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  نگاريغزل کارتونی و دکترین عدم 
      

hdaneshgah@yahoo.com*   کیآذرپ آرش 
یفارس اتیوادب زبان ارشد کارشناس آموختۀ دانش  

  انیسوش سارا یست
رانیا انیگراکلمه ةشکدیاند پژوهشگر  

 :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.

  28/3/1401تاریخ پذیرش مقاله:                               11/3/1401تاریخ دریافت مقاله: 

 واژگان کلیدي
  غزل کارتونی  *

غزل انیمیشن  *  

  غزل فانتزي  *

شعر انیمیشن  *  

انیمیشن  *   
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  . مقدمه1
(مظلومی، » جان بخشیدن و تحرك دادن است«در لغت به معنی  )Animation(انیمیشن 

ي پویانمایی آن هنري برآمده از بستر سینما و شاخه ،) و در ساحات کاربردي خود7: 1398
تر برداشت ما از جهان و اجسام داخل آن به کمک انیمیشن گسترده«است، در هنر انیمیشن 

شوند. شدند ناگهان آشکار میشود، فرآیندهاي روزانه که زمانی با چشم غیر مسلح دیده نمیمی
  ).112: 1397(بورن، »شوندفاقاتی سریع بدل میدادند به اتن سریع رخ میچیزهایی که در زما

خورشیدي در جهان انیمیشن تنها هنري برآمده از دل صنعت سینما  1400سال از تا پیش 
، 1400تحت عنوان جنبش ادبی فلسفی -ادبیو اعالم جنبشی  1400بود، اما پس از سال 

به جهان ورزانه به عنوان هنري زبان ،آرش آذرپیک انیمیشن را عالوه بر هنري نمایشی و بصري
خوانیم ، در توضیح شعر انیمه می1400شعر و شعر جهان معرفی نمود. در کتاب جنبش ادبی 

تواند در شعر آزاد تجربه شود هم کالسیک،  ست که به عنوان مثال هم می انیمه ژانر خاصی«
یچ زبان و ملتی هم نیست، تقید اي نوین و...؛ و در انحصار ه هم در فراشعر بیاید هم در منظومه

ي خود را به روي تمام  اي در ادبیات ندارد و دروازه خاصی به هیچ ایدئولوژي و مرامنامه
  ).56: 1400، تکیه(ر.ك مقدمه » فضاهاي ادبی باز گذاشته است

 مهی(ان یغزل کارتون یعنیآن  کیکالس یاصل يمقال شاخه نیو در ا شنیمانی شعر مقوله اما
تمام مکاتب و وارون  شنیمیغزل ان اینجا نیشعر و در اد؛ چراکه دار گرید ی) داستانشنیمیان ای

را مطمح نظر  تیمواجهه با واقع گونهچیه جهان شعر و شعر جهاندر کهن تا امروز  يهاسبک
در  یجهان نیمصالح ا یعنی دارهایپد- از کلمه رینگاران اگرچه ناگزمهیان ت.قرار نداده اس شیخو

؛ ستیوجود ن يزبان خانهخالف باور هایدگر بر گریدر نگرگاه آنها د اما ندیجویبهره م ،زبان
عدم  يزبان خانه و...) مهیشعر آزاد ان مه،یان يمثنو ،ی(غزل کارتون شنیدر جهان شعر انم بلکه

 یدرآمدن عدم خواهد شد و به عنوان مثال غزل کارتون نیو وجود شاعر روشنگاه به تع شودیم
  .شودیها در جهان شعر و شعر جهان مستنیزادنگاه و باشنگاه ن

  ي تحقیقپیشینه. 2
ی آن تا به امروز مقاالت و کتب بسیاري بررسی دنیاي هنر انیمیشن در ساحت سینمای يدرباره

  شود:اند که به اختصار به چند کتاب جامع در این زمینه اشاره مینگاشته شده
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هاي انیمیشن؛ بکرمن، المعارف تکنیکه)، دایر1393جعفرزاده مهیار (تیلور، ریچارد، مترجم: 
ي انیمیشن؛ )، همه چیز درباره1397نیا، مریم (هوارد/ مترجمین: خوشبخت، فرناز/ کشکولی

)، کتاب 1397لی، مترجمین: جعفرزاده، مهیار/ کاشانیان، پریسا/ بیانی، مریم، (بورن، کیت
هاي ي انیمیشن یعنی شعر انیمه در قالبورزانهورد ساحت زبانعه انیمیشن و... اما در مجام

  شود:مختلف آن به صورت تئوریک به کتب زیر اشاره می

ها؛ ) بانوي واژه1400؛ هاشمی، شبنم (1400) جنبش ادبی 1400رشیدي، علی/ همتی، آریو (
) 1400() خورشید به چشمان فرازن دلباخت؛ مسیح، نیلوفر 1400حسینی تکیه، فرحناز (

ایران؛ اوستا، نویسان ) آنتولوژي زبان1400؛ اوستا، آسو (-هاي یک فرازنعاشقانه –جنس سوم 
ادبیات سبز از سال  ؛ بررسی دگرباره-هاي مشرقیمعشوق باستانی زن-) فرامرد 1400آسو (
هاي آرش آذرپیک در ، مقدمه1400، این کتب تحت عنوان جنبش ادبی 1400تا  1383

شود، همچنین الزم به ذکر است که بسامد تعمدي و نگارشی انیمیشن شامل میزمینه شعر 
) دوشیزه به عشق 1397غزل کاتونی در دو  مجموعه غزل آذرپیک یعنی آذرپیک، آرش (

شود؛ نیز قابل مشاهده ) و آنگاه شیخ اشراق عاشق می1399گردد و آذرپیک، آرش (بازمی
 هستند.

  و سواالت تحقیق بیان مسئله. 3
پردازد، ي جهان انیمیشن در شعر و به صورت ویژه غزل کارتونی میاین تحقیق به بررسی ویژه

  در راستاي این تحقیق مباحث زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت:

  بررسی هنر انیمیشن در صنعت سینما و جهان شعر ●

  »زبان خانه هستی است«نقدي بر باور هایدگر مبنی بر  ●

  بیان صورت ارسطویی به مثابه کاربرد ●

  هاي آنیمیستی در شعرجهان ●

  ي آیکون در جهان انیمیشننمود آرایه ●

  تفاوت تخیل شاعرانه و تخیل انیمه ●
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  هاي غزل فانتزي و غزل انیمیشنبررسی تفاوت ●

  هاي تحقیقبحث و یافته .4

  . پویانمایی1. 4

حرکت با پشت هم قرار دادن تعدادي تصاویر ثابت معموال به صورت ایجاد تصور «پویانمایی 
  توان آن را به سه دسته کلی تقسیم کرد:) و می9: 1393(تیلور، » شودتعریف می

  . پویا نمایی واقع انگارانه1

  . پویا نمایی فانتزي2

  . پویا نمایی انیمیشن3

  انگارانه. پویانمایی  واقع1. 1. 4

عدم تصرف کاراکترها و دنیاي کارتون در جهان رئال و  بندي مد نظر است،آنچه در این تقسیم
آمیز داشته باشد، اما آنچه که در تواند رویکردهایی مبالغهانگارانه میپویانمایی واقعواقعی است، 

بینانه هست که تنها فضا، مکان همان تقلید از هستی و جهان واقع ،آیدنهایت به نمایش در می
تر این نوع از پویانمایی انعکاس اند و به بیان واضح کاتون درآمدهو کاراکترهاي آن به صورت 

انگارانه گرانه، پویا نمایی واقعي جهان زنده است، بدون هیچ دخل و تصرف آفرینشگونهکارتون
نوایان، آنشرلی، الیور توئیست هاي بیهمانند کارتون ،هاي زنده استهمان نمایش کاتونی فیلم

  و...

توان ي فانتزي و انیمیشنی آن میهاي سینمایی و صنعت پویانمایی در دو شاخهدر تضاد فیلم
آید، ولی انیمیشن دنیایش را هاي جهان به وجود میهاي زنده از اتفاقتصاویر فیلم«گفت 

ها تنها در انگارانه نمایش هستی و عینیت، اما پویانمایی واقع)16 (همان:» سازدخودش می
  که ساحت آفرینش و دگرآفرینی را همراه خود ندارد. کالبدي کارتونی است
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  . پویانمایی فانتزي2. 1. 4
هاي ها و دیسکورساما گفتمانگیرد،پویانمایی فانتزي در هستی شکل می ه،یطرح اول، کانسپت

شوند که در ند، یعنی در دنیاي فانتزي کاراکترهایی خلق میبایآن در جهان نیستی سامان می
 ربردي ندارند، اما کانسپت آنها فضا و جهان رئال و واقعی است، همانند کاراکترجهان رئال کا

هایی برخوردار است اما از ویژگی ،کندنیته و امروزینه زندگی میرمرد عنکبوتی که در جهان مد
  که در جهان عینی و رئال فاقد کاربرد و باور هستند.

ما به دنبال معنی در اشیا هستیم، یعنی یک انیماتور  ،نتزي و انیمیشنیادر نوع پویانمایی ف
یت کارتونی، نیازمند این است که باید به نوعی یک بازیگر باشد، دادن توانایی به یک شخص«
 پنداري داشته باشدو با آن همذات »21: 1397(بورن، » رون خود حس کندن توانایی را در دآ

اي در ذهن ما وصیات شخصیت انسانی را به گونهبرخی از خص«اما جهان انیمیشن باید بتواند 
ا تواند، به خوبی این کار ري زنده و نه یک انسان کارتونی نمیحک کند، که نه یک هنرپیشه

که  ،ستي هستیپویانمایی فانتزي دگرآفرینی خالقانه). 16: 1393(تیلور، » انجام دهد
ي هاي خالقانهآن حاصل دگرآفرینیهاي دیسکورس اما ،یابدکانسپت آن در هستی سامان می

  انیماتورهاست.

  . پویانمایی انیمیشنی3. 1. 4

ي هستی است، اما انیمیشن در بخش پیشین گفته شد پویانمایی فانتزي دگرآفرینی خالقانه
ي گونها در کانسپت هستیهست و تني هستیچطور؟! آیا انیمیشن نیز دگرآفرینی خالقانه

  سازد؟!دیگرگون می خویش کاراکترها و فضایی

ي نیستی است، هر چند که در ساحت پویانمایی فانتزي پویانمایی انیمیشینی، آفرینش خالقانه
(بورن،  »ت که هر چیزي را بتواند زنده کندیک انیماتور موفق، انیماتوري اس«و انیمیشنی 

 یعنی کانسپت. ،شودتر بررسی میگانیتمایز آنها در امري ریشه) اما 81: 1397

 نیاکنون ا«در عدم است  يا دهیآفر ،يفانتز کردیخالف روبر شنیمیان کردیدر رو کانسپت
اما  م،یبه وجود آور شنیمیرا به کمک ان یقیاز افراد حق یلیتخ ریامکان وجود دارد که تصاو

انجام دهند  ییشدن داشته باشد و کارها دنیجان بخش يبرا یلیتخ يساختار دیها با رفتار آن
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 يفانتز يایدن اگرچه ،)17: 1393 لور،ی(ت» زنده انجام دهند يبردار لمیبه کمک ف دکه نتوانن
را به رخ  زهایدر عدم ارائه دهد، اما آنچه که همواره تما یسکورسید يدر موارد تواند یم زین
در ) شنیمی(ان یکی نیو ا ی) در هستي(فانتز یکیدو فضاست، آن  نیکانسپت ا،کشد یم
 .افتند یاتفاق م یستین

(بکرمن، » شوند دیتقل دیهستند و نبا يگریکسان د ي نندهیکاراکترها آفر« شنیمیجهان ان در
کاراکترها  يپندار از همذات یانسان يها دغدغه ختنیبرانگ يبرا یگاه شنیمیان) 109: 1397

موضوع به مثابه  نیاما ا برد، یبهره م ،شود یها و... م ها، بحران در ساختار که شامل کشمکش
 ریهر ممکن و غتواند می شنیمیان بلکه ستین یشنیمیزنده و ان يکاراکترها يسازمشابه
  .بیافریندآن  ياز عدم برا يحرکت به درآورد و کالبد ایفکر، سبک، طرح و  رییرا با تغ یممکن

  . شعر انیمیشن2. 4

ه و تخیالت انیمیشنی است که در آن افزایی انواع تخیالت شاعران برآیند هم«شعر انیمیشن 
اي و فضاسازي انیمیشنی پیشنهاد  براي نخستین بار در شعر جهان، آفرینشِ کاراکترهاي انیمه

(ر.ك مقدمه » هاي آن خلق خواهند شد ورزي ي جهان شاعرانه و زبان مایه شود که بر پایه و می
تار غزل انیمیشن را از دیگر . آنچه شعر انیمیشن و در این نوش)115: 1400رشیدي، همتی، 

  است. هستیي آن با کند، مواجهرویکردها در جهان شعر متمایز می

  در هنر شعر هستی. چهار مواجهه اصلی با 1. 2. 4
خیال حاصل یک نگاه متفاوت به «اي دارد ي شاعرانه با هستی خیال نقش ویژهدر مواجهه

بیان شاعرانه بسیار موثر است، چون همین هاي هستی است و به همین سبب در ایجاد پدیده
که پاي خیال به میان آید، الجرم بیان از حالت عادي و اتوماتیکی بیرون خواهد آمد و این 

  پردازیم:) در ادامه به بررسی انواع آن می38: 1390(کاظمی، » یعنی ورود به دنیاي شعر

  . انعکاس واقعیت هستی1. 1. 2. 4

باشد، انعکاس واقعیت هستی چه در می )با ابژه (متعلق شناخت در این نوع مواجهه اصالت
ي با اصالت بخشیدن به گرایانهساحت فردي و چه در ساحت اجتماعی و حتی ساحت طبیعت

گرایی عبارت است از تحلیل اجتماعی، مطالعه و به طور کلی اصول واقع«افتد. ابژه اتفاق می
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» جامعه و نیز ساختمان خود جامعهتجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و 
گانه و حواس پنج هايانعکاس واقعیت هستی داده به بیانی دیگر )؛337: 1388(میرصادقی،

است.  در تمام ساحات فردي واجتماعی منداني مشاهده محور ما از هستی و هستیتجربه
کنند کمک میي آنچنان مندانهبه درك بینشخوانش مکاتبی چون امپریسیسم و پوزیتیویسم 

انعکاس  انشانیکه بن ییهاز مکاتب و سبکهاي یک ساختمان به تمامیت بنا. اکه ستون
  اشارت کرد. کویو  ها سمیونی، امپرسسمیناتورال سم،یتوان به رئالیاست م تیواقع

  . تصرف در واقعیت2. 1. 2. 4

  ي مکاتب:دخل تصرف در واقعیت در حیطه

  هاآمیز عاطفی همانند رمانتیستالف) نمود در نگرگاه مبالغه

هاي پنهان در آنها، هایی براي رفتن به ژرفناي پدیدارها براي کشف جانمایهب) نمود در نگرگاه
  هاهمانند سمبولیست

  ي چیزها در باروكج) اصالت دادن به تظاهرات خودنمایانه

  و...

  گیرند.ار میریو، تانکا و... در این ساحت قرهایی همانند طرح، سنهمچنین سبک

  . دگرگونش واقعیت3. 1. 2. 4

خود  یدرون تیتا واقع میزیریخود چنان برهم م یدرون يایجهان را در دن در این نوع مواجهه
 يهاهیرا در ال تیاصل واقع سمیلئاچون سور یمکتب .میو رئال رجحان ده يظاهر تیرا بر واقع

سرکوب  الی، که با رانش امدیجویم-یو چه جمع يچه فرد-پنهان ذهن موسوم به ناخودآگاه
  اند.شکل گرفته یخیتار ای يفرد يشده
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  ستیزي. واقعیت4. 1. 2. 4

مطرح  شهیدر جهان اند کیو تئولوژ کیدئولوژیا يهاتیبا شعار مرگ کالن روا ستیزيواقعیت
 زیهمه چ در به فقدان معنا درنهایت کشاند و يزیرا به معناست يزیبهانه معناگر نیشد و با هم

 .دیانجام جهان شعر ژهیبو

بود که هر  يشعر یاصل يهااز مولفه ،یزبان يهايقرار دادن زبان و هدف قرار گرفتن باز ابژه
گر باورمند به زبان خودارجاع رایز؛ تدانسیآن را مذموم م يهاتیگونه ارجاع به جهان و واقع

 بود.

از دربار رانده شده و به کوچه و بازار روانه بود را با  شیاپشیکه پ ي، شاعرهنگام نیدر هم اما
 يهامیحر نیتریشکستن تابوها وارد خصوص ادیو با فر ياشهیاتاق ش هیتوسل به فرض

 انسان همانند رختخواب کرد. یخصوص

 اهیو کوهستان س وركیوین سکو،ی، سانفرانس، شعر زبانتیهمانند مکتب ب یستیپسامدرن مکاتب
  اند.دسته نیاز ا

  . مواجه با هستی در شعر انیمیشن2. 2. 4

  براي شرح بیشتر این عنوان ابتدا باید دو مقوله مورد نقد و بررسی قرار گیرند:

  »است یدر هست يا زبان خانه«ي هایدگر که باور دارد . نقدي بر نظریه1

  . بررسی و معرفی صورت ارسطویی به مثابه کاربرد2

  هستی نیست ي. زبان فقط خانه1. 2. 2. 4

او معتقد است ، )Heidegger, 1993: 222( »است یدر هست يا زبان خانه« دگر،یبر باور ها بنا
 ,Heidegger(» است ستادهیا گاهیجا نیزبان در باالتر ،يبشر يها تمام خواسته انیدر م«که 

1971b: 146( کندیبشر در زبان است که وجود را درك م نیبنابرا. 

عدم  شود، یمانند سنگ و نباتات و... م یهستندگان يباورداشت او آنچه مانع پرسشگر در
و در  ستیهم ن يا وجود پرسشگرانه ست،یکه زبان ن ییهستندگان است، جا نیا يورز زبان
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که زبان حضور ندارد، به عنوان نمونه در  ییدر جا« ستیهم ن نیآنجا که زبان نباشد دازا جهینت
. آن هنگام که ستین یبه جانب گشودگ ییاما رو ،هست يزیچ وان،یح وجماد و نبات 

 يبرا زهایبر چ يداشت؟ زبان با نام گذار توان یم يچه انتظار چ،یاز ه ستین یگشودگ
که  زهاستیچ دنینام نیتنها ا رساند یبار آنها را در قالب کلمات به ظهور م نینخست

 ستگاهیز ما )Heidegger, 1971a: 71( »گمارد یم یبه هست شان یهستندگان را از درون هست
 دگریرا ها نیا م،یابیخود را ب یقیحق یکه هست میآن یهمواره در پ م،یا خود را گم کرده

کند  دایرا پ یآن خواهد یاست، او م يبشر نینخست يادهایبن افتنی یو همواره در پ دیگو یم
دست  یتأمل زبان به معن«بوده و اکنون از دست رفته است، لذا او باور دارد که  نیاز ا شیکه پ

 کند یعرضه م رایم يها انسان يامن برا یستگاهیبه زبان چنان است که زبان سکنا و ا افتنی
 ,Heidegger(» داشته باشند یزندگ يبرا یتا در آن احساس در خانه بودن، پناه داشتن و مأمن

1971c: 192( يا خانه یستین« کند یم انیشعر ب يایبار در دن نینخست يبرا شنیمیشعر ان اما 
مصالح  یعنی- دارهایپد_از کلمه ریاگرچه ناگز نگاران مهیان شنیمی، و در شعر ان»در زبان است

زبان  گرید دگریاما در نگرگاه آنها برخالف باورداشت ها ند،یجو یبهره م -در زبان یجهان نیا
 مهیشعر آزاد ان مه،یان يمثنو ،ی(غزل کارتون شنیبلکه در جهان شعر انم ست؛یوجود ن ي خانه

درآمدن عدم خواهد شد و به  نیو وجود شاعر روشنگاه به تع شود یعدم م ي و...) زبان خانه
 .شود یدر جهان شعر و شعر جهان م ها ستنیزادنگاه و باشنگاه ن یعنوان مثال غزل کارتون

 لیرا ارائه دهد، در آن هنگام که زبان مولد تخ يدرك بصر کیطلقا م تواند ینم شنیمیان شعر
 لمیف رایز ؛ياست نه صرفا تجسم بصر یبه درك زبان ریناگز شنیمیخوانشگر شعر ان ،شود یم
و  رود یفرا م يکالبد ياز آن فضا مشنیاما شعر ان ،است يصرفا کالبد يفضا يدارا شنیمیان

 يکه وجوه بصر شود یوارد م یخاص یعاطف- یبه جهان درك ذهن يکالبد يافض یبدون نف
زبان بستر  شنیمیدر شعر ان گرید یبه عبارت ند،یآ یآن به شمار م يهنر يایاز دن یتنها ساحت

  .شیاست نه صرفا نما یتجل

  . صورت به مثابه کارکرد2. 2. 2. 4

بودن  ياو هم علت ماد یعنیهمان نظر افالطون است،  ات،یادب تینظر ارسطو در باب ماه«
و  يبردار اههیارسطو، به دنبال س علم« )70: 1391 سا،ی(شم »داند یشعر را محاکات م

موجود  يها ها و تفاوت کشف شباهت یاو در پ يها است، روش يعالم ماد يایاش يبند طبقه
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از  دیاز آنکه بر تقل شتریمحاکات ب هینظر نیبنابرا) 29: 1399 گز،ی(کل» است یدر صورت مثال
تواند ینم دیتقل يپس واژه ارد،د دیشده باشد بر انعکاس ذات آنها تاک ادیبن تیو واقع عتیطب

و با ابتکار و تصرف هنرمند همراه  ستیصرف ن دیتقل د،یتقل نیا«چراکه  حق مطلب را ادا کند
 سا،ی(شم »کندیدخل و تصرف م ها دهیدر موضوعات و پد لیتخ يرویاست و هنرمند با ن

کند یعنی صورت و هیوال، ها را بیان میبنابراین در دو اصل اساسی که ارسطو آن ،)71: 1391
شوند، در نتیجه همانطور که ي خام بیان میصورت به مثابه کاربرد و هیوال به مثابه ماده

 - دانو بسیاري دیگر آن را به اشتباه برداشت و تفسیر کرده-اند بسیاري از بزرگان ما اشاره کرده
 صورت به معناي ظاهر یک چیز نیست بلکه به معناي کارکرد آن چیز است.

ي صورت به مثابه کارکرد در فلسفه ارسطو، صورت به در شعر انیمیشن با عنایت به مقوله
معناي ظاهر نیست، بلکه صورت کارکردي در عدم است، همانند کاراکترهاي  تام و جري که 

هاي موش و هستند، چرا که آن موش و گربه دیگر نمایندهکاراکترهایی آفریده شده در عدم 
ها در هستی نیستند، بلکه داراي شخصیت و کاراکتر و کارکردي دیگرگون از جهان واقع گربه

  ي تیپی اخالقی در اجتماع هستند.و نماینده خود هستند

 شویماي ما با دو رویکرد مواجهه میبنابراین در ساحت تخیل شعر انیمه

 گرید مندان یهست هیشب يو با ظاهر گرید يهاردایبه پد هیشب یدر کانسپت والیه ایه ماد. 1
 شوند یم انیرا نما دارهایو رئال پد یاما کارکرد و صورت متفاوت از کارکرد اصل شوند، یظاهر م
    ، مانند تام وجري و شود یم دهیها در عدم آفر تر کارکرد و صورت آن واضح انیو به ب

هاي شبیه به آن، که در ظاهر این کاراکترها موش و گربه هستند و ما ظاهر آنها را در انیمیشن
اما کارکرد آن در این جهان نمودي  ،کنیمتشابه به موجوداي به نام موش و گربه درك می

 شوند.عینی ندارد و در عدم آفریده می

ماده و کارکرد هر دو در عدم ساخته  یعنی شوند، یم دهیدر عدم آفر هر دو والیو ه صورت. 2
ها در هاي عصر یخبندان، شرك، باب اسفنجی و... این نوع انیمیشن، همانند انیمیشنشوندیم

ي آنها نیز همچون صورت و کارکرد آن جهان واقع نمودي عینی ندارد خمیرمایه و ماده
ه عینیت و تشابهی در هیچگون م هستند، مثال کاراکتر باب اسفنجیهایی در جهان عدآفریده

  آفرینی شده است.هستی ندارد، بلکه تماما هم در ساحت ماده و هم در ساحت صورت عدم
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  تخیل در شعر انیمیشن. 3. 2. 4
تمام  که پیشتر گفته شد درشعر  یکل يوارون چهار دسته شنیمیغزل ان مقال نیشعر و در ا

را  تیمواجهه با واقع گونهچیه جهان شعر و شعر جهان در کهن تا امروز يهامکاتب و سبک
ارکان شعر جهان تا امروز  نیتریاز اصل یکی لیاگر چه تخ قرار نداده است. شیمطمح نظر خو

به  مهیشعر ان يهااز شاخه یکیبه عنوان  مشنیخالق در غزل ان لیتخ نیاما ا ،بوده است
گرا  مهیفرارونده در شعر ان لِیتخ« نداده است.امروز بروز  که تا یتینها ،رسدیخود م تینها

ترین ساحت  شاعرانه که بسیط لیهم تخ ،گونه در این رایاست ز ییاستعال يِهنر لیاي تخ گونه
کند و هم ساحت  می يدارد از خود فرارو اتیکلمه در ادب يرا در جهان هنر ییگرالیتخ
ست نمایو س لمیدر جهان ف يفانتز ترین جوالنگاه رقصانمود هنر که بزرگ یشنیمیان التیتخ

کلمه و خلق کاراکترهایی  يدر جهان هنر گرگونینمود د يبرا ییاستعال يکردیوادار به رو
  )111: 1400(ر.ك مقدمه، مسیح، » سابقه خواهد شد بی

  وجه تمایز تخیل پویانمایی انیمیشنی و تخیل شاعرانه .1. 3. 2. 4
اما  ،شاعرانه را ساخته و پرداخته است لیجدا از تخ یجهانپویانمایی انیمیشنی هنر در  لیتخ

و  یزبان جستارهاي) در بستر شنیمی، فراشعر انمهی، شعر آزاد انی(غزل کارتون مهیشعر ان
 التیاز جهان خالق تخ ،سازدیم یجنس سوم کبارهیدر شعر  یادب عیها و بداهیو آرا الیصورخ

  .یشنیمیان التیتخ يزهیشاعرانه و جهان دوش

وجود  چگاهیسازند که هیم یمندانی، استعاره و... هستهیتشب تیبدون محور سانینومهیان
با  يربط ماهو چیدهند که هیانجام م ییهاینیچنان استحاله آفر مندانیدر هست ای؛ اندنداشته

 نیا نیادیبن زیتما يباطبع و بالتبع هر چقدر فاصله و نشود افتیها در آن رئالمندان یهست
زمان  تیمکان و زمان تیباشد خود به خود مکان شتریعالم واقع ب مندانیبا هست مندانیهست

از جنس  زی) ن.و.. یشنیمیان ییمایو شعر ن مهیان يدهی، قصی(غزل کارتون شنیمیدر شعر ان زین
  . افتی میدست خواه یمتفاوت يکتراکار-انو مک يکتراکار- به زمانی و حت شودیم گرید
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  ي آیکون در جهان انیمیشن. نمود آرایه2. 3. 2. 4

و جهان کارکتر و  خود را از امرواقع جدا ساخته است شهیربه صورت کلی  شنیمیشعر ان
نیستند، بلکه شعر شعر  یستیمیو جهان آن صیتشخ هیآرا ندیصرفا برآ ی دیگرشنیمیان

مانیفست شعر شود، همانطور که آذرپیک در انیمیشن در ساحت شعر کاتونی نمایان می
ي معنا در چارچوب ایده شعر آیکونیکال به هیچ عنوان معطوف به ارئه«کند آیکونیکال بیان می

) از 57: 1400(ر.ك مقدمه نوروزعلی، » ي یک فضا استیا عقیده نیست بلکه تنها ارائه دهنده
و استعاره و  این رو چون بنیان شعر انیمه جهانی دیگر و در عدم است، بنابراین نماد و تمثیل

، چرا که دیگر محاکات و جایگاهی ویژه را به خود اختصاص دهندتوانند نمی تشبیه و...
اي در شعر دهد، بنابراین تمام فضاهاي انیمههمانندپنداري با جهان، در شعر انیمیشن رخ نمی

 فضاهاي آیکونیالي دهندهنگار آفریننده و ارائهانیمیشن، دیگر نماد و تمثیل نیستند بلکه انیمه
ي ارسطو که پیشتر گفته شد، ماده و صورت در فضاهایی و با عنایت به فلسفهدر عدم هستند 

  از عدم شکل خواهند گرفت.

  . کاراکتر در شعر انیمیشن 4. 2. 4
قدر  آن هیمفانتزي در جهان شعر ان_یستیمیآن تی، رخدادها، اتمسفر و رواکاراکترها«

و  یشدگکیدرامات تیقابل یاي کل ها به گونه آن تیکه روا اند ي ذهن و زبان شاعرانه برساخته
) بایسته است در 46: 1400(ر.ك مقدمه هاشمی، » هاي معمول را ندارد. و بازي ینیتجسم ع

 کاراکترسازي براي نخستین بار در جهان شعر و شعر جهان با عریانیسم« اینجا اشارت شود که
(ر.ك مقدمه رشیدي، همتی، » هاي مطرح آن است. شکل گرفته و کاراکترِ انیمه یکی از شاخه

در جهان شعر و شعر  یدارشناختیپد-یلیتحل کردیو رو يکترسازاکار«) همچنین 115: 1400
است که به علت نداشتن  مهیاي از آن خلق کاراکترهاي ان جهان با ژانر فراشعر متولد شد و گونه

کند که روح  جادیفرض را ا پیش نیي نخست ا در وهله ، چه بسانیمتع یرونیب يازا مابه
شناسی  به هستی تیکه با عنااز آن رو اما  ،گیرد می مارا از  یهست يدارهایبا پد يپندار ذات هم

د با نتوان ما نمی یعاطف_يهاي انتقاد و درنگ لیستانسیهاي اگز از دغدغه ياریبس ،شاعرانه
خود را بر ما آشکار  میبهتر بگو ای مشانیابی یگونه که ما درم آن- مندها یو هست یبه هست توجه

 و خالق کودکانه نیب تر، فرامنطق واسطه ، بیومهاي معص ارضا شوند ما همانند ذهن -کنند می
 میازیاي دست  کاراکترهاي شگفت و برساخته نشیبه دخل و تصرف و کشف و آفر توانیم می
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ما عاطفی -نگرِ ذهنی ابتکاري و دنیاي ناواقع_ي تخیل اختراعی زاده یلاي ک به گونه ایکه 
ي  ی و زادهرونیب يمندها یهست یاز برخ یشگانیاند-گر و تخیلی استحاله یانتزاع ای هستند و

 يشعر-مهیان يِاتورینیاي دگرگونش و مسخ م گونه یعنی آیند؛ نگرمان به شمار می ذهن فراواقع
سابقه را  بی و کاراکترهایی ها رخ داده است که جهان آن یرونیو ب یدرونهزارچمِ هاي  در شاکله

مند،  اي ناقالب ما را به شیوه يموجود- يهاي وجود شعر رقم خواهد زد و پرسش يدر فضا
 يافزایی هنر هم نیباتریو ز نیواالتر مهیشعر ان و؛ خودخواسته و برساخته پاسخ خواهد داد

  )275: 1400، نوروزعلی(ر.ك مقدمه » .یشنیمیان لیتخ يایشاعرانه و دن لیاست از جهان تخ

  . غزل کارتونی5. 2. 4

همانطور که گفته شد ژانر شعر انیمیشن هم در شعر آزاد و هم در شعر کالسیک قابل اجرا 
کارتونی هاي پیشین به بررسی بسامد تئوریک شعر انیمیشن و به تبع آن غزل است، در بخش

  پرداخته شد. ي انیمیشنی و فانتزيدر دو شاخه

  . فرم درونی و بیرونی غزل کارتونی1. 5. 2. 4

ست شعر انیمیشن در قوالب گوناگون شعري قابل تعین است چرا که شعر انیمه ژانري نگرگاهی
این که قادر به اجراي بسامد تئوریک در انواع قوالب شعري از جمله قالب غزل است، حال 

مال و... مال، غزل فرم، غزل روایی، غزل داستان، غزل ماکسیغزل مینیتواند در بسامد می
  تجربه شود.

اي افتد و تابع هیچ مانیفستی نیست و رابطهغزل کارتونی نیز در بستر زبانیت زبان اتفاق می
  کند.هاي انیمیشنی خود ایجاد میبینامتنی با شاخه

  . کاراکتر در غزل کارتونی2. 5. 2. 4

شود، گفته که غزل کارتونی به دو ساحت غزل انیمیشن و غزل فانتزي تقسیم میهمانطور که 
   ي ي نیستی و غزل فانتزي دگرآفرینی خالقانهاز این رو غزل انیمیشن آفرینش خالقانه

 هايلمیفمثال در تواند از عدم و هستی خلق شوند، ست. در این دو ساحت کاراکترها میهستی
کاراکترهاي انسانی با حفظ تمام ابعاد ثابت و متغییر خود وارد جهانی از بینیم که انیمه می
شود شوند این موضوع باعث از این رفتن جهانی که در نیستی شکل گرفته است نمیعدم می
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ر انند انیمیشن کارخانه هیوال و حضودهد مبلکه کاراکتر به زندگی خود در نیستی ادامه می
مچنین در فضاهاي فانتزي که دگرآفرینی هستی را به همراه دارد ه یک کاراکتر انسانی در آن،

هایی هستند اما باز ها و خرق عادتشوند که داراي هنجار گریزيگاهی کاراکترهایی وارد می
بر هم زدن هستی آنیمیستی شعر شود تواند موجب در اینجا نیز حضور چنین کاراکتري نمی

بلکه با عنایت به رویکرد دیالکتیک ادراکی در  پویانماییگارفیلد در صنعت همانند فیلم 
افزایی سه مکتب سورئالیسم، رئالیسم جادویی، اکسپرسیونیسم و بازگشت عریانیسم حاصل هم

ایست. کاراکترها در جهان هاي پریان و اسطورهاي و داستانآوانگارد این سه به جهان افسانه
چیزي که قابل توجه است برخالف ادبیات پیشین این  شوند امانمایی میغزل کارتونی اسطوره

سازي در غزل ، بلکه این نوع اسطورهشوندستش تبدیل نمیهایی براي پرها به بتاسطوره
    پنداري مخاطب سامان سازي کاراکترها و غلیان احساسات همذاتکارتونی براي برجسته

  یابند.می

  هاي غزل کارتونیشاخه .6. 2. 4

  غزل انیمیشن .1. 6. 2. 4

ي نیستی است، در غزل غزل انیمیشن با عنایت به تمام مطالب پیشین آفرینش خالقانه
 انگار که تا کنون در جهان شعر نمود نداشته است درانیمیشین نوعی جهان آنیمیستی عدم

ي بشري که گانه99در ساحت آیکونیکال تمام عواطف شود. غزل انیمیشن نیستی آفریده می
دهد، همانند خشم، حسادت، زرنگی، ساحت دیگر شعر کمتر رواج داشتند را انتقال میدر 

عر انیمشن و تغزل ساحات تنبلی و... در واقع در غزل انیمیشن و تکیه بر بنیان روایت ش
شوند. در عدم می لق کاراکترهایی از عدم،یابند و موجب خود و کالبدي از عدم میانتزاعی خ

یابند. غزل انیمیشن با در غزل انیمیشن هر دو در نیستی سامان میکانسپت و دیسکورس 
افزایی تخیالت شاعرانه و تخیالت هنر عدم است، به هم يعنایت به این انگاره که زبان خانه

پنداري رسد؛ بنابراین غزل کارتونی در ساحت تغزلیدن از زندهانیمیشنی در پویانمایی می
رود فراتر میها و...ها و تشبیهها و استعارهنمادها و تمثیلتمام  پدیدارها در جهان آنیمیستی از

  کند.و در ساحتی آیکونیکال عدم آفرینی می
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  هایی از غزل کارتونی:مصداق

1 .  

 گل عاشق گوشتخوار گرسنه،/قرار یلب پنجره، ب شکسته،

 سوگوار نیبنفشه تر شیبرا/ ماه ده،یپشه بخش کیرا به  دلش

 حلقه در حلقه اش دود و دار شفق،/ است يگاریکه س يگوشتخوار گل

 پشه، دم به دم زهرمار! یب نفس/ من يپشه بر پا یمبار آب ب -

 !ارید نیاست در ا بیچه غر دلش/ از عقابان پرنده تر است پشه

 رهسپار دلهکیموتور  سوار/ اش پشت کرديگلدان اجداد به

 شهرگورو پرور بوکسار به/ ست یآنجا که از گوشتخواران ته به

 انتظار! یفقط پشه معشوق ب-/ کن؟! شهیگل ر يچه در کوله دار -

 پس از کوچ نسل بهار! يبسوز/ و بعد يریاجازه بگ دیتو با -

 شهر دل اعتبار نیدر ا ندارد/ شد رهیشد، آسمان ت رهیخ پشه

 شاخدار يقورباغه خداوند؛/ در پشه وقت قربان شدن پشه

 دارشد بر در بتکده کفش و/ از مرگ پشه گل از دست رفت پس

 گل در آن قلعه خدمتگزار شود/ گان امر کردقورباغه خداوند

 غضب

 قلعه

 غم

 قورباغه
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  قدم

 بهار

 انتقامِ

  )54: 1401(آذرپیک، وزن دنیا  گوشتخوار گل

 اي شده و براي آنکه وصال این دواین غزل داستان گل گوشتخواریست که عاشق پشه
هایی در معبد گیاهخواران، خوار طی ریاضتگوشترود بلکه گلمیسرشود به هندوستان می

خوار شود و بعد از بتواند به وصال سار خود یعنی پشه برسید، اما از بد روزگار عابد این گیاه
خورد و از آن پس گل به جاي انتقام در معبد به خدمتگزاري ایست که پشه را میمعبد قورباغه

رسد و پردازد، تا روزي که به خدمتگزاري عابد بزرگ یعنی قورباغه میي گیاهخوران میبرا
  خورد...گیرئ و پس از مدتها گیاهخواري قورباغه را میاینجاست که گل انتقام خود را می

داستان این غزل در دو ساحت ماده و صورت در عدم آفریده شده است و دیسکورس و کانسپت 
هاي غزل برانگیختگی عاطفی شکل خواهد ورزيدر لواي زباننیست هستند،  آن هر دو نماینگر

پنداري داشته باشد، اما این به گرفت و ممکن است که مخاطب با کاراکترها احساس همذات
ي تشخیص نیست چراکه، در این غزل ما شاهد معناي خلق جهان آنیمیستی و استفاده از آرایه

خوستخواري که عاشق شده است و گلدان خود در هستیم، گلآفرینش کاراکترهایی در عدم 
رود، ماده و کارکرد گل گوشتخوار تمام مورد استحاله اید و سوار بر موتور به هندوستان میمی

  و آفرینشی دیگرگون قرار گرفته است...

2 .  

 سگ و مار وندیهفت نگهبان همه پ با/ دمدار يغار ژله، هفت آدمک لوز

 ، دو سه تا بره نهارش شده هر بارمارش/ ستسگ عاشق پونه يهمیاگر ن، مار- سگ

 ، انگارهیهر باد يو سرگشته آواره/ بادست يزهیمار دلش عاشق دوش- سگ

  گاریاز  گل صد صاعقه س دیکش امرور/ است که آرام نیباد وزان آه زم نیا

 بار که هر ستیکه سگ مار مدار انگار/ است هیدودش چه به سگ مار شب يحلقه هر
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 دمدار و اخبار يآدمک لوز هفت/ هر دور ی،پ را در آن نمیزم چرخانده

 آوار ينهیله شده در س نیکه زم گفته/ نفر هفتم ناسا سایقول پر  از

 شده با بدل  هفت سگ هار دهیبلعی/ بزرگ خرس ،یشب دهیکه خودش د رایز

 عطار یو سه قوط یدرون س کردند/ و سه تکه که کردند یژله  را هم س غار

□□□  
 مردمکش بافته فسفر تن منقار در/ آمد يو سه، دلبر یبطن مدار س از

آذرپیک، وزن دنیا « دمدار يگربه و هفت آدمک لوز نهی/ ، صاعقه، مهمان عروسياژله کیک
1401 :54(  

زبانی را دارا است. در این غزل -هاي فرمیکهمانطو که آمد غزل کارتونی پتانسیل انواع تجربه
شود، اما به صورت کلی داستان آن قابل بیان نیست. تصاویر و فرمی منسجم بیان می روایت در

رویکرد محور در این غزل و خلق کاراکترهایی در نیستی، همه و همه بیانگر ایماژهاي تلمیح
  آفرینی در نیستی هستند.عدم

  غزل فانتزي. 2. 6. 2. 4

زمان و  یگرفته تا منطق توال تیعل و اذبهججهان از  نیا یکیزیف نیقض قوانغزل فانتزي ن
ی و جهان نیا يو...) در بستر رخدادها انی(اجنه، پر ياحضور موجودات افسانه، مکان یچگونگ

به صورت کلی دیالکتیکی ادراکی از مکاتب سورئالیسم، رئالیسم جادویی و اکسپرسیونیسم با 
 بازگشتی آوانگارد به ادبیات پریان است.

 رئالیسم جادویی

 است که کانسپت آن مکتب نیا ییجادو سمیبا رئال تفاوت جهان شعر و به تبع آن غزل فانتزي،
 یتیدر وضع ییو نقد اجتماع استوار است و موجودات جادو ییگرابر واقع (رئالیسم جادویی)

  :قرار دارند که
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  نقد آن هستند يمدرن برا يایدن یرونیب ای یاز جهان درون یینمادها. 1

  دیآیبه شمار م یمعمولاتفاق ناشگفت و  کی ییجادو يرخدادها ایکارکترها  نیحضور ا. 2

و  فتدیتواند اتفاق بیکارکترها و رخدادها م يسازگفت که شگفت میتوانیم يغزل فانتز اما در
 يفضا یبه نوعچراکه همانطور که گفته شد از جهان واقع نباشند  یخاص ينمادساز نیهمچن

یی، جادو سمیرئال یعنی یسه آبشخور مکتب -ستمینه س و–با الهام از فضا  يغزل فانتز
و  انیپر يهاآوانگارد دارد به قصه یخود بازگشت تیروا انیدر بن سمیلئاوررو س سمیونیاکسپرس
 يآنها در فضا يو دگرساز ي، به سازيملل البته به بازساز يهاکهن و اسطوره يهاافسانه
 خود. ينهیامروز

  اکسپرسیونیسم
در  سمیونیبا مکتب اکسپرس یخاص ینامتنیب يرابطه يشعر به تبع آن غزل فانتز اگرچه

    اعتراض به  یعواطف و تندانگ انیاما طغ ،دارد مندانیهست ياستحاله و مسخ کالبد
 و در فشارترین نیتریانیو عص نیترها در زمختانسان یدرون يایدن شیبا نما یینماتیواقع

بر  را دیانجامیم یآرامش بخش و دلبرانه هست وهرا که به حذف وج سمیونیحاالت در اکسپرس
در  شتریها را بدهیپد یگردانو استحاله يسازآن نگرگاه مسخ يغرل فانتر یبه نوع رایز؛ تابدینم
 .ندیبیم ياتورینیم ياندازمشچ

  سورئالیسم
 اتیآن در ادب کیکالس يبه عنوان شاخه يغزل فانتز جهیشعر و در نت ینامتنیب يرابطه
اما  ،محرز است مندانیهست يسازدگرگونش نیادیدر اصل بن سمیلئابا مکتب سور ،یپارس

 یتصورات و گسست ب يناخردورزانه ی، تداعیسیتواند تن به خودکارنوینم هرگز يغزل فانتز
 ییبایز يو دستآمدها ینیهنرآفر یشعر بدهد و تمام وجوه عقالن در دارهایمنطق حضور پد

و  تیروا يدر درونه يغزل فانتزو به تبع آن  کیشعر فانتز رایانگارد؛ ز دهیرا ناد کیشناس
در  ینیشگفت آفر هیبر پا ییبایو ز زیشگفت انگ يهاینیخود با تمام دگرآفر يماژهایا يشاکله

 یخاص و ب یمنطق ي، سراسر داراست رفتهیپذ یفراون ریتاث زین سمیلئاهنر که از نگرگاه سور
  گسست ناموجه است.
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  هایی از غزل فانتزي:مصداق

1.  

 میانبوده یبیعج  يهاواژه نکهیا با/ میانبوده یبیبا آنکه ما خطوط ار

 میانبوده یبیغر اریهم د نکهیا با/ دیزنیسنگ م یو ه دهید بهیرا غر ما

 میانبوده یبینج رخانیپر یعن/ یشهر شاعران، همه مطرود هر چه متن در

 میانبوده یبیدر فراز و نش انگار/ میادهیجا را جهخط به خط همه نکهیا با

 میانبوده یبیمه دادیرو مضمون/ چوقتیو ه میمتن يکناره نیدر زم ما

 میانبوده یبیکرم داخل س مانند/ میامانده ریمگس سه روز و سه شب س کی با

(آذرپیک،  میانبوده یبینقل و عقل خط ونیمد/ میاها نوشتهچند قور ساده غزل با
www.orianism.com(  

همانطور که مشهود است، در غزل فانتزي بر خالف غزل کارتونی، عدم آفرینی شکل نخواهد 
ي هستی است، نه نیستی. در گرفت . همانطور که گفته شد غزل فانتزي دگرآفرینی خالقانه

و قورباغه  ي تشخیص استفاده شده استراي به نمایش کشیدن کاراکتر قورباغه از آرایهاینجا ب
بینیم که هستی خود است. در این غزل میو گر طبیعت در حالت طبیعی و رئال خود انعکاس

بر خالف غزل کارتونی جهانی نو نشده است و جهانی در نیستی و عدم ساخته نشده، چرا که 
این شعر از در فرم درونی هستی همین هستی است و در آن دخل و تصرفی رخ نداده است 

شود، خیص استفاده شده است، اما در عدم چیزي خلق نمیهاي ادبی مخصوصا تشتمام آرایه
ست هرچند که از تمام آنیمیستی و فانتزي در هستی دگرآفرینانه و رویکردي بلکه رویکرد،

  کند.ها در زبانیت زبان نیز استفاده میورزيزبان
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2.  

 امواجش از در درآمد کبارهی که/ برآمد ایعشق در يدل از عهده

 صد برج شهرم سرآمد نیب شده/ ستیاتاق من آب يفضا تمام

 درآمد یسفره شاهانه شد ب نیبب/ شامم نهنگان رامم زیم سر

 لنگر آمد یب یهفت کشت و یس/ جهاز پر از آفتابت يراب

 آمد گرید ياام، قطرهاز قطره پس/ تا نوشتم خودم را سرشتم را تو

(آذرپیک،  چشمم چه کوچکتر آمد. شیپ چهان/ سمیشعر خ نیتا نوشتم بر ا را تو
www.orianism.com(  

هاي ادبی، این غزل نیز به رخ کشیدن جهان آنیمیستی در هستی است با استفاده از تمام آرایه
و باز هم تاکید ست اهمیت است، عدم آفرینش در نیستی آنچه که باز هم در این غزل حائز

نمود سرزمین پریان و جهان  ي هستی است.شود که غزل فانتزي دگرآفرینی خالقانهمی
      اي در این غزل مشهود است، پدیدارها در در دنیا و هستی خویش جاندارپنداري افسانه

جهانی  شوند همه نشانگرشوند شاعر که عاشق دریا شده و در اتاق او نهنگان مهمان میمی
  اي هستند.جادویی و افسانه

  گیرينتیجه .5
دل صنعت پویانمایی بوده که در کالبدهایی بصري به نمایش انیمیشن تا امروز هنري در 

، اما در جهان شعر و شعر جهان با عنایت به هنر انیمیشین در صنعت گذاشته شده است
دهد که کالبد آن دیگر فقط ساحت بصري آن نیست ورزانه را ارائه میسینماي رویکردي زبان

شود، بنابراین بررسی ي زبان در نیستی میچون در اینجا این زبان است که مولد و آفریننده
  هنر انیمیشن در جهان از این پس در دو ساحت پویانمایی و شعر شکل خواهد گرفت.

ن در شعر جهان و جهان شعر پرداخت، بسامدي این مقال به بررسی تئوري شعر انیمیشی
داشتیم که به تعمدي که در شعر آزاد و کالسیک قابل تعین و نمود است. اما در اینجا سعی 

ي غزل انیمیشن که به دو ساحت غزل کارتونی و غزل انیمشین تقسیم تر به مقولهصورتی ویژه
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شد بپردازیم و در تفاوات این دو ساحت ادبی نیز بیان این نکته که غزل فانتزي دگرآفرینی می
  کند.بیان میي نیستی، جان مطلب را ي هستی است و غزل انیمیشن آفرینیش خالقانهخالقانه

افزایی از تخیالت شاعرانه و اي در نیستی است و با همکند که زبان خانهشعر انیمیشن بیان می
اي بخشد که در آن هر کاراکتري داراي تاریخچه و تبارنامهاي جهانی از عدم را سامان میانیمه

نگار براي یمهکند، چراکه اناي را تجربه میاي خالقانهدر عدم است و در نیستی زندگی
  کاراکترها کارکردهایی دیگرگون را در نیستی آفریده است.
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