
 9318 بهار و تابستان ،(02پیاپی اول ) شماره ،نهم سال ،قدرت نرممطالعات  علمی فصلنامهدو

 913-029 صص

 از منظر فلسفه اسلامی هاجذابیت در انیمیشنمحتوایی های مولفهانتقادی  بررسی
                                                                                پژوهشی :قالهنوع م

 9حفیظه مهدیان 

 28/92/9311تاریخ پذیرش:                                   01/90/9318تاریخ دریافت: 

 چکیده
های شگرفی که دارد، توانمندی واسطة قابلیتای است که بهرسانه -انیمیشن یکی از محصولات فرهنگی     

جـذابیت  تحلیلـی، در اـام نخسـت،ـا روش توصیفیب داردحاضر سعی  ةمقالبالایی در جذب مخاطب دارد. 

ای، نظریـة اقنـاع تبیـین کنـد. از بدعـد رسـانه« روانشناختی-شناختیجامعه»و « ایرسانه»از دو منظر  انیمیشن را

ــــه ــــد خوبی میب ــــد و از بدع ــــ  کن ــــن انیمیشــــن را تحلی ــــب توس ــــد گگــــونگی جــــذب مخاط توان

توانـد اثـر هورتـون و وول، می« ایهای رسـانهشخصیت»یا همان  «پرسونا»روانشناختی، نظریة ـشناختیجامعه

های گگونگی جذب مخاطب نسبت به یک انیمیشن را بررسی کند. در ادامه بر اساس این دو نظریـه، مولفـه

، «ارایــی و خــاد بــودایمنجی»شــود. ها کــه بــرای مخاطــب جــذابیت دارنــد ارا ــه میمحتــوایی انیمیشــن

، از «بازنمـایی جهـان ناپیـدا»و « کرانگـیبی»، «منحصر بـه فـرد بـودن»، «نماییحماسه»، «های معمولیقهرمان»

شود و تأثیر انـواع جـذابیت بـر ها هستند. در انتها، جذابیت از منظر فلسفه اسلامی واکاوی میجملة این مولفه

ا سه نفس انسـانی ، ب«عقلی»و « وهمی»، «حسی»شود. بر این اساس سه نوع جذابیت انسان و جامعه بررسی می

در تلا م هستند که هر یک از عالم صور معنایی بـه سـاحت نهـن انسـان نـ ول « عقلانی»و « حیوانی»، «نباتی»

الانهـانی پیـدا کـرده و در عرصـة فرهنـب و سـبک زنـدای، خـود را نشـان کند و پس از آن هویت بینمی

 دهند.می

 ای، فلسفه اسلامی.انهجذابیت، انیمیشن، اقناع، شخصیت رس  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

اش در جذب مخاطب، جایگاه های انحصاریتوانمندی ةواسطهانیمیشن یا هنر هشتم ب     

و اقتصاد و سیاست از سویی دیگر پیدا کرده  فرهنب و اجتماع از یک سو ةمهمی در عرص

یات، این نظریات مختلفی مطرح شده است. برخی نظر ،رسانه و مخاطب ةرابط ةاست. دربار

سان هصورتی که مخاطب باند، بهثیراذار تعریف کردهأای یک سویه و ترابطه را رابطه

 ،نظریات دیگردر مقاب ، ای قرار دارد. های رسانهثیر محض پیامأموجودی منفع ، تحت ت

کنند و مخاطب را در تعام  با رسانه، ای تعاملی و فرهنگی قلمداد میاین رابطه را رابطه

ها، جهاِن آکنده از نماد و تصویری که در آن ثیر رسانهأتدر هر صورت تحت .اننددمیفعال 

های تفهم است. شاید بتوان افت در این عصر کنیم، در حال تغییر دادن شیوهزندای می

ثیر، متفاوت از اعصار دیگر باشد. أنامد، زبانِ اقناع و تمی 9که بودریار آن را عصر وانمایی

وانمایی، بین واقعیت و بازنمایی ارتباط وجود ندارد. در عوض،  ةیار، در مرحلاز منظر بودر

کند، بلکه تمای  بین تصویر سازی، واقعیت را انکار نمیو کار داریم. شبیه با فراواقعیت سر

کند، یا به عبارتی مرز بین واقعیت و تصویر را مخدوش و دیگر مراتب تجربه را محو می

شود، خالی و عاری از ای که جهان، آکنده از اطلاعات مین مرحلهکند. درست در همامی

شمار ایرد این است که ما انبوهی بیای که بودریار از بحث وانمایی میشود. نتیجهمعنا می

: 9381زاده، سازیم که درون آن گی ی برای فهمیدن نیست )مهدیاز تصاویر نهنی را می

کند و ، تفسیر انسان از واقعیت را تنظیم و محدود میسازیرسانه از طریق شبیه (.082-089

کند، بلکه آن را نابود سازد. بنابراین رسانه، واقعیت را تحریف نمیالبته این امر را پنهان می

ای هستند که در ایجاد سازد. از منظر بودریار، تلوی یون، تلفن و رادیو، سه فناوری رسانهمی

آورند و  درک ما را از دانستن ا به زندای ما هجوم میارتباطات سهیم هستند. آنه ةخلس

به نق  از Baudrillard, 1985: 129-132) )سازند خواهیم آشفته میآنچه می

                                                           
1. simulation 
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Laughey, 2007: 150).)  ترین عناصری یکی از مهم« جذابیت»در این عصر، عنصر

ند. انیمیشن، تواند مخاطِب تهی شده از معنا را برای هر مفهومی متقاعد کاست که می

 دهد. طرز نامحدودی با استفاده از جذابیت، معانی خود را در نهن مخاطبان جریان میبه

« شناختی و روانشناختیجامعه»و « ایرسانه»با دو مبنای نظری در این مقاله سعی شده      

های های برجستة جهان، مولفهمفهوم جذابیت تبیین شود و سپس با نگاهی بر انیمیشن

ها از نگاه اونه جذابیتصورت استقرایی واکاوی شود. در انتها اینتوایی جذابیت بهمح

شود. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که حکمت اسلامی نقد و بررسی می

 کنند؟ هایی برای جذابیت استفاده میها، از گه مولفهانیمیشن

 

 نظری:  مبانی-4

 عالف. جذابیت از منظر رسانه: اقنا

جذابیت آمده است عبارت است از: ایرایی، کشش،  ةهایی که برای واژاز جمله معادل     

بنابراین  (.321: 9388کشد )مشیری، ای که هر گی  را به سوی خود میدلربایی و قوه

 9«اقناع»جذابیت، رکن اصلی در ارتباط مؤثر است و از این جهات، رابطة عمیقی با مفهوم 

کننده باشد. نه برای جذاب بودن ن د مخاطب، در اولین مرحله باید اقناعکند. رساپیدا می

ای خواهد شد که بتواند او را اقناع گراکه اقناع، غایت ارتباط است و مخاطب، جذب رسانه

وسیلة کند. اقناع، مورد خاصی از تأثیر اجتماعی است، به صورتی که فرد یا اروهی به

شوند. تفاوت ر فرد یا اروه دیگر با استفاده از اطلاعات میارتباط درصدد تغییر مورد نظر د

های دیگر تأثیر اجتماعی این است که در اقناع، عام  کلیدی برای اساسی بین اقناع و حالت

اوید گرا ایرنده باید برای رسیدن به نتایج معین تغییر، ارا ة دلایلی در پیام است که می

. البته باید انعان داشت که اقناع، فرایندی طبیعی، (921: 9388خود را انطباق دهد )تن، 

مستدل و عقلانی از یک سو و عاطفی و قلبی از سوی دیگر است. در این فرآیند از سادای 

                                                           
1.Persuasion 
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افتد، تغییر در نهن، شود، بلکه آنچه اتفاق میها سوءاستفاده نمییا ناتوانی نهنی انسان

توان (. پس از این مقدمه، می91: 9383پذیرش پیام و درونی سازی پیام است )ساروخانی، 

از  9اونه تعریف نمود: اقناع، فرایندی است که در آن یک منبع )اقناع کننده(اقناع را این

های دیگران )مخاطبان( به هدفی کند تا با خلق، تغییر یا تقویت نگرشیک پیام استفاده می

در  0سب، به معنی دخ  و تصرف(. واژة اقناع، در شک  منا32: 9312دست یابد )بنوا، جی، 

نمادها است، که برای انجام عم  از سوی دیگران طراحی شده است. در واقع توس  به 

ایرد که اقناع خاطر حصول نوعی رضایت روانی در شخصی صورت میتعق  و احساس به

ای دارد. های متنوع و استردهها و تاکتیک(. اقناع، تکنیک1: 9311شده است )رستمی، 

ار برشمرد: ایجاد شک، توان پنج مرحله برای اقناع مخاطب توسن اقناعطور کلی میبه

 (:901: 9381کاهش مقاومت، تغییر موضع، تقویت موضع و ایجاد رفتار )دهقان، 

های مخاطب وسیلة فرایند اقناع، سعی در خلق، تغییر یا تقویت نگرشبنابراین رسانه، به     

رفته، همز نظر روانشناسان، معانی مختلفی دارد؛ اما رویا 3خود دارد. اصطلاح نگرش

عنصری نگرش، تعریفی است که بیشتر روانشناسان اجتماعی روی آن اتفاق نظر تعریفِ سه

، 1ای از عناصر شناختی(. در این نگاه، نگرش منظومه013-010: 9318دارند )کریمی، 

ای اختی، شام  اطلاعات یا آااهی(. بدعد شن012: 9318است )کوثری،  1و رفتاری 1عاطفی

که فردی نسبت به مورد نگرش دارد؛ بدعد احساسی شام  احساس فرد، نسبت به مورد 

شود؛ و بدعد صورت دوست داشتن یا دوست نداشتن ظاهر مینگرش که در بیشتر موارد به

 :9388)تن، کوششی یا رفتاری که شام  اقدام آشکار فرد نسبت به مورد نگرش است 

(. البته برخی نی  قا لند که قرار دادن رفتار از اج ای نگرش، امر نادرستی است؛ رفتار 921

                                                           
1. Persuader 
2. manipulation 
3. Attitiude  
4. Cognitive 
5. Affective 
6. Behavier 
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کند )سپنجی، ای جدا از نگرش است و متأثر از نگرش و باورهای فرد بروز میمرحله

 (. 903، د9312دوست،مومن

کنند تا های اقناعی میای از تکنیکطور خاد انیمیشن، استفاده استردهرسانه و به     

های محتوایی مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند و به خود جذب کنند که در بخش مولفه

 شود.طور تفصیلی بیان میبه

 روانشناختی -منظر اجتماعیب. جذابیت از 

ای است که مخاطب با کاراکترها ها، ارتباط عاطفییکی از عوام  جذابیت انیمیشن     

 ةتوانند قلب مخاطب را تسخیر کرده و رابطق انیمیشنی، میکند. کاراکترهای موفبرقرار می

ارتباطات جمعی و » ةشیفتگی بین خود و مخاطب ایجاد کنند. هورتون و وول، در نظری

ای و مخاطبان های رسانهاین ارتباط صمیمی و خودمانی بین شخصیت« تعام  شبه اجتماعی

آنها  0،«ایهای رسانهشخصیت»اشاره به نامند. هورتون و وول با می 9اجتماعیرا تعام  شبه

ها نوعی ارتباط صمیمی با مخاطب دانند که از طریق رسانهها یا بازیگرانی میرا شخصیت

ای، ارتباط مداوم با مخاطب است )هرتون و کنند. مشخصه مهم شخصیت رسانهبرقرار می

سویه، یک ةر این رابطای دکنند که شخصیت رسانهکید میأ(. البته آنها ت311: 0221وول، 

ای ظرفیت ایجاد کند. شخصیت رسانهتصور نادرست و ساختگی از صمیمت را خلق می

کنند که آن شخصیت را ها احساس میها را دارد و هر کدام از غریبهصمیمیت با انبوه غریبه

(. هورتون و 901: 9381زاده، شناسند )مهدیاونه که دوستشان را میشناسند، همانمی

های افتگویی تلوی یون و رادیو با ای که از طریق برنامههای رسانهول بیشتر به شخصیتو

عنوان مثال، حضور مشتاق مخاطب در استودیو به کنند و بهایرند اشاره میمردم ارتباط می

دانند. ایری نگرش مخاطب انبوه در خانه میهنگام اجرای برنامه را عام  مهمی در شک 

خود در زندای مخاطب  بةجانای دیگر، کاراکترهای انیمیشنی نی  با حضور همهاما از زاویه

                                                           
1 . Parasocial interaction 
2 . Persona 
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های تفریحی گون اف ارها، بیلبوردهای تبلیغاتی و یا محینها، نوشتبازیمانند اسباب

 توانند این ارتباط شبه تعاملی را برقرار سازند.لند... میدی نی

اول،  ةدهد. در اونای را تمی  میهنوب ، دو اونه تعام  مخاطب با شخصیت رسان     

خود با واقعیت را از  ةاما در عین حال رابط ،شودای وابسته میمخاطب به شخصیت رسانه

شود که احساسات دوم، فرد گنان عمیق با یک شخصیت یکی می ةدهد. در اوندست نمی

ای حتی پدیدهدهد. گنین اش با واقعیت را از دست میدهد و رابطهمشابهی به وی دست می

ها بینجامد شخصی و وابستگی غیرضروری و مضر به رسانه« اشتگی هویتام»تواند به می

سازی اندام و گهره، تحت (. شبیه911-911: 9382، به نق  از مک کوای ، 9111)نوب ، 

اشتگی هویت ای از این امتواند نمونهثیر شیفتگی نسبت به کاراکترهای انیمیشینی، میأت

های استاندارد و خاد دختران هالیوودی، گه پرنسس ةلاغری مفرط و یا گهرباشد. 

و گه دختران جدید و یا اکشن  3«فروزن»و یا  0«زیبای خفته»، 9«سیندرلا»کلاسیکی گون 

ای واضح آن دختران باربی اونه ةها بوده است. نمونانیمیشنی، عام  اصلی این شبیه سازی

خود را مشابه ة فرسا، اندام و گهرهای غذایی جانو رژیمهای اونااون است که با جراحی

 اند.باربی ساخته و دگار انواع سوءتغذیه و یا مسای  روحی و روانی شده

 ة، رابط«تعاملی با مخاطبارتباط شبه»و « جذابیت کاراکتر»مهم این است که  ةنکت     

شتری داشته باشد، ارتباط ای با هم دارند. به هر می ان که کاراکتر، جذابیت بیدوسویه

تر شود، جذابیت کاراکتر سازد و هرقدر این ارتباط، عمیقتری با مخاطب برقرار میعمیق

 شود.ن د مخاطب بیشتر می

 

 

                                                           
1 .Cinderella.)1591( محصول والتدیزنی ، 
2 .Sleeping Beauty.)1595( محصول والتدیزنی ، 
3 .Frozen.)2113( محصول والتدیزنی ، 



 473/    نحفیظه مهدیا...؛ از منظر فلسفه اسلامی هاجذابیت در انیمیشنمحتوایی های مولفهانتقادی  بررسی 

 

 گیریروش و نمونه -0

های تحلیلی، عوام  جذابیت در انیمیشن -در این مقاله با استفاده از روش توصیفی     

و  حیآنچه هست به تشر یرسازیمحقق علاوه بر تصوروش،  شود. در اینانتخابی تحلی  می

نمونه انتخابی در  9.پردازدیمسئله و ابعاد آن م تیوضع ییگگونه بودن و گرا  یدلا نییتب

طور عام از های کیفی بهاست. در تحلی صورت هدفمند انتخاب شده این مقاله به

( و هدف 921: 9381مدپور، الف، شود )محاستفاده می3یا معیارمحور0ایری هدفمندنمونه

(. هدف تحقیق کیفی 901: 9381مندی است )محمدپور، ب، آن، دنبال کردن هدف

دستیابی به فهمی از ماهیت و شک  پدیدة مورد مطالعه جهت بازاشایی معنا و توسعة 

صورت هدفمند، دست به ا ینش یابی است. بنابراین محقق، بههای غنی و ایدهتوصیف

ا ورود همة عناصر متشکله، رویدادها، فرایندها و مانند آن تأمین اردد. پژوهشگر زند تمی

ها(ی خاد یک )اطلاعات، داشته1کند و محتواکیفی، موردها را به تدریج انتخاب می

(. البته لازم به نکر است که 113زند )لاورنس، : مورد است که انتخاب شدن آن را رقم می

ایری دهد نه نمایایی را. این نوع نمونهذیری نتایج را اف ایش میایری هدفمند باورپنمونه»

در صدد کاهش شک و تردید در مورد این امر است که گرا موارد خاصی برای مطالعه 

 (. 11: 9381)محمدپور، ب، « اندانتخاب شده

های مهم شاخص انتخاب برای این نمونة هدف، برنده شدن یا نام د شدن در جشنواره     

ربوط به فیلم و انیمیشن است که منجر به دیده شدن استردة انیمیشن در جهان شده است. م

های برتری های انتخابی، ج ء انیمیشنشود، نمونههمانطور که در جدول نی  مشاهده می

های جهانی فیلم و انیمیشن، برندة جای ه یا نام د دریافت جای ه هستند که در جشنواره

اند. حتی برخی ن آثار در اکران جهانی، فروش بالایی را کسب کردهاند. همچنین ایشده

                                                           
 iranresearches.irرنتی امور پژوهشی و علمی. قابل دستیابی در: پژوهان: پایگاه اینت. ایران1 

2 .Purposive Sampling  
3 .Criterion- Based Sampling  
4 .Content  
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اند. در جدول نی ، جوای  و افتخارات دست آوردهمث  فروزن، رتبة مانداار در فروش به

 شود: های طرح شده در مقاله مشاهده میانیمیشن
 ردیف عنوان انیمیشن افتخارات

 (0291) ییماانیپو لمیف نیبهتر یاسکار  براة  یجا ةبرند

 (0291) ییانمایپو نیبهتر یالدن الوب  براة  یجا ةبرند

 (0291) یدر کاراردان  یآن ة یجا ةبرند

 9 فروزن

 (0221ی برای بهترین کاراردانی )آن برندة جای ة

 (0221) شنیمیان یونی یتلو دیتول نیبهتری برای آن برندة جای ة

 0 های آواتارانیمیشن

 (0290) برتر شنیمیان نیبهتربرای  بالدن الونام د جای ة 

رشته )بهترین فیلم بلند انیمیشن، کاراردانی،  1نام د جای ة آنی در 

 (0290طراحی شخصیت و ...( )

 3 هتل ترانسیلوانیا

و نام د بهترین فیلم انیمیشنی از سوی  برندة بهترین کاراردانی هنری

 D.C .(0221)واشنگتن  لمیف نیانجمن منتقد

 (0221دو رشته در جای ة آنی )نام د در 

 1 ناین

 1 آواز کریسمس (0221)بهترین اثر انیمیشن  برای 9نام د دریافت جای ه ساترن

 1 مولان (9111برنده جای ة اصلی از جای ه الدن الوب )

 (0298) برتر شنیمیان لمیف نیبهترنام د جای ة الدن الوب برای 

 (0298یشن )نام د جای ة آنی برای بهترین فیلم انیم

 1 رئیسبچه

 8 فوکارپاندای کنگ (0221) شنیمیان لمیف نیبهتربرنده جای ة آنی برای 

 1 عصر یخبندان (0220فیلم انیمیشنی )بهترین برای اسکار  ةجای  ام دن

 هاانیمیشنجذابیت در محتوایی  عوامل -9

فرم و نی   ةتبیین کرد. در عرص« محتوا»و « فرم»توان در دو بعد جذابیت انیمیشن را می     

سینما نهاده و  ةوارد پا بر شانمحتوا، انیمیشن، وامدار صنعت سینماست، اما در بسیاری م

                                                           
های علمی داستانی، تخیلی و ترسناک ای است که از سوی آکادمی فیلمجایزه (Saturn Award). جایزه ساترن 1

 شود.منتخب داده میواقع در ایالات متحده به فیلم های 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
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 ةنویسد: اارگه هنر انیمیشن بر سرسفراامی فراتر از آن برداشته است. ایراندوست می

سینما و سایر هنرها نشسته و از عناصر این اونه هنرها در جهت اهداف بیانی و زیبایی 

ماند باقی می خوار صرف سینما یا سایر هنرهاایرد، اار همچنان جیرهشناختی خود بهره می

سلطنت هنر  ةتوانست گون هنر هشتم بر اریکشد، هرا  نمیو با عناصر خود همگام نمی

سینما پا فراتر  ةداشت، از دایرهای ساختاری و بیانی با سینما میتکیه زند و گون شباهت

 ایشناختی اختصاصی انیمیشن، راه این هنر را گون شاخهنهاد. اما وجود عناصر زیبایینمی

ها و نشدها از دایره فعالیت آن از هنر از سایر هنرها جدا کرد. بدین اونه که محدودیت

دهد: انیمیشن گون کنار زده شد و گنداامی فراتر از سینما پیش اذاشت. وی ادامه می

اشاره شده است، در ساختار پیش از این سینما هنر تصویر در حرکت است و آنچنان که 

کند، اما با توجه به اینکه در این هنر، حرکت ان سینما تبعیت میبیانی خود از دستور زب

اند. اما سینما را به علت آید، آن را هنر خلق حرکت نام نهادهوجود میتصویر به تصویر به

ها مشخص اند. از تعریفثبت و ضبن حرکت موجود در طبیعت هنر ثبت حرکت نامیده

از ثبت حرکت است و همین وجه تمای  خلاقیت بیشتر  ةاست که در خلق حرکت زمین

کند که در این مسیر، به عناصر بیانی خاد انیمیشن را گون هنری مج ا از سینما معرفی می

کند: خود دست یافته است. ایراندوست به برخی عناصر فرمیک خاد انیمیشن اشاره می

n Slow i ،  Slowها، پیش بینی رویداد، اغراق، فشردای و کشیدای،زمان بندی، قوس

out،9 ها، ترسیم و طراحی حجمی، ج ییات، وزن، نیروها و حرکت پوشی، دنبالهروی هم

 (.82-11: 9312نامتقارن )ایراندوست، 

                                                           
 ءیک شی دارند. حرکت کند، کاهش شتاب: این دو اصطلاح از اصول مهم در ساخت انیمیشن هستند که بیان می1

گیرد و در انتهای حرکت با کاهش در حال حرکت، حرکت ثابت و خطی ندارد، بلکه در ابتدای حرکت شتاب می

 .شودشتاب و کاهش سرعت متوقف می
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که  کندبازنمایی میرا  مفاهیمیمحتوا نی  با جولان نهن سازنداان،  ةانیمیشن در عرص     

خود را جذاب منحصر به فرد، های سازیانگارها برای مخاطب جذابیت دارد. انیمیشن ب

  شود:های انیمیشینی اشاره میسازینماید. در نی  به این انگارهمی

 منجی ارایی و خاد بودای  -3-9

داشتنی است و ها اعجاب برانگی  و البته دوستانسان، قهرمان، منجی و... برای انسان ابر     

های جذاب قهرمان . یکی از ویژایهاستها و اسطورهدنیای انیمیشن، دنیای خلق قهرمان

ها، شخصیت اصلی به است. در این اونه انیمیشن« برا یده بودن»ها، در بسیاری از انیمیشن

و  اونهاست. این تقدیراراییِ قهرمان« انتخاب شده»خاطر ویژای خاد بودای، فردی 

برای مخاطب  ـانسانی یا غیر انسانیـ های منحصر به فرد در یک موجودجاایری ویژای

های جادویی، نیروهای درونی، زیبایی جذاب است. قهرمان فیلم به خاطر وراثت، ویژای

بسا فرد شود و گهعنوان قهرمان و منجی انتخاب میخاد و دیگر عوام  غیر الهی به

از افراد جامعه باشد. این  9ترلوح و عقباز انتخاب شدن، فردی سادهپیش برا یده، 

هایی با تم در انیمیشناغلب های مختلف، اونااون است. استانبودای در دخاد

صهیونی، قهرمان داستان دارای نژادی اصی  یا خون برتر است که از طریق وراثت ـیهودی

برا یده است که توانایی نجات بشر را خواهد  به وی رسیده است و لذا فردی از پیش

 داشت. 

بودیستی، منجی با تکیه بر استعداد درونی و به ـی شرقیهایی با مفاهیم معنایدر انیمیشن     

عنوان مثال در انیمیشن شود. بهفعلیت رساندن قوای درونی خود، به برا یدای نا   می

شود. تنها ای تبدی  میدختری احساساتی و دوستدار زیبایی به جنگجویی افسانه»مولان، 

به نیروی تا و و انتظام درونی کنفسیوس  مددکار مولان در این مسیر دراماتیک، اعتقاد او

های موشو که از زبان اذشتگان به ارفتن از مشورتاست. پیروی از تمرینات استاد و بهره

                                                           
فوکار که قبل از حضور در معبد، یک پاندای تپل بامزه است که ویژگی خاصی ندارد. تنبلی، کنگ . مانند پاندای1 

 شود او حتی کمتر از یک فرد معمولی جلوه کند.های کمیک باعث میشکمو بودن و خلق موقعیت
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نژاد )فرج« درام داستان توسن مولان است ةترین عام  تشکی  دهندکند، مهموی منتق  می

در سن دوازده « آنب»تار، های بودیستی آواانیمیشن ة(. در مجموع101: 9311و همکاران، 

ای به شود آواتار است. او فردی از پیش برا یده است، اما فیلم اشارهسالگی متوجه می

ای دارد که لازم است با کند. او توانایی منحصربه فرد بالقوهاصالت نژاد یا وراثت و... نمی

خورده، به آن  های خود از طریق آموزش، نظم و آرامش جهان را که به همتکمی  توانایی

عنوان جنگجوی اژدها برا یده فوکار، نی  بهدر انیمیشن پاندای کنب« پو»بازارداند. 

تجربه است و سرانجام با تلاش و تعلیم تحت نظر استاد گیفو، به شود، اما او بسیار بیمی

ب شود و مردم را از آسیپیروز می« لانبتای»برد و در مبارزه با قدرت درونی خود پی می

 کند. او حفظ می

 های معمولیقهرمان -3-0

ای دارند، اما از سوی دیگر، العادههرگند قهرمانان خاد برای مخاطب جذابیت فوق     

توانند برای پذیری میپنداری و دسترسقهرمانان معمولی نی  به خاطر ایجاد حس همذات

ها، به این نوع ر روایتد بندی قهرمان، در درجه9نورتروپ فرایمخاطب جذاب باشند. 

 کند:ها اشاره میقهرمان
 

 ها از منظر نورتروپ فرایبندی قهرماندرجه

عاملان از نظر نوع، بر ما برتری دارند. اینان خدایان و دیوهایی هستند که از  اسطوره

 آسا بهره دارندهای جادویی و معج هقدرت

ی هستند که از لحاظ جر ت و دلیری درجه قدرت عاملان برتر است. آنها قهرمانان رمانس

 .قادرند اعمال باورنکردنی انجام دهند

محاکات »های حماسی. در محاکات به معنای تقلید از واقعیت است، از قبی  داستان محاکات والا

ها اندکی از ما بیشتر است. آنها ممکن است در مقایسه با ، توانایی شخصیت«والا

 .تر باشندتر یا زیرکیآنچه از خود انتظار داریم قو

 .که ما هستیم هستندهای داستانی به می ان بسیار زیادی، همانشخصیت محاکات نازل

                                                           
1. Northrope Frye 
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طوری که ما آنان را فرو تر است بههای داستانی از ما پایینسطح توانایی شخصیت وجه کنایی

 نگریم.می
 

ه  ، در فهرستی که اراها در گند قرن اذشتهفرای مدعی است که روند حرکت داستان     

تر، (. بنابراین اار گه در سالیان قب 011: 9111پایین بوده است )اسمیت، دادیم از بالا به

های آل مخاطب بودند، اما در سالقهرمانان یگانه و غیر قاب  دسترسی مانند هرکول، ایده

های عادی ه انسانهایی عام که شبیه بایم. قهرمانهای معمولی بودهاخیر شاهد رشد قهرمان

شوند. این می« تبدی »هستند و در آخر با قدرت ایمان به درون و یا عشق و یا... به قهرمان 

انگی ند و برای وی جذاب پنداری مخاطب را برمیتر حس همذاتقهرمانان راحت

 قهرمانان انجاند. ة اینتوان در زمررا می« مولان»و « پو»نمایند. می

 حماسه نمایی -3-3

است. قهرمانان « نماییحماسه»موضوعی که با بخش قب ، ارتباط تنگاتنب دارد،      

آفرین هستند. انسان انیمیشن، گه از پیش برا یده باشند و گه فردی معمولی باشند، حماسه

برد. های حماسی، آزادای و سلحشوری لذت میبه حسب نات خود، از ویژای

شوند، با مقاومت در برابر ر قالب منجی ظاهر میداغلب آنها های انیمیشنی که قهرمان

سازند. در جنگند و جهان را از شر خطرات مصون میها، برای مردم میها و رنجمرارت

 ةتوقع برای هدفی برتر از منافع شخصی، نشان از روحیواقع، دیگرخواهی و تلاش بی

 سلحشوری قهرمان دارد که عام  شیفته شدن مخاطب و جذب وی است. 

خوب است در اینجا نگاهی به الگوهای عم  از منظر وبر داشته باشیم. وبر دو نوع کنش      

. با صرف نظر از 0«کنش مبتنی بر ارزش»و  9«کنش مبتنی بر هدف» ؛کندرا از هم متمای  می

توان افت که وبر قا   است با حاکم شدن عقلانیت طور خلاصه میمبانیِ بحث وی، به

های ها به سمت کنش مبتنی بر هدف کشیده شدند. یعنی فعالیتیته، انساناب اری در مدرن

                                                           
1 . Zweckrational 
2 . Wertrational 
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اب اری باعث شده  ایرد. این عقلانیتسود شخصی صورت می ةانسان بر اساس محاسب

دست خود قفس آهنینی بسازد و در آن محصور شود. کنش معطوف به ارزش انسان به

پای باوری وجدانی و آااهانه به کنشی است که محرک آن باورها و اهداف است. این جا 

شناختی، دینی و غیره از در رابطه با شک  اخلاقی، زیبایی ـبه خاطر خود ارزشـارزش 

 (.31-33: 9383به نق  از اسمیت،  weber, 1968: 25آید )همین رفتار به میان می

ش غیورانه طلبی و عقلانیت اب اری سازااری ندارد. حماسه حاص  تلاحماسه، با منفعت     

بینیم. ها میدر راستای هدفی متعالی است، مث  نجات بشریت که در بسیاری انیمیشن

های خود را افرادی نشان دهند که در قفس عقلانیت اب اری ها سعی دارند قهرمانانیمیشن

اذشتگی پایبندند. بنابراین انیمیشن های انسانی مث  ایثار و از جانمحصور نبوده و به ارزش

دارد با سرپوش اذاشتن بر دنیای فردارا و خالی شده از انسانیت، دنیایی را بازنمایی  سعی

کنند. مظهر تام ها هنوز بر اساس اهداف انسانی و متعالی، کنشگری میکند که در آن انسان

های انیمیشینی هستند. اینچنین است که ایدن ، آلتوسر، ها یا منجیاین تعالی، ابرقهرمان

شناسی معتقدند که اب ارهای پردازان علم ارتباطات و جامعهنظریهاز سیاری ارامشی و ب

داری مانند رسانه، با پنهان ساختن روابن و مناسبات واقعی های سرمایهاید ولوژیکِ دولت

داری و کنشگری مبتنی بر این اهداف، ها را برای پذیرش اهداف سرمایهداری، انسانسرمایه

 (.9383ک سمیت، کنند )ر.می« متقاعد»

 منحصربه فرد بودن  -3-1

است. کاراکترهای ا فرد بودن آنهها، منحصر بهیکی دیگر از عوام  جذابیت انیمیشن     

 «. صدق»، «کام  بودای»یابند: های سینمایی برتری میانیمیشنی از دو حیث بر ستاره

توانند بر هر لذا می از حیث اول باید افت کاراکترها، مخلوق دنیای نهن هستند و     

های دنیای مادی را که محدودیت هستند محدودیتی فا ق آیند. آنها ساکن دنیای خیال

های سینمایی نی  تا ندارد و بنابراین قادر به انجام هر کاری هستند. هرگند شخصیت
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یا  ههای ویژهایی مث  جلوهحدودی این قدرت را دارند، اما آنها با استفاده از واسطه

 توانند شخصیت نامحدود را بازنمایی کنند.یمیشن، میان

های شخصیتی ها که هر یک از نظر ظاهر یا ویژایهمچنین کاراکترها بر خلاف انسان     

خیال هستند.  ةتوانند بدون نقص تولید شوند، گون زاددگار نقص یا کمبود هستند، می

ی در تولیدات سینمایی است، زیرا هر بسیار مهم ةدانیم انتخاب بازیگر، مولفهمانطور که می

با کنار اذاشتن  باید تواند بر هر شخصیتی منطبق شده و آن را بازی کند. بازیگربازیگر نمی

آید. اما آید و ااه برنمی، شخصیت مورد نظر را بسازد و ااه از پس این امر برمی«خود»

دو یک هویت دارند و  شود و در اص  هرکاراکتر انیمیشنی، منطبق بر شخصیت زاده می

 نمایاند.اونه که باید باشد به مخاطب میاین یگانگی، او را همان

نماید. شود، ابدی و ازلی میاز سوی دیگر، از آنجا که کاراکتر برای شخصیت، خلق می    

و یا بازی  های متفاوتهای سینمایی، یا بازی کردن در نقشمرور زمان و اذر جوانِی ستاره

های سینمایی را های فیلمبودای شخصیتتواند خادیک فیلم ضعیف، می ناموفق در

دلی  ثبات در نقش خود، اار به موفقیت دستخوش تغییر سازد. اما کاراکترهای انیمیشنی به

این  ةتوانند کاراکتری ابدی باشند. همبرسند و در نهن و قلب مخاطب جا باز کنند، می

ی در یک کاراکتر انیمیشنی باشند که باعث جذب بوداتوانند عناصر کام موارد می

 شوند.مخاطب می

است. کاراکتر انیمیشنی نیاز به مخفی « صدق»حیث دوم برتریِ کاراکترهای انیمیشنی،      

 0«نمایش»خود، از مفهوم  9اراییتعام  ةساختن گی ی از مخاطب ندارد. اافمن در نظری

را در  3«گی ی که باید باشند»تماعی با یکدیگر، ها در تعاملات اجکند. انساناستفاده می

کنند. را از دیگران مخفی می« گی ی که در واقع هستند»دهند و نمایش می« جلوی صحنه»

است )ر.ک ریت ر، ا زندای آنه« پشت صحنه»این بخش از شخصیت و رفتار، مربوط به 
                                                           
1 . Interactionism 
2 . Drama 

 های مقبول و رسمی جامعه دارد.کند با ارزشنقشی که فرد بازی می. 3 
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دلی  شهرتی که اما به کنند،ای نی  در این قاعده عم  میهای رسانه( شخصیت031: 9313

زندای  ةتوانند پشت صحندارند، در معرض دید مخاطب هستند و در بسیاری موارد نمی

است حفظ ظاهر و مدیریت بر آن خود را از مخاطب پنهان سازند. گنانچه میترووی  

ای غیرممکن است و یا های رسانهجداسازی آن از رفتارهای پشت صحنه برای شخصیت

له که بارها در عالم سینما رخ أ(. این مسLaughey, 2007: 87نیست ) به آسانی میسر

ای با وی است و بنابراین داده، نشانگر فریب دادن مخاطب و عدم صداقت شخصیت رسانه

عام  فروریختن محبوبیت ستاره یا شخصیت ن د مخاطب خواهد شد. در صورتی کاراکتر 

 ةات خود ندارد و لذا درز اخبار پشت صحنانیمیشینی، همان است که هست. نیازی برای اثب

تواند از محبوبیتش بکاهد. شخصیت زندای او )شخصیت و سبک زندای حقیقی او(، نمی

سازی ندارد. انیمیشنی، یگانه با نقش خود است و برای بقا در نهن مخاطب، نیاز به صحنه

 این صدق و یگانگی، از دیگر عوام  جذابیت کاراکترهای انیمیشنی است.

 بی کرانگی -3-1

هستند. « کرانگیبی»، سه ضلع مثلث «دانایی از غیب»و « قدرت نامحدود»، «انتهاییبی»     

اانه است و آرامش و نشاط خود را با رسیدن به انسان، شیفته و مجذوب این سهسرشت 

کن  من! مرا اطاعت ةبند»فرماید: به در حدیث قدسی میتیابد. خداوند بلندمراین مرحله می

ای قرار دهم میرم، تو را هم زندهای هستم که نمیمن زنده ؛خود سازمای از مانندهتا تو را 

شوم، تو هم گنان سازم که فقیر نگردی. من هرگه که نمیری. من دارایی هستم که فقیر نمی

مهم  ةنکت 9«شود، تو را هم گنان قرار دهم که هر گه اراده کنی، بشود.را اراده کنم می

انتهایی خداوند تواند در بیمی« اطاعت از وجود نامحدود»حدیث این است که بنده از راه 

ای وجود نامحدود بیابد. نامحدود شدن که از سوی خداوند به بنده فانی شود و به اونه

 ةواسطهاست که در فطرت انسان وجود دارد. انیمیشن ب شود، در قبال نیازیاعطا می

                                                           
، أنا حیّ لا اموت اجعلک حیّا لا تموت، أنا غنیّ لا أفتقر أجعلک غنیّا لا تفتقر، أنا لیثَمَ . عبدی أطعنی أجعلک1 

 (.361: هالجواهر السنیمهما أشاء یکون أجعلک مهما تشاء یکون )
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کشاند و با از این نیاز انسانی، مخاطب را جذب کرده و به سمت خود می بازنمایی خیالی

 کند. نمایش سرابی دروغین، سعی در پاسخ دادن به این نیاز فطری می

دختری است که با توانمندی جادویی متولد « السا»در انیمیشن فروزن،  برای نمونه     

ی را دارد. با جادو، مسیری از یخ او با قدرت نامحدود خود توان انجام هر کار ؛شودمی

سازد. توانایی دست، قصری یخی می ةدود. با اشارسازد و روی آن میروی دریاگه می

تواند زمستان را بر تمام ایرد. میخلق دارد و با آفرینش یک غول یخی، او را به خدمت می

 ةکند و ملکمیبر توانایی خود غلبه  «آنا»جهان مسلن کند و البته با کمک خواهر خود 

 شود.سرزمین خود می

 ـهای یهودیشود در انیمیشنهای جادویی بازنمایی میخداانگاری که با قدرتـانسان     

بخشی و خلق، بازارداندن روح مرداان، به خدمت شود. جانکابالیستی به وفور دیده می

ند که فراتر از العاده، اموری هستدرآوردن نیروهای خیر و شر و دیگر امور خارق

برای شوند. قا   می های جادویی، برای کاراکترهای انیمیشنی قدرت خدااونهفعالیت

با استفاده از کتاب جادوی پاراسیلسوس، « تالیسمن»در انیمیشن کابالیسیتی ناین، نمونه 

زمین، جان  ةسازد و برای نجات بشر و ادامه یافتن روح انسانی در کرطلسم انتقال روح می

جادو خلق  ةوسیل، به«ناین»بخشد. منجی فیلم یعنی ساز خود میود را به نده عروسکِ دستخ

سازد و همچنین با انجام شود و نی  با استفاده از طلسم جادو، ماشین ب رگ را نابود میمی

های تسخیرشده روح الهی توسن شیطان را بازستاند و تواند تکهاعمال جادویی است که می

  رارداند.به آسمان ب

است، نی  « کرانگیبی»در این انیمیشن، دانش و دانایی فرابشری که ضلع مهمی از مثلث      

های مختلفی تقاب  میان مربوط به عالم جادو و در تقاب  با شریعت است. در سکانس

، کتاب پاراسیلسوس «نه»شریعت و دانایی به تصویر کشیده شده است، از جمله زمانی که 

کند. در این هنگام این انتقال را مشاهده می ةد و نقش طلسم انتقال روح و نحویابرا می

علوم تاریک! این »اوید: رسد و می]که در انیمیشن نماد شریعت است[ از راه می« یک»
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برای کنترل هرگه بهتر « یک«. »خوره؟ فراموشش کنیدمصرف به گه درد ما میآشغال بی

بر آنها « جادو و کتاب کابالیستی»حقیقتی را که از راه  خواهد آنانها نمیدیگر عروسک

 شود، درک کنند. منکشف می

انتهایی به نوعی نمایانگر بی« معج ه و مکاشفه»هایی که رنب مسیحی دارند، در انیمیشن     

فردی « اسکروج»، «آواز کریسمس»در انیمیشن برای نمونه ها است. و غلبه بر محدودیت

بیند. او طریق مکاشفه، روح دوست خود را اسیر در غ  و زنجیر میخسیس است که از 

خواهد دست از خساست بردارد. در این ترساند و از او میرا از عاقبت خود می« اسکروج»

« اسکروج»محور مسیحی، با صدای ناقوس کلیسا سه روح در سه شب بر انیمیشن اخلاق

برد اش از زمان کودکی میاذشته زندای هایشوند. روح اول، او را به کریسمسظاهر می

دهد. روح دوم مربوط به کریسمس فعلی است و های او را به وی نشان میها و بدیو نیکی

دهد. روح سوم مربوط به کاری او نسبت به دوستان و آشنایانش را نشانش میکم

. بنابراین دهدنمایش می« اسکروج»کریسمس آینده است و آینده و رخدادهای آن را برای 

تواند از حقیقت عالم مطلع شده و تغییر رویه الهی می ةاسکروج از طریق مکاشفه و معج 

 دهد و دوستی و محبت با مردم را آغاز کند.

های کید بر محبت و دوستی از دیگر مولفهأمحوری و تتبشیری بودن، اخلاق     

ر عشق ورزیدن به دیگران و کرانه شدن انسان را داونه است که بیهای مسیحیانیمیشن

روح سال »در همین انیمیشن، اسکروج به نمونه کنند. برای تمسک به اخلاق بازنمایی می

خب جنگی شروع »شنود: اوید: تو گرا غلاف داری و شمشیر نداری؟ در پاسخ میمی« نو

ریان دادن ها، قدرت انسان را در ساین اونه انیمیشن «ها در صلح باشن.نشده. تا باشه انسان

های مسیحی، کنند. بازنمایی این بدعد انسانی در انیمیشنعشق و محبت در هستی تصویر می

ن ول بابانو   ؛ برای نمونه ایردهای جذاب و بانشاط صورت میبا استفاده از مولفهاغلب 

دوند، هایی که بر آسمان میها، اوزنمهربان از آسمان و تقسیم کادوهای شب عید بچه

ها ها، با ارما و روشنِی درون خانهداشتنی حاص  ترکیب سرمای برفی خیاباندوستفضای 
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های کاج ت یین شده ها، درختکننده، جشنهای شاد و خیرهو محاف  شب عید، رنگبندی

بینیم از این جمله است. می« کریسمس آرتور»و... فضای طن  و بانشاطی که در انیمیشن 

شود فقن یک کودک هدیه بابانو   است. او متوجه می پسر دست و پاگلفتی« آرتور»

را به  هکند تا به موقع، هدیتلاش خود را می ةکریسمس خود را دریافت نکرده است و هم

 کودک برساند.

های بودیستی، خصود انیمیشنههای شرقی بهایی با محوریت ادیان و آییندر انیمیشن     

شود که ، بازنمایی می«ی و ارتباط با نیروهای متافی یکیقوای درون»کید بر أبا ت« کرانگیبی»

، دنیا از گهار عنصر «آواتار»های انیمیشن هدر مجموعبرای نمونه با جادو تفاوت دارد. 

خاکی، محصور گهار قدرت ب رگ  ةاصلی آب، زمین، آتش و هوا ساخته شده و کر

ی به گهار قوم تقسیم شده و بشر کننداانِ این عناصر است. در این انیمیشن، تمدنکنترل

در هر یک از  ؛اش بر اساس آن بنا شده استهر قوم عنصر طبیعی خود را دارد که جامعه

توانند عنصر مربوط به سرزمین های ناتی وجود دارند که میها افرادی با قدرتاین سرزمین

ل کننده/ اف ار: کنتر»خود را تحت سیطره درآورند و آن را مدیریت کنند. به این افراد ویژه 

کردند تا شود. مردمان این گهار سرزمین، ه اران سال در صلح زندای می( افته می9بِندر

آتش، خیال فرمانروایی  ةاینکه سوزین، پادشاه سرزمین آتش و قدرتمندترین کنترل کنند

ین کند. تنها فردی که در اهای اطراف را نابود میپروراند و سرزمینک  دنیا را در سر می

تواند جهان را به نظم درآورد و از جنب و خونری ی نجات بخشد، فرد بسیار دوره می

ای است که قادر است هر گهار عنصر را کنترل کرده و تمامی عناصر عالم را تحت ویژه

شود. در واقع آواتار، روح زمین نامیده می« آواتار»اختیار خود درآورد. این فرد برا یده 

لی را  تواند مساکند و میپلی بین جهان فی یکی و جهان ارواح عم  می ةاست که به مثاب

 (.911و  911: 9311توانند )قهرمانی، های معمولی نمیکنندهح  کند که کنترل

                                                           
1 . Bender 
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ای قاب  قبول از آمادای به مرحله« پو»کار، زمانی که  فودر انیمیشن پاندای کنب     

اما  ؛دهدکه در سقف معبد تعبیه شده، به او میگیفو طومار راز اژدها را  رسد، استادمی

بیند. اشاید گی ی غیر از انعکاس تصویر خود بر آن لوح نمیآن را می« پو»زمانی که 

بنابراین رم  اژدها یا راز موفقیت گی ی نیست که آن را در دنیای خارج جستجو کنیم. راز 

ای جسمی و نهنی فرد است. هموفقیت درون انسان است. این به معنی تکیه بر توانایی

فو )تا و و های کنبآموزه ةتواند به واسطدست و پا در حد پاندا میبنابراین موجودی بی

ای برسد که از سوی استاد ادوی به او لقب جنگجوی کا نات اعطا کنفسیوس( به درجه

است آموزان کند و زمانی که مشغول آموزش به دانشکید میأاین نکته ت بر« پو»اردد. 

نژاد و همکاران، )فرج «فو، قدرت مدیریت نهن استترین رکن کنبمهم»اوید: می

های بودیستی دیگر مث  مولان نی ، توجه به نیروی درونی و (. در انیمیشن133-131: 9311

 کنیم.ارتباط با اروح نیاکان را مشاهده می

 بازنمایی جهان ناپیدا  -3-1

طور اذارند که بهخیال، بخشی از جهان را به نمایش می ةاز قوایری ها، با بهرهانیمیشن     

معمولی از دید انسان پنهان است. این اکتشافی بودن، پاسخی به کنجکاوی انسان برای 

ها، انواع و رو برای مخاطب جذابیت دارد. انمیشنست و از اینا هاشناختِ ناشناخته

 کنند:ازنمایی میهای مختلف و متعددی از جهان ناپیدا را باونه

 ها، اجنه و شیاطین، ارواح و... از این جمله است. بازنمایی فرشتگان، هیولاها، اراینه

های بسیار متعدد در العاده در اونهشعور غیر انسانی با نیروهای خارقموجودات نی

خطر شهر های سپیدبرفی، هیولاهای ترسناک اما بیها حضور دارند. کوتولهانیمیشن

های سنگی در انیمیشن کابوس پیش از کریسمس، غول سب رنب شرک، کوتوله هالوین

کوگکی از حجم استرده این  ةشفابخش در فروزن، کاراکترهای کارخانه هیولا، نمون

، با خلق انواع «هت  ترانسیلوانیا»انیمیشن برای نمونه ها هستند. موجودات در انیمیشن
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ایش زندای آنها در هتلی قدیمی به دور از به نم 9اونه از هیولاهاهای کمدیشخصیت

ای مثبت از این موجودات و تغییر ها پرداخته است. این انیمیشن با نمایش گهرهانسان

های نهنیِ غالب، فرضرا از پیش ـجنـتدریجی آنها در طول زمان، ارتباط انسان و هیولا 

ولا و فرزند مشترکشان هیـکند و داستان اصلی خود را به یک زوج انسانتطهیر می

حرکت در شب، تبدی  مانند دهد. پرداختن به ابعاد ظریف زندای هیولاها اختصاد می

آموزشی هیولاها،  ةهای خاد، مدرسشدن به خفاش و پرواز در آسمان، قدرت

حا   اهمیت این انیمیشن،  ةهای هیولایی و... باعث جذابیت انیمیشن شده است. نکتجشن

از هیولاها و عادی جلوه دادن ارتباط انسان و هیولا و از بین رفتن نفرت  بازنمایی متفاوت

 0بین این دو اونه موجود است.

  .نی  « ر یسبچه»انیمیشن برای نمونه دنیاهای ناپیدا منحصر در موجودات ماورایی نیست

شلوار نوزادی که مانند ب راسالان کت و « تد»کند. دنیایی ناپیدا و متفاوت را بازنمایی می

دست دارد، توانایی مدیریت دارد و برای ماموریتی سری پوشد، کیف سامسونت بهمی

ها در حال رکود است. شود. او باید بفهمد گرا بازار فروش بچهمی «تمپلتون»وارد خانه 

شود، حضور حیوانات خانگی، عاملی قوی برای عدم استقبال متوجه می« تد»در نهایت 

فضایی « تد» ةهای بالغانهای نوزاداونه و فعالیتهستند. تناقض فعالیت هاها از بچهخانواده

داستان اسباب »شود. در انیمیشن کمدی ساخته است که باعث جذابیت بیشتر اثر می

بخشی به شویم. دنیایی که انیمیشن با جاننی  وارد دنیایی متفاوت می« هابازی

 کند. های دوست داشتنِی مخاطب، آن را خلق میعروسک

                                                           
 ة جنیانتوان آنها را در زمرپردازی و نوع حرکات و افعال این کاراکترهای اصلی میشخصیت با توجه به. 1 

 دانست.

های یهودی ها عواقب سوئی دارد. متاسفانه کمپانی. باز کردن پای دخان و موجودات غیر انسانی به زندگی انسان2 

انسان و موجودات غیر  ةدادن رابط ، سعی در عادی جلوهجنیان ةیهودی با تولید چنین محصولاتی، با تعدیل چهر

 انسانی دارند.
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 های غیر قاب  دسترس بخش دیگری از بازنمایی جهان ناپیدا ها و مکانورود به زمان

به « عصر یخبندان»شود. در انیمیشن هاست که عام  جذب مخاطب میتوسن انیمیشن

 ةبه دور« ناین»رویم و یا در انیمیشن زمین می ةهای ابتدایی حیات در کردوره

از جنب نهایی آرماادون شک  ارفته و پس دنیایی که شویم. آخرال مان وارد میپسا

از دنیای عظیم « شنودهورتون صدایی می»ای پس از آخرال مان است. در انیمیشن مرحله

 ةشویم. جایی بسیار کوگک که هما  شبدر وارد می ةخود به شهری روی یک ارد

ب رگ خود  هایهای یک شهر واقعی را دارد. هورتون، فیلی است که با اوشمولفه

کند ا  را به جای شنود و به کمک شهردار شهر، قصد میصدای ساکنان شهر را می

رویم. به همراه تر از دنیای خود میبه دنیایی ب رگ« انج ةسیار»امنی ببرد. در انیمیشن 

 بینیم. های دیگر را میرویم و حیات در سیارهکاراکترها به سفری فضایی می

 ها و به عبارتی ها، ربات، جهان ماشین«انیماتریکس»هایی مث  شنجهان ناپیدا در انیمی

است. جهانی که در آن، هوش مصنوعی گنان رشد کرده که بر « هوش مصنوعی»جهان 

 کند. هوش انسانی که خالق آن است، غلبه پیدا می

های خیال و اشایند و او را در لایهبشر می براین دنیاهای نادیدنی را  ةها دروازانیمیشن     

انسان را  9«نارسیستی ةخلس»کنند. این تخدیر نهنی یا به افته شهید آوینی وهم، مستغرق می

 کند.از واقعیت دور کرده و او را جذب عوالم انیمیشنی می

 

 جمع بندی و بحث 

های صورت استقرایی از تحلی  انیمیشنهایی که نکر شدند، عواملی هستند که بهمولفه     

اند. عوام  نکر شده، عواملی هستند که در هر سه عنصر نگرش، دست آمدهان، بهمهم جه

کنند و از نظر شناختی، احساسی و رفتاری، مخاطب را برای اندیشه و دخ  و تصرف می

ها، از سویی ها با استفاده از این مولفهکنند. انیمیشناحساس و عملکرد خاصی متقاعد می

                                                           
 ( جذابیت در سینما.1361. ر.ک. آوینی )1
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کنند و از سویی از زاویة روانشناختی، م مورد نظر اقناع میمخاطب را برای پذیرش مفاهی

های بندی مولفهکنند. جمعشدت مخاطب را به کاراکترهای خود جذب و وابسته میبه

 بینیم:محتوایی جذابیت در انیمیشن را در شک  نی  می

 
 اسلامی فلسفهاز منظر  های انیمیشنیجذابیتبررسی انتقادی 

 فلسفه اسلامیجذابیت از منظر  -9

زیبایی و  به معنای وصول به زیبایی و ادراک آن استدر حکمت اسلامی جذابیت      

ادراک  ةقادر به سه مرتب نی  حسی، خیالی و عقلی است. وجود انسانی ةااندارای مراتب سه

حسی، خیالی و عقلی است. انسان صدرایی، انسانی با وجودی مشکک است که در قالب 

را دارد. جذابیت در  «انسانی»و  «حیوانی»به  «نباتی»انایی تبدل از نفس حرکت جوهری تو

هر مرتبه، خادِ همان مرتبه است و مبتنی بر اینکه کدام مرتبه نفس انسانی فعال باشد، 

: 9311هاشمیان، و  )ب رای های خاد همان مرتبه برای فرد دارای جانبه خواهد بودزیبایی

090-021.) 

ای جهت کسب جاه و مقام ـ آنچه که حیات دارد و حتی دغدغه ةدغدغ فردی که تنها     

تنها  است که نفس نباتی ةمرتبدر ایردـ ندارد، مبتنی بر فعال شدن نفس حیوانی شک  می

 خوردن، آشامیدن، نکاح و اموری از این دست، ی گونهای محسوسقادر به ادراک زیبایی
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اانه حواس ظاهری و حواس باطنی و اکی پنجقوای ادر، نفس حیوانی ةمرتب در فرداست. 

های محسوس، وهمی و سوی جانبهقوای تحریکی شهویه و غضبیه و حب و بغض، او را به

دهد. به می انی که نفس حیوانی بر عق  غلبه داشته باشد، فرد از ادراک خیالی سوق می

گنین  .اهد شدهای محسوس کشیده خوهای معقول محروم مانده و به سمت زیباییزیبایی

به . 9«بَ ْ هدمْ أَضَ  د  أدولئِکَ کَالْأَنْعامِ» فرماید:آنها می ةها هستند که قرآن در بارکسانی همان

می انی که فرد بتواند به مدیریت عق  درآید، امکان ادراک زیبایی و لذات در مراتب 

از سنخ معنا است؛ ها در این مرتبه فاقد صورت و شود. زیباییتر برایش فراهم میمتعالی

 )همان(. شودلذا، جذب و جانبه در مرتبه اََتم خویش محقق می
 )همان( نسبت مراتب نفوس و جذابیت

مراتب غلبه 

 نفس

 مرتبه جذابیت غالب مرتبه لذت غالب مرتبه زیبایی غالب

لذات محسوس )لذت حیات و  زیبایی محسوس نفس نباتی

 رشد(

 های محسوسجذابیت

ایی محسوس، زیب نفس حیوانی

 وهمی و خیالی

ناشی از حواس ظاهری و  لذات

حواس باطنی خاصه لذات 

 خیالی و وهمی

های محسوس، جذابیت

وهمی و خیالی )غیر 

 اصی (

-لذات ناشی از ادراک زیبایی زیبایی معقول نفس انسانی

 های معقول

 جذابیت معقول

 )اصی (
 

 تأثیر انواع جذابیت بر انسان و جامعه -0

خود را دانستیم،  ةاز این که مراتب وجود انسان و تعلق او به جذابیت مربوط به مرتب پس     

های اسلامی، جهان ةاذارند؟ طبق فلسفها گه اثری بر انسان میباید پرسید جذابیت

اجتماعی، هویت معنایی دارند. صور علمی ]معانی[ در جمیع مراتب حسی، خیالی و عقلی 

یابد )پارسانیا، د و انسان با سیر جوهری خود به آنها دست میاز تجرد و ثبات برخوردارن

                                                           
 .175(، آیه 7اعراف ) ة. سور1
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سینما و انیمیشن، محصولات  گون هاییرسانه که های مختلففرهنب(. 990: 9312 سلطانی،

آن هستند، همان صور معنایی هستند که بنابر ظرفیتشان در سطوح مختلف عق  یا وهم یا 

سان با علم خود ]و به عبارتی همین صور ایرند. از منظر صدرالمتالهین، انحس جای می

شود و این صور در تکوین هویت و حقیقت او دخی  هستند معنایی: فرهنب[ متحد می

( و این هویت باعث تغییر سبک زندای او در عرصة فرهنب 911: 9319)پارسانیا، 

مگام با توان هتواند عقلی و الهی باشد، میارادة انسان همانگونه که می»اردد. زیرا می

های متنوعی پیدا کند. اار این صور به وساطت اراده و صور مختلف خیال و وهم، شک 

آااهی انسان، به عرصة حیات اجتماعی وارد شوند، لوازم وجودی خود را نی  در قالب 

 آورند )همان(. یک ساختار و نظام اجتماعی به دنبال می

های ا جذابیت غیر معقول )جذابیت، اتحاد وجود انسان بحال پرسش اینجاست که     

هایی که انسان را توان افت جذابیتای دربردارد؟ میمحسوس، وهمی و خیالی( گه نتیجه

از زبان شهید « های کانبجانبه»کند، همان نفس نباتی یا حیوانی متوقف می ةدر مرحل

هایی منافی نبههای کانب، جاجانبه»نویسد: جذابیت سینما می ةآوینی است. ایشان در مقال

 ةطلبانه به سوی حق است. جانبآزادی و اختیار تماشاار و مانع او از رشد و تعالی کمال

کند و او را از رجوع به فطرت خویش باز ای است که تماشاار را سحر میکانب، جانبه

تسلیم در  ةخویش و تماشاار را به ورط ةای که عق  بشر را تحت سیطردارد. هر جانبهمی

. آوینی با (11: 9318)آوینی، « کانب است ةبر وهم و شهوت و غضب بکشاند، جانببرا

تماشاار بخش اعظم وجود خویش را »نویسد: اشاره به استغراق مخاطب در دنیای فیلم می

شود. با این استغراق دگار نوعی غفلت از خویش و کند و در آن مستغرق میتسلیم فیلم می

ج فیلم ارزیابی شود. این یو قبح آن باید با توجه به شراین و نتااردد که حسن الیناسیون می

نوعی توان پرهی  کرد. پایان این سیر بهغفلت ملازم با زندای بشری است و از آن نمی

ها و ترس ةتواند همطلبانه داشته باشد میاردد که اار ماهیتی کمالخودآااهی منتهی می

فیلم را در خود مستحی  کند وار نه، تماشای های عصبی ها و هیجانات و کشاکشخشم
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فیلمی که منافی آزادی و عق  بشر و ممانع کمال اوست، خسرانی است که جبرانش به 

عق   ةاش تحت احاطسختی ممکن است. کمال بشر به آن است که مجموعه قوای وجودی

ق  و فارغ از طور مستواهمه را به ةبه اعتدال برسد و لذا مخالف کمال انسانی است که قو

 . همان() «عق  پرورش دهیم

اتحاد وجود انسان با معانی وهمی و غیر عقلی را  ةپارسانیا بر اساس مبانی صدرایی، نتیج     

نویسد: به سبب آنکه انسان یک ظرف توخالی و بدون داند و میمی« رنج و اضطراب»

مش زندای کند؛ بلکه مطابق تواند با هر نظام معنایی به راحتی و با آرااقتضا نیست، نمی

یک نظام  ةهای فطری برخوردارست، لذا دلدادفطرت، انسان از ادراکات و ارایش ةنظری

معنایی با فطرت و جان انسان پیوند تکوینی دارد و  ةمعنایی خاد است. تنها یک حوز

قراری است. بحران معنا، انسان تا وقتی که به آن نرسد، دگار سیلان، سراردانی و بی

ای متحد شده که های معناییاضطراب، استرس، و... توصیف انسانی است که به حوزه

(. این همان حسی است که 911-911: 9319منطبق بر فطرت و حقیقت او نیستند )پارسانیا، 

کنند. حسی های به ظاهر جذاب حس میها و انیمیشنبسیاری مخاطبان پس از مشاهده فیلم

زیرا هرگند  توانند نام آن را غم یا استرس بگذارند.کنند، میمبهم که اار به خود رجوع 

های عقلانی کرانگی که بخشی از جذابیتهایی گون حماسه یا بیها از جذابیتانیمیشن

ها منفص  از عالم بالا و نات خداوند کنند، اما از آنجا که این زیباییهستند استفاده می

ها حذف شده است، انسان را به در این جذابیتنوعی، حضور نیروی برتر الهی است و به

سازند. از سوی کنند و او را در عالم وهم و خیال متوقف میعالم زیبایی عقلانی متص  نمی

در (. 911)همان: « دهدهر نظام معنایی، جهان اجتماعی متناسب با خود را شک  می»دیگر 

افراد تحقق اجتماعی پیدا کند،  ةنتیجه هنگامی که یک نظام معنایی از مسیر آااهی و اراد

کند؛ بدین ترتیب یک جهان ال امات اجتماعی خود را در یک فرآیند تاریخی دنبال می

بر این اساس،  (.911: 9319پارسانیا، ایرد )های تاریخی خود شک  میاجتماعی با پیامد

اعی است، های معنایی و اجتمانسان که به وساطت اراده و عم  خویش، سازندة این نظام
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در فرهنب، تاریخ و تمدنی که خود ایجاد کرده، همواره احساس اسارت می کند و دگار 

شود. در حالی که، اار نظام اجتماعی برآمده از معانی شیءوارای و از خودبیگانگی می

به شکوفایی همة ابعاد انسان منجر می شوند قلی و منطبق بر فطرت انسان باشد، ع

(. گنانچه در فرهنب توحیدی، حس و خیال در زیر پوشش دانش 91: 9311زاده، )صداقت

کند و به همین دلی  این فرهنب از سطوح و علم عقلی سازمان و نظامی علمی پیدا می

 (.989: 9319برد )پارسانیا، مختلف عقلانیت بهره می

 

 نتیجه گیری 

به آن عقیده محبت پیدا ای این است که نسبت ترین معیار انسان برای عم  به عقیدهمهم     

کند و به عبارتی جذب آن شود. بر اساس فلسفة اسلامی، انسان وجودی مشکک است و از 

نفس نباتی، به سمت نفس حیوانی و سپس به نفس انسانی در حرکت است. در هر مرحله، 

شود. فردی که در مرتبة نفس نباتی است، های خاد آن مرحله میفرد جذب زیبایی

کند و فردی که در مرتبة نفس حیوانی است، حیوانی یا عقلانی را درک نمیهای زیبایی

تواند فهمد. تنها انسان عقلانی است که میهایی بالاتر از وهم و خیال و حس را نمیزیبایی

 های والای عقلانی جذب شود. به سوی زیبایی

جا که کنند، اما از آنهای برجستة جهان، از انواع مختلف جذابیت استفاده میانیمیشن     

توانند از عرصة وهم و خیال دهند، نمیها را منهای حضور خداوند نمایش میاین جذابیت

جا که محصور در عالم طلبی، از آنکرانگی و حماسههایی مث  بیبالاتر روند. حتی جذابیت

ازد. های عقلانی رهنمون ستواند مخاطب را به ساحت زیباییمادون خداوند است، نمی

حاص  این جذابیت این است که نفس مخاطب با متحد شدن با این صور معنایی، این صور 

کند و جهان اجتماعی مطابق با الانهانی و سپس وارد عرصة فرهنب میرا وارد عرصة بین

روند و به هایی که از عالم وهم و خیال فراتر نمیشود. جهانیاین صور معنایی، ساخته می
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ها، انسان را دگار اضطراب و عدم سکون م روح و فطرت انسانی با این جهانخاطر عدم تلا 

 سازند.می
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