ها  سرزمین  به  شکارچیان  آمدن  با  داده اند.  او  به  را 
شکار اکثر آنها، شادفیل و اعضای قبیله اش در کشتی دزدان، 
زندانی می شوند. در کشتی فیلشاه با دختری به نام مریم آشنا 
می  شود که او نیز اسیر است. رییس این دزدان فردیست با نام 
اسفل السافلین که قصد دارد تمام حیواناتی که شکار کرده را 
به پادشاه کشورش تقدیم کند. کشوری که نامش صبا است 
و پادشاه قصد دارد در آن با کمک فیل ها یک بتکده درست 
کشیش  مریم،  بزرگ  پدر  برنابا  بابا  به  را  آن  مسولیت  و  کند 
معروف شهر بسپارد ولی وی زیر بار این مسولیت نمی  رود. 
هدف از ساخت این بتکده، رونق گرفتن شهرش بواسطه  ی 
ورود تجار و بی اهمیت کردن خانه  ی کعبه است که در حال 

حاضر بسیار پر رفت و آمد و پر رونق شده است. 
پس از تالش  های بسیار جهت ساخت بتکده، به نتیجه  ی 
به  فرد  یک  احترامی  بی  بهانه  ی  به  و  نرسیده  خود  مطلوب 
بتکده، این موضوع را دلیلی برای تالفی و تخریب کعبه بیان 
می  کند و کلیه  ی فیل  ها را با نام سپاه ابرهه به سمت مکه روانه 
عبدالمطب  کاروان  با  ابرهه (۵)  سپاه  راه  بین  در  می  سازد. 
برخورد می  کند و فیلشاه تازه متوجه ماجرای تخریب می  شود 
و سعی بر منصرف کردن فیل  های دیگر می  کند. اکثر فیل  ها 
به تبعیت از فیلشاه عقب نشینی می  کنند اما سربازان همچنان 
از  دسته هایی  هنگام  این  در  هستند.  روانه  مکه  سمت  به 
به  ریزه  هایی  سنگ  خود  با  که  ابابیل  نام  به  آسمانی  پرندگان 
را  سنگ  ها  و  می  رسانند  سپاه  سر  باالی  را  خود  دارند  همراه 
بر سر سپاهیان فرو می  ریزند و باعث هالکت آنها می  شوند. 
عام  به  که  سال  همان  در  پیامبر(ص)  والدت  با  داستان 

الفیل شهرت دارد به پایان می  رسد.

بررسی جنبه  های محتوایی داستان در کتب مقدس 
داستان  های  از  گرفته  صورت  اقتباس  های  از  بسیاری  در 
موجود در کتب مقدس، قالبًا شخصیت اصلی داستان همان 
کشیده  تصویر  به  وی  دید  از  داستان  و  است  اصلی  کاراکتر 
می  شود. مخصوصا داستان  هایی که درباره  ی پیامبران روایت 

می  شوند. اما در برخی دیگر از نمونه  های اقتباسی، داستان به 
روایت شخص دیگری به تصویر کشیده می  شود و شخصیت 
به  که  اقتباس  ها  اینگونه  است.  دیگری  فرد  داستان  اصلی 
صورت غیرمستقیم از چهارچوب واقعگرایانه خارج شده و 
شخصیت اصلی داستان را کس دیگری بر عهده می  گیرد در 

انیمیشن فیلشاه نیز هم تکرار شده است.
اتفاق اصلی توسط سپاه ابرهه رخ می  دهد و فرمان حمله 
از سوی پادشاه یمن صادر می  شود. و در نهایت آنچه باعث 
در  آنچه  اما  هستند.  ابابیل  پرندگان  می  شود  آنها  شکست 
خود  شده  داده  نشان  اصلی  شخصیت  عنوان  به  داستان  این 
در  دیگری  بسیار  اتفاقات  و  داستان  این  ذکر  است.  فیلشاه 
قرآن همیشه دربردارنده نکات خاصی بوده است. در بررسی 
محتوای این داستان در کتب تاریخی و مذهبی از جمله خود 

قرآن می  توان به موارد شاخص این داستان اشاره کرد:
کتب  در  که  مهمی  نکات  از  یکی  کعبه:  موقعیت  تزلزل   -۱
اثبات  برای  ابرهه  که  است  زمانی  شده  اشاره  آن  به  تاریخی 
زیبا  بسیار  کلیسای  نجاشی (۶)  پیشگاه  در  خدمتی  خوش 
جزیره  مردم  گرفت  تصمیم  آن  دنبال  به  و  کرد  بنا  مهمی  و 
مرکزیت  و  خواند  فرا  آن  سوی  به  کعبه  جای  به  را  عربستان 
مبلغان  منظور  همین  برای  کند.  منتقل  آنجا  به  را  مکه  مهم 
حجاز  سرزمین  و  عرب  قبائل  میان  در  و  اطراف  به  بسیاری 
داشتند  عالقه  کعبه  و  مکه  به  سخت  که  اعراب  فرستاد، 
احساس خطر کردند و دست به هر تالشی زدند تا در نهایت 
معبد ابرهه را بی اعتبار کردند. ابرهه سخت خشمگین شد، 
و تصمیم گرفت خانه کعبه را به کلی ویران کند و کعبه را بی 
اهمیت جلوه سازد. زیرا هم محل عبادت بود و هم مکانی 
رونق  و  می  آمد  حساب  به  تجار  کار  کسب  جهت  اقتصادی 
بسیار داشت. اما آنها نه تنها به مقصد خود نرسیدند، بلکه 
بر  پیچید  عربستان  جزیره  تمام  در  اش  آوازه  که  ماجرا  این 

عظمت مکه و خانه کعبه افزود.
در  مهم  نکات  از  یکی  خدا:  بر  توکل  و  اعتقاد  ایمان،   -۲
مکه  حوالی  به  ابرهه  لشکر  که  است  زمانی  ابرهه  داستان 
گفتگو  مکه  اهل  بزرگ  با  تا  فرستاد،  پیکی  ابرهه  رسیدند، 
کند و خبر تخریب مکه را به او بدهد. او برای رئیس قریش، 
عبدالمطلب، پیام فرستاد که «من برای کشتار مردم نیامدم، 
بلکه تنها برای انهدام کعبه لشکرکشی کرده ام». عبدالمطلب 
نیز به پیک ابرهه گفت، برو به ابرهه بگو ما سرجنگ با شما 
خانه  تخریب  مورد  در  اما  نداریم،  را  آن  توان  چون  نداریم 
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کعبه به ابرهه بگو که این خانه، خانۀ خدای ما و خانۀ خلیل 
و  خود  خانه  از  بخواهد  خودش  اگر  است،  ابراهیم(ع)  وی 
ما  نخواهد  اگر  و  می تواند  کند،  محافظت  خود  خلیل  خانه 

هیچ نتوانیم کرد. (سبحانی، ۱۳۸۵:۱۲۵)
رأس  در  و  قریشان  کامل  توکل  و  اعتماد  روایت  این   
می  دهد  نشان  پروردگار  به  را  طایفه  رییس  عبدالمطلب  آنها 
زیرا اعراب به شدت به کعبه عالقه داشتند و آن را میراثی از 

حضرت ابراهیم(ع) می  دانستند. 
در  که  واقعه  این  در  مهم  بسیار  اتفاقات  از  الهی:  قدرت   -۳
کتب تاریخی ذکر شده می  توان قدرت الهی را بیان نمود که 
به صورت عذاب به سپاه ابرهه فرود آمد زیرا جز خدا کسی 
قادر به مقابله با آن سپاه عظیم نبود. در این هنگام پرندگانی 
از سوی دریا فرا رسیدند، همانند پرستوها و هر یک از آنها 
سه عدد سنگریزه با خود همراه داشت، یکی به منقار و دو تا 
سر  بر  را  سنگریزه  ها  این  نخود،  اندازه  به  تقریبا  پنجه  ها،  در 
لشگریان ابرهه فرو ریختند، و به هر کدام از آنها اصابت می 
تمام  بر  عجیبی  وحشت  هنگام  این  در  شد،  می  هالک  کرد 
فرار  به  پا  بودند  مانده  زنده  که  آنها  افکند،  سایه  ابرهه  لشگر 
ولی  بازگردند،  که  کردند  می  سؤال  را  یمن  راه  و  گذاشتند، 
پیوسته در وسط جاده مانند برگ خزان به زمین می ریختند. 
شاید مجازاتی سخت  تر از مجازات لشکر ابرهه در دنیا پیدا 
نشود که جمعی چنان درهم کوبیده شوند که به صورت کاه 
خرد شده و خورده شده (َعصِف َماُکول) درآیند. مقصود این 
نزول  و  الهی  قدرت  بر  کید  تأ مزبور،  داستان  طرح  از  سوره 

عذاب آسمانی به دلیل عدم تبعّیت از حق است.
و  مفصل  داستان  این  قرآن  اینکه  جالب  نظیر:  ب ی  معجزه   -۴
طوالنی را در چند جمله کوتاه و کوبنده، در نهایت فصاحت 
و بالغت، آورده است. این ماجرا نشان می دهد که معجزات 
لزومی ندارد که بر دست پیامبر و امام ظاهر شود، بلکه در هر 
شرائطی که خدا بخواهد و الزم بداند انجام می گیرد، هدف آن 
است که مردم به عظمت خداوند و حقانیت آئین او آشنا شوند. 
این مجازات عجیب و اعجازآمیز، با مجازات دیگر یک 
زلزله  نوح،  طوفان  همچون  مجازاتی  زیرا  دارد،  روشن  فرق 
ثمود،  قوم  صاعقه  و  عاد  قوم  تندباد  لوط،  قوم  سنگباران  و 
آن  در  آنها  وقوع  فقط  که  بودند  طبیعی  حوادث  سلسله  یک 
شرایط خاص معجزه بود ولی داستان نابودی لشگر ابرهه به 
وسیله سنگریزه  هایی که از منقار و پاهای آن پرندگان کوچک 
و  باشد  طبیعی  حوادث  شبیه  که  نیست  چیزی  افتاد  می  فرو 

همه اموری هستند خارق عادت، ولی می  دانیم اینها در برابر 
قدرت خداوند بسیار ناچیز است.

۵- امید به آینده: در کتب دینی و تفاسیر موجود در باب حادثه 
آن  مسیحیان  که  است  آمده  ابرهه  سپاه  واقعه  و  مکه  به  حمله 
منجی  یک  آمدن  از  بشارت  خود  آیین  کتب  طبق  بر  دوران، 
می  دهند. منجی که به گفته  ی اقوام گذشته، آخرین فرستاده  ی 
خداست و نجات دهنده  ی بشر است. از جمله این افراد در 
مسیح،  به  ایمان  پیشگامان  از  یکی  برنابا  به  می  توان  روایات 
اشاره کرد. جالب این است که انجیل برنابا به پیشگویی تورات 
درباره آمدن یک ناجی، مهر تایید میزند و خیلی آشکارا از نبوت 
پیامبر اسالم(ص) سخن گفته است. از سوی دیگر اعراب نیز 
بر طبق شنیده  های خود از گذشتگانشان و همچنین آنچه از 
تورات و انجیل به گوششان رسیده بود، در انتظار منجی بودند. 

با  فیلشاه  انیمیشن  درونمایه  های  و  مضامین  تطبیقی  بررسی 
متون کتب مقدس

را  مکه  به  ابرهه  اصحاب  حمله  ی  از  روایتی  فیلشاه  داستان 
نشان می  دهد. روایتی که بخاطر اهمیت باالی آن قرآن یک 
سوره اختصاصی به نام فیل دارد. انیمیشن فیلشاه به صورت 
اقتباسی غیرمستقیم روایتگر ماجراست. با توجه به نکاتی که 
مولفه  های  مهمترین  به  نمونه،  این  بررسی  در  شد،  تشریح 
فیلشاه،  اقتباسی  انیمیشن  در  موجود  محتوایی  و  مضمونی 

نسبت به آنچه در کتب مقدس بیان شده اشاره می  شود.
قرار  بررسی  مورد  قبال  آنچه  طبق  کعبه:  موقعیت  تزلزل   -۱
محبوبیت  از  کعبه  زمان  آن  که  است  آمده  متون  در  گرفت، 
تالش  ابرهه  و  بود  بهره  مند  تجار  و  اعراب  بین  خاصی 
که  کلیسایی  و  کند  ارزش  فاقد  را  مهم  مکان  این  تا  می  کرد 
شود  تجارت  و  عبادت  مرکز  داشت،  را  آن  بنای  قصد  خود 
در  ما  آنچه  اما  گرفت.  شکل  حمله  مقدمات  ترتیب  بدین  و 
اهمیت  به  خیلی  هستیم  آن  شاهد  فیلشاه  اقتباسی  انیمیشن 
فیلم،  آخر  پالن  های  از  قبل  حتی  و  نمی  شود  پرداخته  کعبه 
عبادت  مرکز  از  نمایی  و  نمی  بینیم  کعبه  از  صحنه  ای  هیچ 
در  است. فقط  نیامده  در تصویر  بودن  مرکز تجاری  بودن یا 
چند دیالوگ که از سوی اسفل درباره کعبه صحبت می  شود 
نیست.  کافی  قطعا  که  ببرد  پی  کعبه  اهمیت  به  باید  ببیننده 
است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  حد  این  در  مکانی  وقتی 
پس  می  گیرد  صورت  لشکرکشی  آن  تخریب  جهت  به  که 
آن  بودن  مهم  درباره  ی  واقعه،  از  قبل  که  است  آن  مطلوب 
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نظر  در  با  ولی  باشد  رسیده  کافی  اطالعات  به  ببینده  حتما 
داستان  ماجرای  اصل  اینکه  و  کعبه  ویژه  ی  اهمیت  گرفتن 
مستیم  شرح  در  درستی  به  امر  این  خداست،  خانه  ی  درباره 
روایت یا از طریق عناصر میزانسن فیلم پرداخت نشده است.

گرفته  صورت  مطالعات  خدا:  بر  توکل  و  اعتقاد  ایمان،   -۲
در کتاب تاریخی و مذهبی و همچنین خود قرآن و بررسی 
به  دوره  آن  مردمان  ایمان  از  نشان  فیل (۷)  سوره  تفسیر 

حقانیت و یگانگی پروردگار بوده است. 
در انیمیشن فیلشاه این موضوع را زمانی که رییس سپاه 
ابرهه در حالی که تعداد زیادی از شتران قریش را به غارت 
گرفته  اند، با عبدالمطلب، بزرِگ طایفه قریش روبرو می  شود 
و انتظار خواهش و التماس از سوی عبدالمطلب را دارد ولی 
وی قاطعانه فقط یک درخواست دارد و آن هم بازپس گیری 

شترانش است و ادامه میدهد که: َاَنا َرّب َاالِبل ، َو َاَن للَبیِت 
َرّبا سیَمَنعه ! من صاحب شترانم هستم و این خانه صاحبی 
اقتباسی  فیلم  از  قسمت  این  کند.  می  دفاع  آن  از  که  دارد 
کامال وفادار به اصل روایات و تفاسیر موجود از داستان ابرهه 
هست که در فیلم به نمایش درآمده است. این بخش از فیلم 
کامال مطابق با روایات پیش رفته است و حتی دیالوگ  های 
به  و  بوده  روایات  از  لفظ  به  لفظ  اقتباس  کامال  صحنه  این 

شیوه  ی کامال وفادار آن را به تصویر کشیده است.
فیل،  سوره  از  آیه  اولین  تفسیر  به  توجه  با  الهی:  قدرت   -۳
ندیدی  آیا  فرماید:  می  که  شد  نازل  پیامبر  به  خطاب  که 
َفَعَل  َکْیَف  َتَر  َلْم 

َ
أ کرد؟  چه  فیل  اصحاب  با  پروردگارت 

سراغ  به  عظیم  لشگری  با  ابرهه  اْلِفیِل (۸).  ِبَأْصَحاِب  َک  َرُبّ
کعبه رفت و در کتب تاریخی آمده که ابرهه در مسیر خود با 
لشگریان زیادی مواجه شد تا با او مقابله کنند ولی ابرهه بر 
همه پیروز گشت ولی در نهایت خداوند با لشگری به ظاهر 
بسیار کوچک و ناچیز، آنها را درهم کوبید و اینگونه قدرت 

الهی ظاهر و آشکار سازد.

داده  نمایش  فیلم  انتهای  در  فقط  که  کعبه  خانه  از  نمایی   -۶ شکل 
شده است؛ منبع: خود فیلم.

شکل ۷- صحنه  ی روبرویی عبدالمطلب و پسرانش با ابرهه و پس 
گرفتن شتران؛ منبع: خود فیلم.
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در انیمیشن فیلشاه این صحنه مطابق با روایات به تصویر 
کشیده شده است. سیل عظیمی از پرندگان با سنگ ریزه  هایی 
پالن  ها  این  می  کنند.  حمله  ابرهه  سپاه  به  دارند  همراه  به  که 
در قسمت  های انتهایی فیلم به خوبی به تصویر کشیده شده 
و تعداد کثیر پرندگان در تصاویر یعنی از طریق میزانسن به 

شکلی تاثیرگذار، شرح ماجرا را بیان می  کند.
۴- معجزه بی نظیر: به سبب اختالفی که این معجزه با سایر 
معجزات دارد در تفاسیر از آن به عنوان معجزه بی نظیر یاد 
کرده  اند، زیرا برخالف اغلب مجازات  های نازل شده، وابسته 
به حوادث طبیعی نبوده و دوم اینکه بواسطه  ی شخص مقدس 
صورت نگرفته است. سنگریزه  هایی که توسط پرندگان حمل 

می  شدند نمی  تواند یک حادثه  ی طبیعی باشند.
آفریده  قدرتی  سنگریزه  ها  همین  درون  در  که  خداوندی 
خورده  و  کوبیده  درهم  کاه  همانند  را  ابرهه  لشگر  اندام  که 

ُکوٍل   (۹). ْأ شده (َماُکول) قرار دهد. َفَجَعَلُهْم َکَعْصٍف مَّ
که  اینست  می  رسد  نظر  به  مشهود  اینجا  که  تفاوتی  اما 
شده:  بیان  اینگونه  مبحث  این  نمونه (۱۰)  تفسیر  کتاب  در 
همانند  رسیدند،  فرا  دریا  سوی  از  پرندگانی  هنگام  این  «در 

همراه  خود  با  سنگریزه  عدد  سه  آنها  از  یک  هر  و  پرستوها 
اندازه  به  تقریبا  پنجه  ها،  در  تا  دو  و  منقار  به  یکی  داشت، 
نخود، این سنگریزه  ها را بر سر لشگریان ابرهه فرو ریختند، 
این  شد.»  می  هالک  می  کرد  اصابت  آنها  از  کدام  هر  به  و 
شده  نقل  همینگونه  نیز  دیگر  کتب  از  بسیاری  در  موضوع 

است.
تصویر  به  حالی  در  فیلشاه  انیمیشن  در  صحنه  این   
کشیده شده است که پرندگان فقط دو سنگریزه در پنجه  های 
نظر  در  با  نداشتند.  منقار  به  چیزی  و  می  کردند  حمل  خود 
گرفتن اینکه اکثریت روایات بر سه سنگ ریزه اشاره داشتند 
می  توان گفت این بخش از فیلم کمی در اقتباس محتوایی و 

شرح مستقیم روایت، کم توجه عمل کرده است.
روبرو  صحنه  هایی  در  انیمیشن  این  در  آینده:  به  امید   -۵
زیرا  باشد  صبور  که  می  گوید  مریم  به  بابابرنابا  که  هستیم 
منجی به زودی خواهد آمد و این مصیبت  ها به پایان خواهد 
رسید و این امر در انتهای داستان با والدت پیامبر در همان 

سال که به عامل الفیل معروف شد تحقق می  یابد. 
که  می  گوید  را  دیالوگ  هایی  برنابا  گاهی  انیمیشن،  در 
عینًا در روایات ذکر شده است و این صحنه  ها بدون هیچ کم 
بیان  مقدس  کتب  مطابق  را  موجود  درونمایه  های  کاستی  و 
می  کند؛ البته تا اندازه ای که برای مخاطب این امر به وضوح 
رسیده باشد. به غیر از این اشارات، در طول فیلم با توضیح یا 
تصویری روبرو نیستیم که درباره  ی هویت این منجی اشاره 
به این  نسبت  ذهنی  کمبود عقبه  ی  با  مخاطب  لذا  شود،  ای 

شخصیت مواجه می  شود.

شکل ۹- حمل دو سنگریزه توسط پرندگان؛منبع: خود فیلم.شکل ۸- حمله  ی پرندگان ابابیل به سپاه ابرهه؛ منبع: خود فیلم.
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درونمایه  های  و  مضامین  تطبیقی  بررسی  به  توجه  با 
انیمیشن فیلشاه با متون کتب مقدس و با اشاره به دسته بندی 
یک  نیز  انیمیشن  این  گفت  باید  اقتباس،  مورد  در  هاچن 
فرآورده  ی اقتباسی به حساب می  آید. فیلشاه در عین منحصر 
به فرد بودن، بخش زیادی از هویت خود را وامدار اثر اصلی 
به  فیلم  روند  صحنه  ها،  از  برخی  در  شاید  است.  اقتباسی  و 
ذکر  روایات  در  که  آنچه  درستی  به  نتوانسته  متغییر  ها  کمک 
شده را به تصویر بکشد و اقتباس کامل و وفادارانه ای صورت 
و  مستقیم  اقتباسی  شاهد  داستان  اصلی  روند  در  اما  گیرد، 
دقیقا  مطلب  دیالوگ  ها،  برخی  در  حتی  و  هستیم  وفادارانه 
اهمیت  به  باید  همچنین  است.  شده  بیان  برروایات  منطبق 

از  دسته  آن  که،  کرد  اشاره  نیز  هاچن  دیدگان  از  مخاطب 
اقتباسی  اثر  دیدن  از  گاهند  آ اقتباس  منبع  از  که  مخاطبین 
قرآن  در  کوتاه  هرچند  ابرهه  داستان  می  برند.  بیشتری  لذت 
ذکر شده، اما روایات دینی متعدد، با جزییات مفصل به این 

داستان پرداخته و آن را تفسیر نموده است. 

نتیجه گیری
یکی  گفت  می  توان  مطالعاتی  نمونه  های  تحلیل  به  توجه  با 
از کارکردهای مهم اقتباس در آثار هنری سینما، تئاتر، رادیو و 
مذهبی  و  تاریخی  ادبی،  شده  خلق  دوباره  احیای  تلویزیون، 
است که به دالیل متعددی توانایی ایجاد ارتباط با مخاطب را از 
دست داده اند. با در نظر گرفتن نظریه  ی هاچن و مطابق باور وی، 
چیزی که مورد اقتباس قرار می  گیرد می  تواند از هر یک از عناصر 
متن، جهت آفرینش متن دیگری بهره ببرد، که لحاظ نمودن هر 

یک از این عناصر برای خلق اثر جدید می  تواند راهگشا باشد.
از سوی دیگر با بررسی متون کتب مذهبی در نمونه  های 
اشاره  نکته  این  به  می  توان  فیلشاه  و  مصر  عزیز  موردی، 
که  پیامبران  نامه  ی  زندگی  مخصوصا  مذهبی  آثار  که  کرد 
فراوانی  تربیتی  مولفه  های  دارد  وجود  مقدس  کتاب  های  در 
از  و  تصویری  شیوه  ی  به  می  تواند  که  دارد  نهفته  درخود 
روایت،  مستقیم  شرح  طریق  از  گاه  و  سینما  میزانسن  طریق 
نکات  تمامی  بنابراین  شود.  داده  آموزش  و  ارائه  مخاطب  به 
موجود در زندگی نامه  ی پیامبران می  تواند به موارد مختلفی 
به  اگر  که  باشد  داشته  اشاره  اخالقی  و  تربیتی  شیوه  های  از 
روشی درست مورد اقتباس قرار گیرند، آثار شاخصی بجای 
خواهند گذاشت. با مطالعه انیمیشن عزیز مصر و فیلشاه به 
عنوان دو اثر اقتباسی مورد بررسی در این پژوهش به برخی 
کتب  اصلی  متون  در  تربیتی  درونمایه  های  و  موضوعات  از 
دینی از جمله: امید به آینده، قدرت الهی، امتحان و بالها، 
خدا پرستی و مواردی از این دست، اشاره شد که در نتیجه  ی 
این بررسی  ها، این نتیجه حاصل گردید که، سازنده فیلم در 
درونمایه  ها  و  مضامین  این  از  برخی  به  متون  این  از  اقتباس 

پایبند و در برخی موارد از آنها پیروی نکرده است. 
با توجه به نظریه  های مطرح شده، اقتباس معموال همراه 
بازآفرینی است؛ یعنی هنرمند با الهام گرفتن از یک اثر هنری 
یا ادبی دیگر، دست به خلق اثری جدید بزند؛ طوری که در 
با  مطابق  دیده  شود.  اولیه  اثر  از  رگه هایی  تنها  او،  جدید  اثر 
نظریه هاچن در مورد اثر اقتباسی که آن را اثر دوم میداند نه 

شکل ۱۰- والدت پیامبر اکرم (ص)؛  منبع: خود فیلم.

جدول ۵- تطبیق مضامین و درون مایه  های فیلم انیمیشن فیلشاه با 
متن قرآن و روایات؛ منبع: نگارندگان.

صحنه  ی نمایش داده شده در فیلم
تطابق

روایاتقرآن

جواب قاطعانه عبدالمطلب درمقابل درخواست 
√√رییس سپاه ابرهه

حمله پرندگان به سپاه ابرهه فقط با دو سنگ ریزه 
×√در پنجه  ها

نمایش عظمت و قدرت الهی در صحنه  ی نابودی 
√√سپاه ابرهه توسط پرندگان کوچک

√√امید به آینده و ظهور منجی با والدت پیامبر (ص)
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درجهی دو، می  توان گفت انیمشین  هایی همچون عزیز مصر 
که برگرفته از داستان کتب مقدس می  باشد گاهی به شیوه  ی 
به  را  داستان  این  تفسیر،  شیوه  ی  به  گاهی  و  مستقیم  اقتباس 
این  از  بخشی  البته  است.  کشیده  تصویر  به  دوم  اثر  عنوان 
موارد به جهت اختالفات شرح داستان در تورات و انجیل و 
تفاوت  هایی است که با هم دارند، اما در اکثر اصول تربیتی، 
به  می  توان  بنابراین،  هستند.  راستا  هم  محتوایی  و  مضمونی 
مهمترین  تربیتی  و  آموزشی  کارکرد  های  که  رسید  نتیجه  این 
متون،  از  مستقیم  غیر  اقتباس  مانند  مولفه  هایی  و  کارکرد، 

مهمترین شاخصه  ی اقتباس در این آثار باشد. 
موضوع  گاهی  داشت  نظر  در  نیز  را  نکته  این  باید  البته 
مورد اقتباس بسیار جذاب و در نوع خود می  تواند ایده ای با 
معانی و درونمایه  های متعدد و دارای ارزش باشد، اما خالق 
را  مسیری  نادرست  ای  شیوه  به  می  تواند  آن،  از  اقتباسی  اثر 
طی کند که، محصول تولید شده نه تنها حاوی آن درونمایه  ها 
نباشد، بلکه به اصالت و اصل موضوع نیز خدشه وارد نماید، 

دینی  و  مذهبی  نمونه  های  در  مخصوصا  موضوع  این  که 
ایجاد  عمومی  اذهان  در  نامطلوبی  بسیار  عواقب  می  تواند 
می  تواند  اقتباس،  نظریات  و  مولفه  ها  کارگیری  به  پس  کند. 

تاثیر بسزایی در نتیجه  ی یک اثر خلق شده داشته باشد. 
هاچن اعتقاد دارد در اقتباس به عنوان فرآورده، در واقع 
به  منحصر  عین  در  که  اثری  می  شود.  خلق  مستقل  اثری 
فرآورده  ی  یک  عنوان  به  را  خود  هویت  از  بخشی  بودن،  فرد 
اقتباسی، وامدار اثر اصلی می  داند. بسیاری از انیمیشن  های 
اولیه  نسخه  ی  روی  از  اصلی  مایه  ی  درون  حفظ  با  اقتباسی 
انیمیشن  های  اکثر  برسند.  دارند  که  هدفی  به  می  توانند 
مطرح  موضوع  اصل  به  وفاداری  با  مقدس  کتب  از  اقتباسی 
بازنمایی  را  آن  در  موجود  درونمایه  های  و  داستان  شده، 
خدشه  از  نگرانی  مقدس  کتب  از  اقتباس  در  البته  می  کنند. 
سویی  از  اما  دارد.  و  داشته  وجود  همیشه  ارزشها  شدن  دار 
موفقیت  عامل  تنهایی  به  دینی  داستانهای  اهمیت  می  تواند 

یک انیمیشن برای مخاطب باشد.
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