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 :چکیده

هنرهایی برآمده از بستر صنعت پویانمایی در سینما هستند، هنر » انیمیشن«و » کارتون«
. انیماتورها در خلق افتندمیکارتونی و هنر انیمیشنی در ساحت خلقِ جهانی دگرگون اتفاق 

هاي گوناگون سنتی، متحرك سازي، طلق، استاپ موشن و... در پی جهان انیمیشن به شیوه
هایی با روح مستقل و کاربردي هستند؛ یعنی هر کاراکتر انیمیشن داراي آفرینش انیمیشن

شود و عدم کاربردي دیگرگون از جهان واقعی و رئال است، جهانی که بر بنیان تخیل بنا می
ست که در جهان رئال و ا ییتر جهان انیمه جهان کارکترهاکند و به گفتاري صریحآفرینی می

ي اصلی کالسیک آن ي شعر انیمیشن و در این مقال شاخهاما مقولهبینانه کاربردي ندارد.واقع
نهد، این بار در یعنی غزل کارتونی، رویکردي نوین را در جهان شعر و شعر جهان بنیان می

ورزانه در دنیاي ادبیات خواهیم بود، آنجا آفرینی و پرداختی زبانساحت شعر انیمه شاهد عدم
 بخشند.رسند و شعر انیمه را سامان میافزایی میانیمه به همکه تخیل شاعرانه با تخیل هنر 

به - ر جهان شعر با عنوان شعر انیمیشناین مقاله با عنایت به جهان انیمیشن ژانري نوین را د
ي غزل انیمیشن و غزل فانتزي تقسیم صورت ویژه در این مقال غزل کارتونی که به دو شاخه

ر انیمیشن به عنوان یک هنر زبانی است؛ همچنین این کند و بیانگر هنبررسی می -شودمی
ي آرش آذرپیک؛ ، با مقدمه1400نوشتار بیانگر این است که بعد از چاپ کتاب جنبش ادبی 

و شعر  دیگر در دو ساحت بزرگ هنري و جهانی یعنی پویانمایی در صنعت سینماانیمیشن 
اي، بنیادي، به صورت کتابخانهمورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش این پژوهش انیمیشن 

 توصیفی و تحلیلی است.
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