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 چکیده
را داراست،  یستیرئال هايیتدر روا پردازيیتشخص هايیتتمام خصوص يدر گونۀ فانتز پردازيیتشخص
 یاتمانند وراثت و خصوص يعناصر یو حت یهاول یطمح یشینه،پ يداراها گونه یگرهمانند د يزدر فانت هایتشخص

 یاتذهن یست.ن هاشخصیت یزیکیف يهالزوماً جنبه برد،یم یشپ يرا به سمت فانتز يکه اثر املیعو ؛هستند یزیکیف
 کند.یم یفاءا يفانتز یحت و یتنقش را در شکل گرفتن شخص ینترمعموالً مهم يفانتز یتروا یکاول  یتشخص

شاهد  یاتو چه در ادب ینمادر س چه یستمقرن ب یلمربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوا يفانتز یککالس يهادر داستان
دهد که این امر یها سوق مخود را به ورطۀ ناشناخته ،گرفتهشکل یشپ از يابا دغدغه یتکه شخص یمهست ینا

هاي گذشته بسیار متفاوت است. هدف شخصیت در فانتزي مدرن اي در قرني اسطورهشناختی در قیاس با فانتزروان
غربی رسیدن به وجود درونی خود است و فانتزي صرفاً مانند یک مرشد نقش گذرگاهی میان خیال و واقعیت را براي 

هاي صیتکند تا شخصیت از این گذرگاه عبور کند. حال سؤال مطرح شده این است که شخشخصیت ایفاء می
و  یاتهدف شناخت خصوص پژوهش با یناهاي انیمیشن دارند. گیري شخصیتفانتزي چه تأثیري در روند شکل

است که از  یرفتهصورت پذ یتروا یلبر تحل یمبتن یقِو با روش تحق يفانتز یايدر دن یتشخص یطراح یچگونگ
(محصول کشور ایران)  »آریو قهرمان کوچک«یالی به نام سر یمیشندر دو ان پردازيیتشخص یبه چگونگ یقطر ینا

 یناست در ا یتشخص یککه سازندة  يو عناصر شودیپرداخته م(محصول کشور امریکا)  »آن سوي دیوار باغ«و 
 .گیردیقرار م یموردبررس يفانتز یالدو سر
 هاي کلیديواژه
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 دمهمق 
هاي تخیل فانتزي است. هنگام مطالعۀ ترین خروجیدهد و یکی از مهمادبیات را تخیل تشکیل می

کند که یا تماشاي یک اثر فانتزي ذهن از دنیاي موجود خارج شده و به دنیاي جدیدي سفر می
ه غافلگیرکنند هاييخالق و نوآور فانتزي پرداز به کمک تخیلِنویسنده آن را خلق کرده است. 

و لذت را، در مقابل  آوردیدر انسان را فراهم م» حس اعجاب و شگفتی«خود، اسباب تحریک 
. لذت بخشیدن به بیشترین تعداد مردم، داردیتوجه و دقتی که مخاطب به خرج داده، به او ارزانی م

شود، به  تواند مالك و معیاري براي فانتزي تلقیبر آنکه میزمانی، عالوه ةهم در درازترین دورآن
قدم اول  شودموفق می با لذت بخشیدن به مخاطب تخیلهم خواهد افزود.  هاي بالقوه آنارزش

 مخاطب به روي دریافت حقایق بردارد. را براي گشودن درهاي قلب
و زرین بیافریند و قهرمانان آرمانی را طوري جاندار  انگیزیجانتواند جهانی بسیار ههنرمند می

ها را آرزو کند. با ارائه تصویري شورانگیز از کمال که مخاطب، تقلید از آنو روشن نشان دهد 
و الگوسازي به نحو مطلوب صورت  برانگیخته خواهند شد قهرمان مطلوب، مردم به پیروي از آن

او اعتقاد » قابلیت اعجاب در انسان، سرآغازي است براي دانش او«گوید: می 1اریک فرومگیرد. می
معکوس  ۀعمومی و دانش او رابطت اعجاب و شگفتی انسان با میزان سواد، اطالعات دارد که قابلی

شدن او فزونی  زدهقابلیت شگفت ۀدارد؛ یعنی هر چه سطح سواد و اطالعات فرد پایین باشد، درج
اند؛ چراکه کودکان دانسته نیست که سرزمین بزرگ فانتزي را همواره در مالکیت موردییابد. بمی
کنند و خیلی زود ترها براساس الگوهاي منطقی معین، با جهان اثر برخورد میتر از بزرگها کمآن

 . نهندیخود را در برابر اثر وام
 با سازي یا تجلی است.آمده که به معناي مرئی ٣التین فانتاستیکوس واژةاز  ٢فانتاستیک کلمۀ

هد بود و تمامی آثار فانتزي با چنین اي فانتاستیک خواپردازانهیالخچنین تعبیر عامی، هر فعالیت 
یشتر به جهانی باصطالحی انتقادي،  عنوانبهعام و البته دقیقی دشوار خواهد بود. فانتزي  اندازچشم

یات عامیانه و ادب ،هاافسانه، هااسطورهدهد: ینمیانه گراواقعاطالق شده که تقدم را به بازنمایی 
 

شناس ، جامعهکاوروان: )1980 مارس 18 درگذشته - 1900 مارس 23زاده ( )Erich Fromm :آلمانی به( ریش فروما .1
ترین و همچنین یک سوسیال دموکرات و از برجسته کتب فرانکفورتم ةشناس اجتماعی بلندآواز، روانتبارآلمانی-مریکاییا

 .است ومانیستیا فیلسوفان مکتب

2. Fantastic 
3. Phantasticus  
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ي هاعرصهکه غیر از  کنندمییی را عرضه هارصهعي وحشت همگی هاقصهي پریان، هاقصه
 .)25: 1394 (مختاري، آشناي انسانی است

 آثار تلقی شود. به گونهینین اصل در بررسی انخستتواند کسب لذت از یک اثر فانتاستیک می
توان یقین داشت که آن اثر چیزي را کم دارد. با یک می ،اگر از یک فانتزي لذت نبریم کهيطور
توان مخاطب را، با هر سطح از توقع، راضی و خشنود ساخت. چراکه فانتزي تزي خوب میفان

 .نشاط و سرزندگی است ناپذیریانسرچشمه پا
پردازي و فانتزي زندگی کند. از رویاها و تواند بدون خیالانسان از بدو خلفت تا امروز نمی

یسی و صنعت انیمیشن. فانتزي به قدري در نوهاي روزانه و شبانه گرفته تا اوج داستانپردازيخیال
ها را تبدیل به صورت خیال در هم تنیده که جداسازي این امر، انسانها بهوجود ذهن تمام انسان

ترین منابع فانتزي در عنوان یکی از مهمها بهپویانماییرو کند. از اینگري میهاي محسابهربات
خصوص کودکان از طریق تلویزیون روزمره افراد به عصر حاضر نقش بسیار پررنگی را در زندگی

ها و لذتی که فانتزي براي مخاطبان ها در زندگی انسانپویانماییکنند. با توجه به اهمیت ایفاء می
در  یتو شخص یپت یريگچگونه بر شکل يفانتزشود که کند این سؤال مطرح میایجاد می
 گذارد؟یاثر م یزیونیتلو هايیپویانماي
چگونگی تولید  اساساًیت فانتزي در انیمیشن و بااهممیت این پژوهش در ارتباط مستقیم اه

فانتزي بر  تأثیرین پژوهش تالش خواهند کرد ابعاد در ااست. نگارندگان  ترجذابهاي پویانمایی
هاي یتشخصهاي یتظرف مطالعۀیري تیپ و شخصیت را روشن کنند. با بررسی و گشکل

هاي یکاستهاي داخلی نگریست و پویانماییي به بازتربا افق  توانمیي ي فانتزهاداستان
  خارجی با دقت بررسی نمود. ترکاملي هانمونهي به ترژرفپردازي را با نگاه یتشخص

یا  شودمیدر حال حاضر روند تولید انیمیشن در ایران یا با شناخت کمی از عنصر فانتزي تولید 
گویا در دل همان  هاتیشخص، رودیم شیپبهي شرقی هاافسانهو  هااسطورهبا تکیه صرف بر 

و به متون کهن شبیه هستند؛ اما قالب تصویر و مدیوم سینما و  دنمانیم نهیسبهنهیسي هاداستان
. خواهدمیي این دست آثار پردازتیشخصاز متون کهن نسبت به  ترمتفاوت کامالًتلویزیون نگاهی 

ي آثار تولیدي ما همچنان سازپیتي و پردازتیشخص خصوصل روایت، بهبا نادیده گرفتن اصو
 و بدون قدرت رقابت با تولیدات خارجی خواهند ماند. تیاهمکم

هایی دارد زمینهیشپو  مؤلفههاي معتبر انیمیشن در سراسر جهان یالسرشخصیت در  پردازش
نویسی در آثار داخلی را بهبود بخشید. به نامهیلمفروند  توانمیي از آن الگوبردارکه با شناخت و 
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که آثار داخلی توانایی رقابت را در برابر آثار خارجی بیابند و کودکان با انتخاب الگوهاي طوري
 هاي فانتزي محور داخلی، دیگر در آینده دچار بحران هویت نشوند.شخصیت

 پیشینه پژوهش
هاي زیادي به فارسی موجود نیست؛ اما تالشها و مقاالت در حوزة مبحث فانتزي در انیمیشن کتاب

 نوشته کودکان، ادبیات در دست آمده است. فانتزيبسیار موفق و گاه مناسبی در برخی آثار به
فانتزي در ایران به چاپ رسیده است. در  زمینۀ درین کتابی است که ترکاملمحمدهادي محمدي 

 شکل در بینیپیش با که است خالق یلتخ فانتزي: است آمده لرش قول از کتاب این از جایی
 منجر و دارد شـناختی مـاهیتی خالق فانتزي این. کندمی خلق را شدنی محقق واقعیتی هابازنموده

 ). 61: 1378شود (محمدي، می جهان از شناخت نوعیبه
 اي بر فانتزي تألیف دکتر شیوا مسعودي نیز مطالب مناسبی رادر کنار این کتاب، کتاب مقدمه

هاي تألیفی یا ترجمه در موضوع مهم فانتزي موجب کند. ضعف وجود کتابدر حد اولیه طرح می
ها از سوي مترجمان و مؤلفان در جامعه شود که منابع بیشتري در مقوله مقاالت و پژوهشمی

 ترجمۀ تالکین،. آر. آر.جی نوشته کودکان و پژوهشی ایران وجود داشته باشد. مقاالتی چون فانتزي
 هايخاکبـازان، فانتزي علی ترجمۀ کانئون لورا نوشته فانتزي هايصـراف، داستان غالمرضـا
نامه خانم نگین محبی صراف و همچنین پایان غالمرضا ترجمۀ جکسن رزمري نوشته ویکتوریایی

پردازي شناسی شخصیت براي شخصیتهاي رواندر دانشگاه هنر باعنوان بررسی ظرفیت نظریه
 مۀ انیمیشن در روند نگارش این پژوهش تأثیرات شایانی داشتند.نادر فیلم
 نظري مبانی
 همچنین سینما و در پردازيشخصیت کتاب در امامی دیدگاه براساس پژوهش نظري این مبانی

و هانس  2فروید زیگموند و 1یونگ گوستاو کارل همچون بیستم قرن اوایل مطرح روانکاوان نظریات
 یدهد یآثار متنوع یزیونو تلو ینماییدر آثار س یشناسیتبحث شخص ةحوز . دراست استوار 3آیزنک

 يفانتز یطمح یکدر  یتمبنا قراردادن شخص يبرا ،حوزه یندر ا یقشود که بنا بر ضرورت تحقیم
 5مکی رابرت و 4فیلد سید همچون نویسینامهفیلم مطرح اساتید تمامیاند. مورد استفاده قرار گرفته

 
1. Carl Gustav Jung 
2. Sigismund Freud 
3. Hans Eysenck 
4. Syd Field 
5. Robert Mckee 
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ساز نظري دارند که زمینه شخصیت پردازش درخصوص همسویی نسبتاً هايدیدگاه 1تروبی جان و
و در مقاالت  ندارد وجود خصوصیبه کتاب فانتزي ژانر در شخصیت پرداخت درزمینۀ اما اولیه بودند

  به صورت محدود به آن اشاره شده است.
گیرد فانتزي قرار می هاي امامی در کتاب خود، شخصیتی که در آثاربراساس مطالب و دیدگاه

 تمام اي با آثار رئالیستی ندارد، چراکه سرشتهاي درام است و تفاوت گستردهیکی از چرخ دنده
 او هویت دهندةتشکیل که است هاییالمان پایه بر بیوگرافی حتی و واقعی و خیالی هايشخصیت

یت در کنار هاي ظاهري و جسمی شخصهستند. ظواهر بیرونی یک شخصیت اعم از ویژگی
شود. در ژانر فانتزي شناسی او باعث ایجاد یک شخصیت در داستان میخصوصیات درونی و روان

 صورت اغراق شده ظاهر شود و حتی به شکل کامل رئالیستی جلوه کند.تواند بهشخصیت می
هاي دو انیمیشن در در کنار مبحث فانتزي در کتاب امامی براي مقایسه تحلیلی شخصیت

شناس مشهور اهل انگلستان نیز هاي داخلی و خارجی از مبانی نظریات هانس آیزنک رواننمونه
 يبندو طبقه یريگبه اندازه یعامل یلبا استفاده از روش تحل یزنکهانس آاستفاده شده است. 
 یشتراستفاده کرده، لکن ب یمارو ب يعاد يهاخود از نمونه یقاتاگر چه در تحق يصفات پرداخت. و

: 1374(پروین،  در انگلستان انجام گرفته است یمادسل یمارستانب یسسه روانؤات او در میقتحق
 ابعاد عبارتند از: یناست. ا یسه بعد کل يدارا هایپدر سطح ت یتشخص یزنک،به اعتقاد آ). 12
 ؛گرایانگرایان در برابر درونبرون .1
 ؛یجانیه ينااستواري در برابر نژندروان .2
 ).78: 1385(شولتز،  کارکرد فراخود یار کنترل تکانه در برابیشی پرروان .3

هاي داخلی و پردازي، دو شخصیت مورد بررسی در سریالطبق بحث فانتزي و شخصیت
 گرایان تقسیم شدند.گرایان در برابر برونخارجی بر مبناي مورد اول یعنی درون

 

 گرایاندرون
است.  یادز پذیريیکتحر يها براآن یهستند. استعداد سرشت يمرکز یعصب یستمس یرثأت تحت

 یاريو بس ییراتتغ یکات،تا از تحر کنندیکوشش م و معموالً کنندیمهار م یخوباحساسات خود را به
و  اشگرندپرخیراعتماد و غکنند. خوددار، آرام و محتاط هستند. قابلاجتناب  یاجتماع هايیتاز فعال

هوششان باالست.  یزان. کمتر معتاد به دود هستند. میلندقا یاديارزش ز یاخالق يهنجارها يبرا

 
1. John Truby 
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 دهندیکه انجام م ییکارها يبرا یهستند. ول یقدر کارها دق است. معموالً یعال شانیانقدرت ب
به  ابتال ياست و برا یادها زبه احساس حقارت در آن یش. گرایستندن ئلارزش قا یبه قدر کاف

 ).115: 1376زاده، قلیدارند ( ريیشتب یو وسواس آمادگ یافسردگ ی،دلواپس
 

 گرایانبرون
 ینا یزنککم است. آ پذیريیکتحر يها براهستند. استعداد آن يمرکز یعصب یستمس یرثأت تحت

 یفتعر یطمح ییربه محرك و تغ یازو ن ینیبخوش یختگی،برانگ ی،طلبجامعه يهاافراد را با مشخصه
. یستندقابل اعتماد ن و معموالً شوندیم يو پرخاشگر یلقخ ییراتدچار تغ یارگراها بس. برونکندیم

وکوشش  . به کارزنندیحرف م یادو ز برندیلذت م هایهمانیمندند، از مبه بودن در جمع عالقه
 يبرا یشتريب یش. گرایستندبادقت ن و وجود دارد یزدگشتاب یشانندارند. در کارها یعالقه چندان
 ).109: 1386(دادستان،  دارند یسترياز ه یتظاهرات ناش

 

 مروري بر مفهوم فانتزي
 با را جهان فانتزي. رسیممی شدن پدیدار معناي به آکسفورد واژگان در فانتزي واژة بررسی در

 رؤیت به همان فانتزي کند،می تقلید کنیمدرك نمی خودمان از خارج ما که شگفتش هاينشانه
 به همان توانمی شودمی شامل را فانتزي که تلفیمخ تعاریف در خیالی، شیوة به است درآوردن
 فانتزي کتاب نویسندة مانلف گرفت، نظر در را خیالی موجودات و خیالی زمان و فضا کشیدن تصویر
 تقلیل غیرقابل و اساسی عنصر شامل« فانتزي او عقیدة به و داندمی شگفتی تولید را فانتزي مدرن،

 که است داستان در فانی هايباشخصیت اشیایی یا وداتموج فراطبیعی، و غیرممکن جهان از
  ».شوندمی آشنا داستان در آن با خوانندگان
 ویژگی این چراکه داندمی فانتزي ویژگی ترینمهم را جادویی عناصر از استفاده نیز 1تالکین

 که ستا کرده ذکر ادامه در تالکین. هست پریان هايداستان و اياسطوره هايداستان به متعلق
 ویژگی این کرد، تکذیب و تأیید را آن اعتبار تواننمی و شودنمی سنجیده عقلی معیارهاي با فانتزي

. یابیمدرمی است، کرده ارائه فانتزي زارشگفت با نام خود کتاب در نلسون توجیر که تعریفی در را
 مخلوقاتی که آثاري باشد، شگفتی از عنصري شامل که است آثاري چنان فانتزي« او اعتقاد بنابر
 شاندرباره تواننمی عملی و عقلی جنبۀ از افتد،می اتفاق که رخدادهایی و شوندمی ظاهر آن در

 
1. J. R. R. Tolkien 
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 قوانین یا انسانی ايباتجربه تطابق در که شودمی توصیف قلمرو این در رخدادهایی. داد توضیحی
 ).129: 1378محمدي، (» نیست شناسیممی ما که طبیعی

پردازان حوزة فانتزي بر این عقیده است که فانتزي باید خالق شگفتی باشد، نظریهدیدگاه عموم 
 واقعیت دگردیسی همان فانتزي دیگر بیانی به بود آن براي علت دنبال به نیست نیازي که شگفتی

 که تودوروف. هست 1تودوروف تزوتان اند،پرداخته فانتزي موضوع به که دیگري محققان از است.
 معرفی ادبی ژانر یک را فانتزي فانتاستیک، کتاب در بوده ادبیات ساختارگرایی گذارانهپای از یکی
 ايگونه شگفت گونۀ ،3شگفت و 2شگرف هاينام به کرده معرفی را فانتزي گونه دو و است کرده
 وجود آن براي عقالنی توجیه از شکلی هیچ اما شود،می دیده فراطبیعی عناصر آن در که است
در  .دارد عقالنی توجیه باز برسد، نظر به وهمناك هرچند ايپدیده هر شگرف، گونۀ در ماا ندارد؛

 هاي اصلی فانتزي اشاره شده است: ذیل به برخی گونه
  

  ٤فراتري
 هايسرزمین قلمرو در فانتزي این کندمی حکایت واقعیت از فراتر دنیایی تخیالت از فانتزي نوع این

 سرانجام به پی در مکرر آن اصلی هايشخصیت و گیردمی صورت ابداعی هايجهان و تخیلی
 طورکلیبه اما باشد، طنز از اثري فراتري فانتزي است ممکن گرچه و هستند جستجو یک رساندن
 .است جدي آن لحن فروتري فانتزي برخالف
  ٥فروتري

 زمینی یا فروتري فضاهاي در بیشتر. است واقعی جهان در فراطبیعی عناصر رخنه فانتزي، نوع این
 رمزها هاسمبل از بیشتر و است واقعی جهان از رونوشتی فروتري جهان این و دهدمی رخ داستان

 ).137: 1378محمدي، ( شودمی استفاده فانتزي گونهاین در نمادها و
 حماسی یا قهرمانی

 و آئینی ردهاينب و است جمعی هايآرمان مانند اصیل هايحماسه از الگوبرداري فانتزي نوع این
 .شیردل برادران فیلم مانند است؛ مشهود کامالً آن در قهرمانی

 
1. Tzvetan Todorov 
2. Uncanny 
3. Marvelous 
4. High Fantasy 
5. Low Fantasy 
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 شناختیروان
 سازوکارهاي طریق از کودك روانی ساماندهی آن اصلی باهدف کارکرد که است فانتزي از ايگونه
 روایت جریان در رواي یا مؤلف افکار و است فانتاستیک رخدادهاي و هاکنش بستر در شناختیروان
 ).47: 1390 سیاسی،( شودمی آشکار

 پریانی
 روش این به که کسی ترینشدهشناخته که دارد پریان هايافسانه در ریشه فانتزي از گونهاین

 خود خاص پریانی هايافسانه کرده تالش که است1 آندرسن کریستین هانس نویسدمی فانتزي
 ).32: 1387 سعودي،م( گیردمی کمک خود تخیل از مسیر این در و کند راخلق

 گوتیک
 دلهره عوامل تمام و است اشباح و هراس فانتزي فانتزي، نوع این است، گوتیک فانتزي دیگر نوع
 نوع این جذاب هاينمونه از یکی. بیندازد هراس به را مخاطب تا شودمی جمع فانتزي نوع این در

: 1387 مسعودي،( افتدمی اتفاق مردگان دنیاي در که است »2کریسمس از قبل کابوس« فانتزي
24.( 

 اياسطوره ـ تاریخی
 تخیل براساس بیشتر بلکه تاریخ، مشخص سندهاي مبناي بر نه تاریخ که است فانتزي از نوعی
 بعد ترکیب از همیشه هاحماسه شود؛می ساخته عامه ذهنیت و اساطیري هايداده و نویسنده فردي
 .است شدهساخته اشدب هااسطوره همان که تاریخ تخیلی و واقعی

 داستان ماجراهاي کل که هستند هاییداستان فانتزي مختلف هايگونه این کنار در همچنین
 معمولی و آشنا فضایی در داستان شروع که؛ ترتیباینبه دهدنمی رخ فانتزي دنیاي در

 دنیاي از رعبو با هاشخصیت این داستان از اينقطه در اما است؛ معمولی و انسانی هايباشخصیت
 اس سی اثر 3کمد و جادوگر شیر، داستان مانند شوند؛می وارد فانتزي و جدید دنیاي به واقعی
 عبور و قدیمی ايخانه در کمدي به شدن وارد با که است کودکانی ماجراي داستان این. 4لوئیس

 ).137: 1378 محمدي،( بینندمی نیا نار شهر در را خود آن، از
 

1. Hans Christian Andersen 
2. The Nightmare Before Christmas 
3. The Lion, the Witch and the Wardrobe 
4. Clive Staples Lewis 
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 ایت فانتزي ویژگی شخصیت در رو
 دسته اصلی از عوامل و هنگام ساختن و شکل دادن به هر شخصیت دراماتیک باید به دو

 يهاتیدسته باعث خلق شخص به این دو یتوجهیتوجه ویژه کرد. ب دهندهلیتشکي هاشاخص
 .خواهد شد يبعدتکراري، قالبی و تک

 کیفیتی از محیط عامل .کننده زندگی اشخاص هستندوراثت دو عامل اصلی تعیین و محیط
طرح شیرازه ساختمان شخصیت در یک اثر محسوب  برايعامل  نیترمناسب که است برخوردار

ارتباط با دیگر کاراکترهاي اثر به نحوي قرار  شود. میدان دادن به این عامل، کاراکتر را درمی
الی از سکنه در انیمیشن خ سازد. مثالً جهانمطالعه میها را قابلدهد که تأثیرات متقابل آنمی

 . دهندیاي را معنی م ـوال شخصیت اي بسیاري از کارهاي  ـسینمایی وال 
. حفظ شباهت زندیفیزیکی و جسمانی شخصیت دور م يهاوراثت ابتدا پیرامون جنبه نقش

 کهیهنگام. مثالً است خلق شخصیت کاربرد این عامل در نیتريخانواده یا نژاد عاد شخصیت به
ها ترکیبی از پدر و کنند فرزندان آنازدواج می نیمیشن شرك کاراکترهاي االغ و اژدها باهما در

در استفاده از عامل وراثت باعث جذب شدن کودکان شده  یمادر خود هستند. همین ساختارشکن
 است.

طور که ذکر شد محیط عامل مهمی براي خلق یک شخصیت موفق است و زمانی که همان
ک انیمیشن به صورت فانتزي ایجاد شود شخصیت شکل گرفته در این اثر نیز محیط شما در ی

شود و این هماهنگی باعث همذات پنداري مخاطب با طور ناخودآگاه با محیط هماهنگ میبه
کهن  يهاتر از افسانهو ملموس ترینی، حضوري عهايشخصیت در فانتزشود. شخصیت شما می

شوند، اما در کلی ارائه می يهاپیها فقط تو است. در افسانههم ماهیت دنیاي ندارد. علت آن
» خاص بودگی«نوع انسانی آن، جاي تجلی کافی دارند. عنصر  ژهیوبه هاتی، شخصهايفانتز
 کند. ، این وضع را تقویت میهايفانتز

توان ها در فانتزي را به سه دسته کلی میمحمدي در کتاب خود اعتقاد دارد که شخصیت
طور که از نامشان مشخص ). همان285: 1378سیم کرد. واقعی، کهن الگویی و ابداعی (محمدي، تق

هایی هستند با اغراق براي مردم عادي در گذشته توصیف هاي واقعی شخصیتاست شخصیت
هاي عادي بود در ظاهر یک غول تصور شدند. براي مثال شخصی که کمی بزرگتر از انسانمی
هایی هستند که به اعتقاد یونگ ریشه هاي کهن الگویی شخصیتعنی شخصیتشد. دسته دوم یمی

هایی هستند که ها و کهن الگوهاي دسته جمعی دارند؛ براي مثال در تمام دنیا شخصیتدر اسطوره
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دهند و ها نمیشوند و اجازه خواب راحت به انسانعنوان موجود شرور در رخت خواب معرفی میبه
شوند. دسته سوم نیز دسته ابداعی و زاده ذهن نویسندگان در ام بختک معرفی میگاه در ایران با ن

اي در ذهن خود موجودي ترکیبی از انسان و شیر طور مثال نویسندهطول اعصار مختلف است. به
 شود.کند و این موجود داراي یک داستان و پیشینه میو گاو را مطرح می

 پژوهش روش
 نوعی روایتی تحلیلی طرح یک اجراي کلی، مراحل طور است به یتروا تحلیل تحقیق این روش

 :است زیر صورتبه
متن: در مرحله اول متن مورد نظر جهت تحلیل منطبق با اصول پژوهش  کردن مدیریت قابلیت

تر و پردازي با هدفی دقیقهاي نظري در زمینۀ فانتزي و شخصیتانتخاب شده و سپس چارچوب
 شود.شوند و سپس کار تحلیلی آغاز میتاکنون عرضه شده پرداخته می تر نسبت به آنچهروشن

رسد. تماتیک می تحلیل هاي متنی براساس منطقبندي دادهدر مرحله دوم نوبت به طبقه
. شودمی ثبت و یادداشت متن هايپاراگراف با ارتباط در هاآن بنديگروه با را تکراري هايایده
 و هاایده برخی شود،می دهیسازمان بستههم عبارات قالب در تکراري ايهایده بنديگروه با هاتم

 ترخالصه صورتبه و شودمی بنديدسته گروه یک در محتوایی یا ساختاري تشابه علت به هانظریه
گیري و شود. سپس بعد از تحلیل این دو اثر با توجه به نظریات نتیجهمی ارائه جداگانه بخشی در

 شود.سازي مطرح میپیشنهاد الگو
 ينظر يهاقالب سازهبندي شده در مرحله قبل  ها طبق الگوي طبقهدر مرحله سوم تم

داستان گونه با بازگو کردن  ينظر یتروا . یکشود یم یدهسازماني ـ ازلحاظ نظرتر ـ یانتزاع
 ینتراز مهم یکی شود.یصورت داده م یدجد ينظر يهاکننده برحسب سازهداستان مشارکت

خود «در اشکال  تواندیم »خود« متن است.درون »خود« یتی، تحلیلروا یلدر تحل ينظر يهاسازه
 منعکس شود »یهخود چندال« ،»وییوگخود گفت«،»شدهیتخود روا«، »ثابت یشناختروان

(Wortham, 2001: 176). 
 هاي پژوهشیافته

عفی که از دیدن فانتزي به مخاطب ی دارد، سرگرمی و شتأملقابلهاي گوناگون و فانتزي جنبه
هاي زمان کودکی نیست و همچنین پردازي و بازيشباهت به شعف خیالدهد بیدست می

یک عنوان پردازانه قرار دارد در طول تاریخ همواره بههاي خیالهاي آموزشی که در داستانجنبه
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نیز نقل کرده  1ر بنیامین شد، در همین خصوص والتقالب آموزشی براي مردمان در نظر گرفته می
هاي پریان منتقل گویان هرگاه به اندرزي نیکو نیاز داشتند آن را با داستاننخستین قصه«که 
دهد جهان را بهتر بشناسیم و نه از دریچۀ آنچه ). فانتزي اجازه می25: 1377ین، الک(ت» کردندمی

 نگریم. پردازانه میهاي خیالهیه ذهنمان به پدیدپاالبینیم، بلکه از دریچه و در هستی می
هاي اصلی در دو انیمیشن نگارندگان پژوهش با بررسی فضاي کلی فانتزي موجود و شخصیت

 اند.پردازي در آثار داخلی فانتزي ایران اشاره کردهداخلی و خارجی، به ضعف شخصیت
 »سوي دیوار باغآن«یانمایی سریال پوتحلیل شخصیت در 

 
 »آن سوي دیوار باغ«ی پویانمایی اطالعات کل .1 جدول
 »آن سوي دیوار باغ« نام اثر

)Over The Garden Wall( 
 نیک کراس کارگردان
 امریکا کشور

 قسمت (یک فصل) 10 تعداد قسمت
 2014 سال تولید
 پاتریک مک هیل خالق اثر

 ورت شخصیت اصلی داستان
 
 هاينام به برادر دو همراهی داستان به که است کوتاهی انیمیشن سریال »باغ دیوار سويآن«
ادل مرموز و انبوه جنگل میان در را خود سفرشان ابتداي همان در که پردازدمی گریگوري و ورت
 برادر دو شدن. گم را خانه به بازگشت راه نه و شناسندمی را جنگل نه کهدرحالی یابندمی ٢وودز
 کندمی هدایت سمت این به را ما ببینیم را قهمنط آن به ورودشان نحوة کهآن بدون جنگل درون
هاي فانتزي پویانمایی جنگل اوج المان این فانتزي. تماماً و است ذهنی آنها ساختۀ یا جنگل که

 است.
یداست که هر پ شوند،رو میهاي مرموزتري روبهروند با پدیدهدو برادر ناتنی هر چه جلوتر می

تر نیز همانند یک کودك گرفتار فضاي خیالی شده و رادر بزرگاند و بدو در سن کودکی گیر افتاده
رود چراکه همانند برادر کوچک کوشد بیشتر در آن فرو میهر چه در راه رسیدن به رهایی می

هایش گرفتارشده. اگر بخواهیم مثالی در راستاي فانتزي موجود درون جنگل را پذیرفته و در حیله
 

1. Walter Benjamin 
2. Edelwoods 



 هاي دیداري و شنیداريرسانهعلمی فصلنامه  ║ 68

║
  

 
13 سال

ارة 
 شم

،
32 ،

تان
زمس

  
139

8
 

کنیم جایی که دوروتی در ابتدا در آن گم اشاره زاُبه جادوگر شهر توانیم این انیمیشن بزنیم، می
ها را باور شود چراکه هنوز به بلوغ نرسیده و این ترسهاي آن میها و ترسشود و اسیر حیلهمی

رساند که ز، او را به این امر میاُشود اما گذار دوروتی به درون ناکجاآباد کرده و محو جادویشان می
توان به محیط مسلط شد؛ اگر بشود به نقطه ضعفی دارد و با دریافت آن نقطه می هر ساختاري

هاي بر نجات خود به شخصیتتوان عالوهمحیط مبهم و رازآلود فانتزي مسلط شد دیگر می
محض ورود به گیرکرده در دنیاي خیالی اطراف نیز کمک کرد و حکم مرشدي را پیدا کرد که به

هاي پوشالی آن یابد و جنبهراحتی به قوانینش دست میی جهان پیچیده بهدنیاي جدید با بازشناس
 برد.را از بین می

هاي فانتزي بسنجیم آمیخته شدن توانیم این سریال را با یکی از خصیصهاصلی که می منظر
شناسانه با فانتزي است. فانتزي واکنشی ناخودآگاه به قواعد خشک و رسمی دنیا است عناصر روان

شناسان اي براي نگریستن به دنیا به راه و روشی نمادین است در همین راستا روانیدگاه و دریچهو د
 دانند.هاي درونی و شخصی فرد میها و استرسنیز فانتزي را واکنشی براي مقابله با عقده

هانس . گرایی و برونگرایی را رواج دادیونگ یکی از نخستین کسانی است که مفهوم درون
جاي استفادة را از یونگ گرفت؛ اما ترجیح داد به گراییبرون و گراییدرون دو اصطالح آیزنک

اي بنابراین در تعریف آیزنک، هر یک از ما نقطه. ها را در دو انتهاي یک طیف قرار دهددوقطبی، آن
ود البته آیزنک عمالً مقیاس خ. ایمگرایی را به خود اختصاص دادهگرایی و بروناز طیف درون

گرا هستیم و فقط کند که همۀ ما تا حدي بروننامد؛ یعنی فرض میمی گراییمقیاس برون را
 ،گرا باشیدگرایی ما با یکدیگر تفاوت دارد. طبیعتاً اگر شما از دوست خود کمتر برونمیزان برون

 .گرا هستیدتوانید فرض کنید نسبت به او درونمی
که مناسبات اجتماعی نرمالی  هستگرا رخورده و درونبا توجه به مبانی آیزنک ورت پسري س

خواند وزندگی سرشار از تنهایی دارد همچون همساالنش ندارد، او بیشتر در خود فرورفته، شعر می
اش سوق اي جدید از زندگیتا اینکه ابراز عالقه به دختر موردنظرش در شب هالوین او را به دروازه

چ تفاوتی با یک داستان رئالیستی و حتی فیلم سینمایی رمانس ندارد. داستان هی نجایادهد. تا به می
نیازهاي اولیۀ شخصیت که همان عشق و غریزة کنترل نشدة دورة نوجوانی است او را شبیه به 
دیگر همساالنش کرده با این تفاوت که او انزوا را به اجتماع ترجیح داده است و همین نکته نخستین 

 کند.هاي دیگر پرتاب میفرد نسبت به شخصیتیتی منحصربهگام را براي ساخت شخص
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گاه به عرضگی و منزوي بودن خود را تنبیه کند و هیچهاي بیدهد با کلیدواژهترجیح می ورت
اش در مواجه با غول هاي اصلی زندگیهاي درونی این انفعال پی نبرد چراکه مواجه با ترسریشه

ل این غول در قسمت اول انیمیشن در قامت یک گرگ سیاه به همین دلیدرون ناخودآگاه است؛ به
راحتی قابل پشت سر تر بههاي کوچکهاي ابتدایی ما در مواجه با پدیدهکند اما ترساو حمله می

همین دلیل ورت با تالش بسیار و با کمک گرفتن از شانس توانست بر ترس اول گذاردن هستند به
هاي اولیه را در او تحریک ام راه نبوده و تازه شیرینی مواجه با ترسدرونی خود فائق آید اما این تم

هاي نفس در پیدا کردن راه خانه چالشها و تنظیم اعتمادبهکرده، مواظبت از برادر، مواجه با سختی
  بعدي ورت هستند.

ش ادهد؛ اما خواستۀ درونیداند باید به خانه برسد و این هدف او را شکل میشخصیت ورت می
هایش غلبه کند و با تناقضات درونی خود خواهد بر ترسشدت با چنین هدفی مغایرت درد، او میبه

مواجه شود تا درنهایت به بلوغ برسد و در انتها مخاطب به همراه خود کاراکتر ثمرة این بلوغ را 
 »سوي دیوار باغآن«اگر سریال انیمیشنی  نوعی دروازة ورود برات به اجتماع نیز است.بیند که بهمی

توانیم در پایان ورت را شخصیتی بنامیم که را همچون گذار کودکی به نوجوانی در نظر بگیریم، می
هایش را در ذهن بازشناسی ها و سرخوردگیخوبی گذشته و ترساز بحران مختص سن خود به

خود ناشی از بلوغ کرده و دست به اصالح آن زده تا بتواند در پایان داستان با عشقی نهفته درون 
 مواجه شود تا به معشوقه خود برسد.

شناسان و دانشمندان به اثبات رسیده دورة کودکی دورة تجربه و وضوح توسط تمامی روانبه
باره در یکها بهکنیم و تمام این پرسشنگریم و پرسش ایجاد میو خطا است، جایی که می آزمون

باره از دورة کودکی به نوجوانی یکاین سریال انیمیشنی بهشود. ورت در دورة نوجوانی تلنبار می
 واقع من کیستم،ینکه بها شود و نخستین گذار ورود به نوجوانی بحران هویت است،پرت می

هاي من چیست و به دنبال چه چیزي هستم و هدفم چه خواهد بود. دورة بحران هویت ضعف
سخگویی به آنان بازماندهاست و مکانیسم ها و عدم پامقطعی است که نوجوان از حجم پرسش

 دهد.ها به سمت بیهودگی سوقش میدفاعی بدنش براي حفظ سالمت روان او مدام از این پرسش
دارد که باید  نیاز دراماتیک هر شخصیت اصلی در داستان، احتیاج به یکاز نگاه سید فیلد 

اورند، ببرند یا مال خود کنند. این نیاز، ها باشد؛ چیزي که بخواهند آن را به دست بیانگیزه اصلی آن
ها را به سمت مقصدشان در مثابه بنزینی باشد که آنعنوان منبعی دائمی از انرژي و بهباید به

 داستان بکشاند. اگر این نیاز دراماتیک را ندارند، نباید در داستان باشند.
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یدن به خانه است، اما در خالل در ظاهر رس »سوي دیوار باغآن«نیاز دراماتیک ورت در سریال 
فانتزي موجود که منجر به استعارة کلیت داستان شده است رسیدن به خانه همان رسیدن به بلوغ 

عرضه تبدیل به هایش مبارزه کند تا از فردي بیخواهد رشد کند و با ترسشود، ورت میتعبیر می
هاي اش یعنی کشف ارزشستۀ اصلیپذیر شود تا به کمک این منحنی رشد به خوابرادري مسئولیت
 درونی خود برسد.

دارند، از  شناختیروانکارکردي  متندرونتمام وجوه  »سوي دیوار باغآن«در سریال انیمیشنی 
هاي شرور داستان همگی نمادهایی شکن تا پرندة آبی و شخصیتجنگل ابل وود گرفته تا مرد هیزم

گ و بوي جسمانی گرفته و راهی را براي ورت، از دنیاي واقعیت هستند که در ذهن ورت رن
 کنند تا به خودآگاهی منجر شود.شخصیت اصلی این قصه باز می

هاي شروري که در این داستان وجود دارند همگی قربانی محیط اطرافشان ی شخصیتتمام
 اند درست مثلها تنها دچار بیماري شدهباشند، آنخود حامل هیچ شري نمیخوديهستند و به

که هیچ شخصیت بدي در آن  1هاي انیمیشن شاهزادة مونونوکه اثر هایائو میازاکیتمامی شخصیت
افکند که با تابانیدن اندك وجود ندارد؛ شر تنها همچون سایۀ شیطانی بر روي برخی افراد سایه می

 رود.نوري از بین می
ها آن رد بیشتر ندارند،هاي فانتزي بیش از پنج الی شش کارکپویانماییهاي فرعی در شخصیت

کنند. بازانی که شخصیت را از مسیر خود خارج میتوانند مرشد باشند یا کاتالیزور و حقهیا می
 هاي مکمل قرار است درك ما را از خواسته و درونیات شخصیت اصلی گسترش دهند. شخصیت

کودکی است  ورت)( یاصلشخصیت  ترکوچک، گریگوري برادر »سوي دیوار باغآن«در سریال 
تواند قدر میشود، براي او یک قورباغه همانکه گویا هیچ تمایزي بین خیال و واقعیت قائل نمی

عادي باشد که حرف زدن یک پرنده. گریگوري درواقع یک کاتالیزور است، کاتالیزورها در الگوي 
علت اصلی بهشوند و ضمن سفر و همراهی با قهرمان می هاي مکمل فرشتۀ مسافر خواندهشخصیت

صورت که گریگوري در شوند بدیننحوة برخورد با حوادث منجر به آگاهی شخصیت اصلی می
عرضه و کند و از یک برادر بیپذیري ورت را فعال میطول داستان نیروي حفاظت و مسئولیت

 کند.مسئولیت او را تبدیل به برادري مسئول و شجاع میبی
 مابین درست است، عجایب سرزمین در گمشده چۀب از ايکلیشه کماکان ورت شخصیت

 از فردي راهنمایش اما دارد راهنما به نیاز او. پذیرش و مبارزه ناباوري، و باور نوجوانی، و کودکی
 

1. Hayao Miyazaki 
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 داند؛نمی را راه خود که راهنمایی. است راهنما الگويکهن نوعی بلکه نیست، سالبزرگ دنیاي
گمشده در  دو برادرنام بئاتریس که همراه و راهنماي  است. پرندة کوچکی به آبی پرندة راهنما

هاي رو شدن با ترسکند، بلکه به روبهها کمک میتنها دررسیدن به خانه به آنشود و نهجنگل می
کند. او قرار است به قهرمان بفهماند که فرار از ترس تنها سایۀ ترس را قهرمان نیز کمک می

آن تنها مواجهه است. شخصیت پرنده آبی شباهت بسیاري به کند و راه نجات از تر میگسترده
 نامه سمبولیک موریس مترلینگ به نام پرنده آبی دارد.شخصیت راهنما و هدف در نمایش

 »آریو قهرمان کوچک«تحلیل شخصیت در پویانمایی 
 

 »کچآریو قهرمان کو«اطالعات کلی پویانمایی  .2 جدول
 »کوچک قهرمان آریو« نام اثر

)Ario the Little Hero( 
 شاکري مجید کارگردان
 ایران کشور

 قسمت (یک فصل) 20 تعداد قسمت
 )2011( 1390 سال تولید
 آرمان آرین ـ محمد برومند خالق اثر

 آریو شخصیت اصلی داستان
 
ترین تمایز متفاوت فضاي فانتزي این دو اثر در بسترهایشان است. بستر اصلی نخستین و مهم      

شناسی و درونی است و بستر انیمیشن آریو یک بستر میشن آن سوي دیوارباغ یک بستر روانانی
ها پاسخی اسطوره اي است. براي این منظور بهتر است تعریفی از اسطوره ارائه شود.تاریخی اسطوره

بودنـد بـه حیرانی و سرگشتگی انسان اولیه براي جبران ناتوانی در برابر نیروهـاي طبیعـت و 
ها) سـاخته ها براي رام کردن طبیعت (ناشناختهکنند اسطورهگونه کـه اسطوره شناسان تأکید میآن

 .اسطوره شناخت واقعیت از روي فرا واقعیت اسـت در نتیجه .)3 :1377پور، لیاسماع(شـدند 
 نکهیا جهیاسـطوره درسـت نقطه مقابل شعر و اوج نادانی است و ریشه در جهل دارد. نت ،بنـابراین

هاي ما دارد و عنصر خیال در فانتزي اشاره به عنصـر وهـم در فـانتزي اشاره به نادانی
 .هاي ما داردنادانستگی
ها رها شود تـا حـد زیادي توانسته از اسطوره يگوید انسان امروزمی هادربارة اسطورهیونگ 

این مطلب اسطوره را در ارتباط  )32:  1377یونگ، سازي او را رها نکرده اسـت (اما نیاز به اسطوره
همین هاست و بهپویانماییفانتزي نیز یکی از ارکان بسیاري از  دهد.تنگاتنـگ بـا فـانتزي قـرار می
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چرخد، فضاي کلی اي ایران میهاي اسطورهدلیل انیمیشن سریالی آریو نیز در بستر همین داستان
مطلق  و شرو مخاطب به تماشاي خیر مطلق  هاي اوستا قرار دارداثر درست همانند داستان

 نشیند.می
کند. او شاگرد یک دیگ ساز دیوسیرت است؛ اي کوچک در شهري آرام زندگی میآریو در خانه

اي آرام و اندازد. خانههاي پیرامون مدام او را در تکاپو میاما کنجکاوي زیادش نسبت به پدیده
باید در راه مرد شدن گام بردارد و از نظر اطرافیان تنها  جنجال از آریو پسري ساخته که از دوربه

سازد. او در این کار کردن و پذیرش مسئولیت تأمین نیازهاي مالی خانه است که از او یک مرد می
شود که صاحب کارش یک دیو است و از درون مغازه آنها راهی به دروازه دیوهاست مسیر متوجه می

 کند.براي نجات شهر در کنار دوستانش آغاز میو شهر در خطر است و سفري را 
که عموم مردم چه در قصر و چه در پردازد، درحالیبه نبرد با دیوان می ساله 12آریو کودك 

ها خبر هستند. این هوشیاري شخصیت نشان از همان اصالح دوبارة نیکیخانه از این ماجرا بی
هاي فانتزي انتخاب پویانمایید. در این دست دهوسیلۀ کودکی که نمایندة سرشت نیک است میبه

بر جاي تکیهکشاند که بهآور صلح در دنیا تعمداً مخاطب را به این سمت میعنوان پیامیک کودك به
 جثه و غلبۀ قدرت بر شر باید به فکر تقویت نیروي فکر و خالقیت باشیم.
به محیط و مردمان عادي در این مجموعه انیمیشن قهرمان ما کودکی است که هنوز مشرف 

دور و برش نشده، او از جنس مردمان عادي است و نه قدرتی دارد و نه برتري و صرف هوش ذاتی 
تواند دست به اعمال قهرمانانه بزند. در این سفر خطرناك آریو هیچ انگیزه شخصی که دارد می

جمعی یونگ را بیشتر از  توان ناخودآگاهکه میطوريندارد و مبارزه او داراي هدف جمعی است به
انگیزة دیگر مردمان شهر  همانندشناسی به این سریال نزدیک دانست. انگیزة آریو هر مبحث روان
. عدم پرداخت شخصی به استشان آرام و در زیر سایۀ صلح هاست که سرزمینو دیگر اسطوره

راکتر را بدون نتیجه گیري انگیزه براي این کاشکل روند درگذاري کاراکتر آریو هرگونه نقطه
 پردازي این قهرمان است.هاي شخصیتگذارد و این یکی از نقطه ضعفمی

رسد به این معنا که می Aدر پایان به همان نقطۀ  Aشخصیت اصلی در این مجموعه از نقطۀ 
نگرشش نه تغییر کرده و نه به بلوغ رسیده چراکه آریو از ابتدا یک تیپ بوده و عاملی براي پیشبرد 

 گرایی است کهشناختی، آریو شخصیت برونروان الگوهاي تعریف قصه و نه بیشتر. براساس
 چون بریزد هم به اشاجتماعی زندگی زنجیرة خواهدنمی و دیده اجتماع از جزئی را خود گراییبرون
 .شودمی تعریف اجتماعی ارتباط و زنجیره همین از هویتش تمامی
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 عاملی ترینبزرگ این و دهدمی ادامه خود راه به ضعفی هیچ نبدو بلوغی و رشد هیچ بدون آریو
 فانتزي هايالمان تمام از خالی »دیوار باغ سويآن« سریال با مقایسه در را سریال این تا است

 ارجاعی انیمیشن فانتزي دنیاي شئ در هر هستیم، مداوم هاينمادپردازي شاهد ما فانتزي در ببینیم.
 براي ايدروازه معموالً فانتزي هايداستان این در و است داستان و واقعی دنیاي شئ در همان به

 هر دروازه این به ورود با اصلی شخصیت عجایب. سرزمین در آلیس همانند داریم فانتزي به ورود
 یابد.می دوباره تولدي فانتزي دنیاي در گویا و دهدمی دست از بود داشته را واقعی دنیاي در آنچه
 به ورود و حیرت موجب کدامهیچ گوهران سنگ و دیوان وجود آریو دنیاي در هکآن حال 
شود. در یک مسیر نمی اشواقعی دنیاي هايداشته دادن دست از به منجر آریو براي دیوان دنیاي

 باید تمامدرست براي طراحی شخصیت در فضاي فانتزي، در این برهه داستانی شخصیت می
 سرشار ترانسانی مسیري بازگشت مسیر تا ببیند شدهویران را اشواقعی زندگی به بازگشت هايپل
 قلۀ به ٢فرودو و ١سم گذار همانند باشد، اشگمشده هویت وجوه بازیابی و تفکر تالش ناامیدي از

 تصمیم این و ندارد وجود بازگشت براي مسیري دیگر که) هاحلقه ارباب( موردور در فشانآتش
 دیوان سیاه دنیاي به خروج و ورود اما کند،می نزدیک هاآن اصلی کاراکتر به را مخاطب طرفهیک
 خواست و نیاز درنتیجه. است تعلیقبی و ساده معمولی خانۀیک به خروج و ورود مانند آریو براي

 پیشبرد براي ابزاري همچون شخصیتش راه این در و است شهر اولیۀ آرامش به رسیدن شخصیت
 .پختگی به خامی از چرخشی یا ییرتغ بدون است داستان
اش کنند و به اکت قهرمانانهسریال آریو نیز چندین شخصیت او را در مسیر همراهی می در

توان به پیرمرد حکیم، برادرزادة وزیر و دیو کوچک اشاره کرد. هدف تمام رسانند که مییاري می
کنجکاوي آریو در راستاي  ها با آریو یکی است منتها همگی زیر سایۀ شجاعت واین شخصیت

توان انتظار عیار است نمیدارند. وقتی قهرمان این سریال یک تیپ تمامهدف قهرمانانۀ او گام برمی
هاي ها و حتی جنبهفردي باشند، تمام تصمیمهاي منحصربهداشت که کاراکترهاي مکمل شخصیت

دف قهرمان مغایرت ندارد و اي باهها ذرهبینی است، هدف آنها قابل پیشکمدي این شخصیت
یش برد داستانی ندارند، افزایند و نقش دیگري در پتنها به نیروي آریو براي مبارزه با دیوان می

کاراکترهاي مکمل بر دیدگاه آریو نیز تأثیري نداشته و صرفاً به علت جنبۀ فانتزي که دارند منجر 
 شوند.تر آریو براي غلبه بر دیوها میهاي محکمبه گام

 
1  . Sam 
2  . Frodo 
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خورد. محیط آرامی هاي فانتزي در این سریال نیز به چشم میدوگانگی محیط همانند بیشتر افسانه
باشد، سکونی که قرار است یابد نماد سکونی است که معرف قهرمان میکه قهرمان در آن تولد می

 ما را نسبت به نیک بودن شخصیت قهرمان مطمئن کند، محیط آرام کودکی و فضاي سبز پیرامون
اند یا ترها بودهدهد که پیشو تربیت مناسب قهرمان جایش را به نیروهاي اهریمنی می

شان هستند این نیروها قرار است محیط آرام اولیه را خورده یا درصدد بازیابی قدرت اصلیشکست
همین علت قهرمان از کودکی و به یک جهنمی براي حکم رانی و پادشاهی سیاهی تبدیل کنند به

برد و اینکه اگر از نیکی حفاظت نکنی روزي شر و سیاهی ی به حضور شر در زندگی پی مینوجوان
بایست بسا شخصیت از کودکی نسبت به مبارزه با نیروهاي دیوسیرت میگیرد پس چهجاي آن را می
ت. آمادة رویارویی با شر اس ها پهلوان قصه از کودکیهمین دلیل در این قالب داستانتعلیم ببیند؛ به

ساز با برد. شري که در زیرزمین کارگاه دیگآریو در این اثر زودتر از سایرین به وجود شر پی می
نتیجه کامالً مشخص  چه بود ،از این آن مواجه شده؛ اما اینکه آریو که بود و پردازش آریو پیش

محیط  در .شودمانع از همذات پنداري مخاطب با او می نیست، چراکه تیپیکال بودن شخصیت آریو
گذرد و همواره درصدد رفع اي از فداکاري نمیسیاه دیوان نیز آریو همان فردي است که لحظه

هاي تیپیکال پهلوانی که و برش است و درست منشی همانند شخصیت کردن موانع براي افراد دور
 یابد.هاي پهلوانی معنا میصرفاً تعریفشان با اداي اکت

شناسی آنها هاي روانها در دو پویانمایی با توجه به ویژگییتبا تحلیل شخص 3جدول شماره 
 تنظیم شده است:

 ییگرادرون يورت براساس الگو یتیشخص يهایژگیو. 3جدول 
 هاي شخصیتی ورت ویژگی

 و متفکر حرفمند به احساسات و افکار خودشان، نیازمند به داشتن قلمرو شخصی، کمعالقه 1

دیدوبازدیدهاي  مند به سکوت و تمرکز. از دارند. عالقهدر ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشکل دوستان زیادي ندارند. 2
 .و ناگهانی بیزارند  غیرمنتظره

هاي انفرادي ها این است که فردیت خود را از دست بدهند. از فعالیتها در تنهایی بیشتر است و ترس آنکارایی آن 3
 .گیرندانرژي می

 .رو هستند. درکشان مشکل است. اهل ایده و عقاید نو هستندکند. معموالً کمها را خسته مینبوه مردم بودن آنبین ا 4

5 
شخصیتی متمایز در خلوت خود و در حضور دیگران دارند. مشتاق و احساساتی هستند. معموالً احساساتشان را بیان 

گیري به راحت هستند. تمرکزشان زیاد است. براي تصمیم کنند. در جمع ناآشنا ساکت اما در جمع دوستان خودنمی
 .اندیشندزمان نیاز دارند. پیش از حرف زدن می

6 
کنند. از قوانین خشک بیزارند و خواهان آزادي هستند. از در میان گذاشتن اطالعات شخصی خود با دیگران خودداري می

اند و پس از آموختن روش زندگی، دیگرگونه زندگی ز دیگراناند. اهل عبرت گرفتن امایل به رویکردي آهسته اما دقیق
 .کنندمی
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 ییگرابرون يبراساس الگو یوآر یتیشخص يهایژگیو .4جدول 

 هاي شخصیتی آریوویژگی
 مند به وقایع پیرامون خودعالقه 1
 روراست و معموالً پرحرف 2
 کنندعقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می 3
 قدم شدن در کارهایشاهل پ 4
 دهندبه سهولت دوستان جدیدي یافته و با یک گروه خود را وفق می 5
 کنندافکار خود را راحت بیان می 6
 مند به افراد جدیدعالقه 7
 گیرنداز تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژي می 8
 مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستندخوش 9
 .ها آسان استدرك آنو  گیرند، اجتماعی هستندرند، سریع تصمیم میپذیریسک 10

 

 گیريبحث و نتیجه
شود و در نتیجه این بخشی به مخاطبان میدهد و این تخیل باعث لذتادبیات را تخیل تشکیل می

اي پرتخیل است که در آن کند. فانتزي حالت و گونهامر کمک شایانی به جذابیت یک اثر می
هایی که در جهان واقعی مشابه آن وجود ندارد، شود با استفاده از محیط و شخصیتتالش می

هاي فانتزي جهان متصور شده از دریچه پویانماییاي دیگر بازنمایی شود. در گونهزندگی انسانی به
هاي داستان به کمک نیروهاي خیر براي بازیابی آرامش اولیه شود و شخصیتدیگري توصیف می

کنند و بارزترین نمود این اتفاق ارتباط تنگاتنگی با نیروهاي شر از چنین فیلتري عبور می در برابر
گیري هویت نوجوانی و بلوغ دارد. نوجوانی که در آستانه ورود به بزرگسالی است سن رشد و شکل

 شود.از دنیاي خیالی کودك گذر کرده و به سن رشد و سن عقل وارد می
اي و هاي اسطورهرن هجدهم و نوزدهم به بعد راهشان را از داستانهاي فانتزي از قداستان

هاي فانتزي مدرن هدف پردازش و تکامل اي در گذشته جدا کردند. در این داستانافسانه
گیر هاي واقعی در جهان خیالیها در یک دنیاي پیچیده خیالی است. معموالً شخصیتشخصیت

گیر هاي فانتزي پیشینهاي فانتزي در محیطکه شخصیت نِپردازاروایت اسطوره برعکسافتند؛ می
که شخصیت اصلی در یک روایت  »آریو قهرمان کوچک«افتند. همانند سریال انیمیشن می

 دهد.اي به مسیر خود ادامه میاسطوره
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توانیم به انتخاب اي قیاس کنیم میهاي اسطورههاي فانتزي مدرن را با داستاناگر بخواهیم داستان
کنیم. هدف شخصیت در فانتزي مدرن غربی رسیدن به وجوه شخصیت براي رسیدن به هدف اشاره

کند، فانتزي در یت را ایفاء میواقعدرونی خود است و فانتزي صرفاً نقش گذرگاهی میان خیال و 
آموزد و شخصیت یماینجا همانند مرشدي است که زوایاي تیره و روشن زندگانی را به شخصیت 

بایست عبور کند تا برخالف اسطوره پیتر پن یا آلیس در سرزمین عجایب از این گذرگاه میهمانند 
بایست به جهان واقع برگردد و باید زنده بماند و زندگی به مردمان هدیه کند در اینجا میکه می
ین نیز چن »سوي دیوار باغآن«هایش را از دنیاي خیال وارد زندگی واقعی کند. در انیمیشن آموزه

ناگهانی با دنیاي خیالی دچار حوادث  مواجهۀاتفاقی در سیر رواي داستان افتاد، شخصیت خام در 
تمامی از خامیت کودکانه یداکرده و بهپمختلف گشته و در پایان پس از رسیدن به دنیاي واقعی رشد 

قرار نگرفته بیرون آمده است اما در انیمیشن آریو شخصیت نوجوان در این تئوري رشد و این چرخه 
دلیل عدم کارکرد دنیاي اسطوره و خیال نیست، این موضوع کامالً به انتخاب اشتباه یک و این به

 اي تیپیکال است.نوجوان براي شخصیت اسطوره
در این رابطه اگر انتخاب یک روایت این است که فضاي رشد و سیر تکامل یک نوجوان و قدم 

اي راه درستی شود پس انتخاب داستان تیپیکال اسطورهگذاردن در راه تعقل به نمایش کشیده 
پس انتخاب  استهاي کهن ملی براي انعکاس این مسیر نیست و اگر هدف صرفاً نمایش اسطوره

هاي کمی از فانتزي مدرن که کامالً شخصیت محور است براي چنین روایتی درست به نظر المان
اي به نام آئین تشرف وجود داشت که شخص مرحله ايهاي اسطورهطور که در آئینرسد. هماننمی

 کرد.براي عبور از یک آستان به آستان دیگر باید از آن گذر می
در قیاس با انیمیشن ایرانی آریو  »سوي دیوار باغآن«در بررسی کلی چرایی موفقیت سریال 

لیستی اشاره داشت. پردازي متفاوتی نسبت به آثار رئاتوان به استفاده از فانتزي براي شخصیتمی
تر منتقل تر و سادهدست براي راحتهاي ارتباطی بشر از این استعاره، نماد سمبل و تمامی واسطه

ها در پس خود تأثیرات متفاوتی ها و شکلطور که رنگکردن یک مفهوم به دیگري است، همان
تأثیر غیرمستقیم و  چنین نیز در راستاي همانهایی اینگذارد روایت داستانبر روح آدمی می

 دوراناي از تمامی . فانتزي در دنیاي کودکان ملغمهاستهاي غیرمعمول هاي بشري از راهآموزه
انعکاس ذهن  »سوي دیوار باغآن«گذشته و پیش روي یک نوجوان است، فانتزي در روایت سریال 

ظاهر  هر ذهنی بهشخصیت اصلی است که درراه رشد دچار موانعی شده و اکنون این موانع از ظا
اند، دگردیسی و حیرت شخصیت در برابر چنین اوضاعی نخستین گام عینی تغییر شکل پیدا کرده
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خوبی نتوانست به آن بپردازد پس حیرت سوي هم ذات پنداري مخاطب است که سریال آریو بهبه
 انتظار در این سریال ایرانی است.و شگفتی چیزي معمول و قابل

عنوان ها بههاي شگفت پیرامون و درك این پدیدهشخصیت به پدیده نکتۀ دوم واکنش 
تز، سنتزي پدید یآنتکه در سریال آریو از ترکیب تز و ساختاري در دنیاي بیرونی است درحالی

اي همچون هرکول یا پرومتئوس شخصیت اصلی دچار تغییر پردازانِآید حتی در روایت اسطورهنمی
خورد که شود و گاهی نیز شخصیت فریب افرادي را میبینی میخوشدیدگاه و گاه یاس و گاه 

پردازان لباس سپید بر تن کرده است، هرچند این نگرش همچنان در راستاي دیدگاه تیپیکال روایت
انتظار و حتی ها گاهی نیز براي مخاطب غیرقابلهاي درونی شخصیتاما جنبه استاي اسطوره

 گذارد. ی مخاطب را در کنار دیدگاه ناامیدانۀ قهرمان میموانع سر راه قهرمان نیز گاه
چیز براي عدم اطمینان یچههاي شخصیتی و سیر مستقیم شخصیت آریو وتابدوري از پیچ

توانست شخصیت را در حالۀ گذارد پس فانتزي که میاش نمیمخاطب نسبت به موفقیت پایانی
د روایی، به علت بار کمدي که سریال آریو در تنها کارکرد بصري داشته و نه کارکر فروبردخود 

هاي خوب در همان ابتدا خود را نمایان هاي بد در لباس شخصیتخود داشته حتی شخصیت
همانند تام و جري یا  خورد و زدهاي پر پویانماییهاي مختص یشوخکنند و استفاده از می

 فرواي از ابهام یمیشن را نیز در حالهاي اندست حتی جنبۀ اسطورههاي کالسیکی از این پویانمایی
اي رویکردي مدرن در بازنمایی یک به شخصیت نوجوان در یک اثر اسطوره پرداختن است. برده

هاي فانتزي رعایت شد و نه اسطوره است اما در این باز طراحی اسطوره نه جنبۀ مدرن داستان
این دو براي آشنا کردن مخاطب  صلفا حدکهن پس انیمیشن در  داستاناي یک هاي اسطورهجنبه

 هاي کهن پارسی بازمانده است.نوجوان ایرانی با داستان
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