
 

 به مفهوم  ادندانیمیشن در شکل و هاي مصورمطالعه نقش داستان
 اي تطبیقی با ایران هویت ملی در ژاپن در مقایسه

 
 2سعیده سادات موسوي 1محمدرضا حسنایی

 
  12/06/1397تاریخ پذیرش:    11/04/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
 و ملیـت  مفهومبه  دهیشکل براي قدرتمندي ابزار عنوانبه تصویري هايداستان بیستم قرن اوایل از

هوشـمندانه   هـاي گیري از روشا بهرهب این آثاراند.  شدهار گرفته کژاپن بهآرا و افکار مردم  همسوسازي
 مـردم  مختلف رهايآوردن قشجنبش در تحریک احساسات و به در که نیز قدرتی و روایاتشان نحوه در

 ویـژه در بـه  ؛شدند تبدیل ملی و حکومتی هايآرمان ترویج و تبلیغ براي مهمی ابزار به سرعتبه ،داشتند
 تقویـت  جنـگ،  در شرکت به جوانان ترغیب براي انیمیشن و مصور هايداستان جهانی دوم، جنگ طی

غیرواقعـی در  ی عمومی، موجه نشان دادن اعمال ارتش ژاپن در چین و کـره، و حتـی خبررسـان    روحیه
هـاي مصـور (مانگـا) و    نیـز داسـتان   جنگ از پس هايسالر کار گرفته شدند. دمورد وضعیت جنگ به

 هـاي زخـم  تسـکین  در ابزار قدرتمندترین عنوانبه شود،می شناختهانیمیشن تجاري ژاپن که با نام انیمه 
مطالعه تـاریخی رونـد    باحاضر پژوهش  .کردند عمل اتمی بمباران از ناشی فجایع و شکست از حاصل

را در جامعـه   داستانی-هاي تصویريقدرت احتمالی و ابعاد نفوذ این رسانه ،رشد این دو رسانههور و ظ
 دادنهاي ایرانـی در شـکل  اي تطبیقی، به سنجش جایگاه انیمیشنو در ادامه با مطالعهکرده ارزیابی ژاپن 

   پرداخته است.به مفهوم هویت ملی در ایران 
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 مقدمه

در  ژاپنـی  هـاي کمیـک  به نقش داستان است که ایرانیانینخستین  مرتضی ممیز از
ه شـماره  اي ژاپنی به دستم رسید کـ مجله«توجه کرد.  این کشورتربیت فرهنگی مردم 

من متوجـه شـدم   استریپ از کشورهاي مختلف بود. مخصوص معرفی طراحان کمیک
انـد. آنهـا بـه    هاي زیبا و واالیی در کار خودشـان کـرده  که طراحان ژاپنی چه کوشش

اند و از این طریق کمک بزرگی به باال بردن شـعور و  کارهاي خود غناي فرهنگی داده
 نظـر بـاال  معنا هنرمندانـه و از  اند. بعضی از کارها به تمامسلیقه مردم جامعه خود کرده

این غنـاي فرهنگـی،    ). ریشه32: 1375(ممیز، »بصري بسیار ارزشمند بودبردن سلیقه 
با مرور تاریخ این کشور قابـل بررسـی اسـت کـه در     سلیقه و شعور باالي مردم ژاپن 

، رو یـن ازاابل انکاري با تاریخ سرزمین ما نیـز دارد.  هاي غیرقبسیاري از موارد شباهت
 ی رامناسب راهکارهايتوان انیمیشن ژاپنی میو طریق تحلیل تاریخی داستان مصور  از

هـاي  هاي مصـور و بـه تبـع آن انیمیشـن    تصویرگري داستان روایت وکارگیري براي به
 .اتخاذ کردایرانی 

ناپـذیري از زنـدگی مـدرن، بـه     عنـوان بخـش جـدایی   هـا بـه  در جهان کنونی رسانه
یـا از   برقرارياي در هنقش عمد اند ومیان حکومت و مردم بدل شدهاي دوسویه  واسطه

 هـا رسانه گیري ازبهرهها با بنابراین دولتمیان بردن وحدت و یکپارچگی ملی ایفا کنند. 
و هـم در   پردازنـد مـی  شـان  یحکومتهم به پرورش ایدئولوژیکی مردم در داخل قلمرو 

 ايهـ مدرن داستان عنوان گونهکنند. انیمیشن بهمیبرابر هجوم فرهنگی خارجی مقاومت 
اي از مخاطبان را کـه غالـب آنهـا را کودکـان و     گسترده اي است که دامنهکمیک، رسانه

ري و تصوی-گیرد. به دلیل برخورداري از توان رواییدهند، در برمینوجوانان تشکیل می
هـا و باورهـاي   در انتقال ایده اي، این رسانه نقش محوريبر مخاطبان جوان یرگذاريتأث

توجـه خاصـی بـه انیمیشـن و     نیز ها دولت بر این اساس،کند. می عمومی به جامعه ایفا
کننـد تـا از آن بـراي انتقـال     مـی ویـژه تـالش   دارنـد و بـه  میهاي انیمیشنی مبذول فیلم

 د.نماینهاي ایدئولوژیکی بنیادین به کودکان استفاده  ارزش
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ـ هـا  ، همزمان با افزایش نگرانیبعدنود به  خصوص از دههدر ایران به ئله مسـ  ارهدرب
انیمیشـن در   رسـانه  هـاي ویـژه  اي، توجه بـه قابلیـت  سانهرجنگ نرم  تهاجم فرهنگی و

برخـوردار شـده    زیـادي هاي جـوان از اهمیـت   هاي ملی و فرهنگی نسلتقویت ارزش
دنبال محافل علمی و دانشگاهی ایران به اي را درهاي گستردهها، بحثاست. این نگرانی

هـاي صداوسـیما و اتخـاذ رویکردهـاي     بـازنگري در سیاسـت   بر عموماًداشته است که 
انـد. از جملـه راهکارهـاي    داشـته  یـد تأکمختلـف   براي مخاطبـان  سازيدر برنامه جدید

سـازي، اجتنـاب از   مخاطبـان در برنامـه   ان به لزوم توجه بیشتر به ذائقـه توپیشنهادي می
و الگـوبرداري از   و نیز مطالعـه سازي، آموزشی و ایدئولوژیک در برنامه صرفاًهاي روش

هاي اجتماعی و حفظ هویـت ملـی، اشـاره    ارزش سایر کشورها براي اشاعهراهکارهاي 
ن و راهکارهـاي هنرمنـدا   رو نیـز مطالعـه  در همین راسـتا، هـدف پـژوهش پـیشِ     1کرد.

هـاي کمیـک و   گیـري از داسـتان  هاي ملـی بـا بهـره   ارزش دولتمردان ژاپنی براي اشاعه
بـراي حفـظ    تواننـد مـی  هـایی اسـت کـه هنرمنـدان ایرانـی     بـر روش  یدتأک بان، انیمیش
 د.  کننهاي ملی اتخاذ  ارزش

هـاي کمیـک   گرفته در این پژوهش بر مبناي قابلیت داستانهاي صورتمحور تحلیل
تمرکـز یافتـه اسـت.     "دیگـري "و  "خود"هاي بنديدهی به صورتو انیمیشن در شکل

هـا و  هـاي خـود بـر نقاشـی    در بررسـی  (261-203 :1986) 2طور که جـان دوور همان
تصـویر نـاب و   "ارائـه   ،هاي زمان جنگ نشان داده است، هدف این دسته آثـار گرافیک

هـا بـا بـرانگیختن    اسـت. ایـن رسـانه    "شـیطانی نشـان دادن دیگـري   "و  "پاکی از خود
نفـرت و دشـمنی    بـه القـاي مفهـوم    يمؤثرطور توانند بهاسات خوانندگان خود میاحس

بپردازند و بـا ایجـاد تصـویر قدرتمنـد و مثبتـی از       "دیگري"عنوان به نسبت به خارجی
                                                           

هایی چون مانا نیستانی و بزرگمهـر  هاي کمیک اجتماعی کاریکاتوریستتوان به مجموعه داستان. از این میان می1
هاي شاهنامه به کرات هاي اخیر برمبناي داستانهاي مصور دینی و ملی که به ویژه در سالپور، و نیز داستانحسین

 تولید شده است اشاره کرد.
2  . John Dower 
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، موجب تقویت نوعی احساس قدرتمند غرور ملی در شـهروندان کشـور خـود    "خود"
گـویی  ز داسـتان هاي تکنولوژیکی رشـد اشـکال جدیـدي ا   شوند. در این میان، پیشرفت

زمان اندکی بـه یـک   اند که آنها را در مدتبال داشتهرا به دن نانیمیش مصور، نظیر رسانه
 ابزار تبلیغاتی قدرتمند تبدیل کرده است.  

کنـد: هنـر داسـتان مصـور یـک      بیان میهنر داستان  درباره (4 :1999) 1ري اکاموتو
فرهنگی و ایدئولوژیکی معرفی شده اسـت کـه قـادر     عمومی و یک قدرت عمده رسانه

جدیدي را خلق کند یا ایدئولوژي حـاکم را تغییـر دهـد. هنـر داسـتان       است ایدئولوژي
نشدنی از زنـدگی روزمـره   بخش جدا ،شودمانگا گفته میمصور که در زبان ژاپنی به آن 

بـاالیی   یرگـذاري تأثکنونی ژاپن نیز از قدرت  و در جامعه 2شودمردم ژاپن محسوب می
برمبناي مانگا بنا نهـاده  ژاپن انیمیشن پردرآمد صنعت توان گفت که میبرخوردار است. 

یک مجموعـه مانگـا فـروش خـوبی دارد یـا رونـد        که یهنگام بدین معنا که ؛شده است
 مجموعـه  ،آن انناشـر طـور معمـول   بـه دهـد،  داستانی آن نشان از موفقیت در آینده مـی 

کـه   4لیـپمن . اکاموتو با تکیه بر نظریات السول و سازندمی، 3انیمیشنی برمبناي آن، انیمه
بـر مـنش   5کارآمـد تبلیغـات ایـدئولوژیک    یرتـأث شرط اساسی اولیه براي  ،رسانه"در آن 
دهنـده بـه   مانگا را از عوامـل اصـلی شـکل    ، رسانه"شودب موردنظر محسوب میمخاط

منش فرهنگی مردم ژاپن و حفظ هنجارهاي ایدئولوژیکی حاکم بر اجتمـاع ایـن کشـور    
      (Okamoto, 1999: 10-14). کندمعرفی می

 ژاپن، در پژوهش حاضـر مطالعـه   هاي مانگا و انیمه در جامعهانهبا توجه توانایی رس
ــا بررســی چگــونگی شــکل  گیــري مانگــاي امــروزي برمبنــاي انیمیشــن ژاپــن ابتــدا ب

                                                           
1  .  Rei Okamoto 

2 . Quoted in “Pictorial Propaganda in Japanese Comic Art” by Okamoto, 1999, 29 

هاي تجاري تولید کشـور ژاپـن   ژاپنی کلمه انیمیشن است که به طور معمول به انیمیشن ، معادلAnime  انیمه. 3
 .شوداطالق می

4. Walter Lippmann and Harold Lasswell 

5  . Propaganda 
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آن با هنرهاي سنتی  غربی آغاز شده و رابطه هاي مصورکاریکاتورهاي سیاسی و داستان
این بحث  ن در این کشور مشخص شده است. سپسیگاه فرهنگی آژاپن و در نتیجه جا

عنـوان  اجتماعی قـدرت گرفتنـد و بـه    مانگاها در عرصه چگونهمطرح شده است که به 
ابزاري براي تبلیغات سیاسی و تحریک آراء و افکار عمومی از سوي دولتمـردان ژاپنـی   

کارگرفتـه شـدند. در   طول جنگ روسیه و ژاپـن و سـپس در جنـگ دوم جهـانی بـه      در
تصـویر کشـیدن دنیـاي خیـال و     هاي مانگـا و انیمـه در بـه   ت رسانهنهایت، بررسی قدر

هـاي پـس از شکسـت در    هاي مردم ژاپن در سالتوانایی این دو رسانه در تسکین زخم
مختصـري   مطالعه . در پایان ، ضمن ارائهجنگ و بمباران اتمی مورد ارزیابی گرفته است

ر سه دوران پیش از انقـالب، در طـول   اجتماعی انیمیشن در ایران د -اسیبر جایگاه سی
انیمیشـن در تقویـت    ر؛ بررسی تطبیقی میان نقش رسـانه جنگ تحمیلی، و دوران معاص

 هویت ملی مردم ایران و ژاپن صورت پذیرفته است.      

 پیشینه پژوهش 

گیـري از  دربـاره بهـره   ترین تحقیقـات از جامع 2پروپاگاندا 1کتاب معروف ژاك الول
شـده  مطـرح ي است کـه آرا  صلحیا ایدئولوژیک زمان جنگ  یغاتدر تبلها قدرت رسانه

 در زمینـه  ختلفیمطالعات م ،طور خاصبوده است. به رویشپپژوهش  از منابع اولیه آن،
تـوان بـه   قدرت کاریکاتور، انیمیشن، و کمیک، صورت گرفته است که از آن جمله مـی 

هاي ري اکاموتو اشـاره  ویژه در مورد ژاپن، به پژوهشجان دوور، و به و3 نتآثار جان ل
با توجـه  اند. نظري تحقیقات این مقاله را رقم زده پایه ،دو محقق اخیر هايکرد، که یافته

هاي سیاسی ژاپنـی را در بسـتري تـاریخی مـورد     تکامل کمیک حاضر،پژوهش به اینکه 
اثـر ویلیـام    4)1972( اصالحات میجیدیگري همچون ، کتب مرجع هددمطالعه قرار می

                                                           
1  . Jacques Ellul 
2  . Ropaganda: The Formation of Men's Attitudes 
3  . John A. Lent 
4  . The Meiji Restoration 



 1397 زمستان/  2شماره ، 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  38

 

آداب  یرتـأث  ه به مطالعهک 2اثر ماریوس جانسن )2000( ساختن ژاپن مدرن، و نیز 1بسلی
از  ،گیري هویت ملی مـردم ایـن کشـور اختصـاص دارنـد     شکل مردم ژاپن درباره نحوه

متقابل هنر کمیـک   یرتأثمطالعات مختلفی در مورد . هستنددیگر مراجع مطالعاتی تحقیق 
آنچـه  امـا  ژاپنی و هویت فرهنگی و ملی این کشور بر یکدیگر، صـورت گرفتـه اسـت،    

نگارندگان را بر آن داشت تا با تشـریح شـرایط تـاریخی/ اجتمـاعی و فرهنگـی ژاپـن،       
گیري هویت ملی مردم ژاپن را ترسـیم نماینـد، فـراهم    بر روند شکل مؤثرطوط اصلی خ

اجتمـاعی  -هاي سیاسیاي تطبیقی با انیمیشنمقایسهامکان براي آوردن مسیري مطالعاتی 
 در ایران بود. 

پـژوهش  هاي کمیـک سیاسـی در ایـران    انیمیشن و داستان در همین راستا، در حوزه
ن و هنرمنـدانی چـون مهـین جواهریـان،     هـاي محققـا  حاضر با اتکا به مقاالت و نوشـته 

انیمیشـن، نظیـر    اندرکاران حوزهبا دستمحمدي، و مشاوراتی مرتضی ممیز، و ناصر گل
ی اندیشـمندان گیري از مباحـث  در کنار بهرهعلیرضا گلپایگانی و فاطمه حسینی شکیب، 

فـرد در همـایش قـدرت ملـی در آیینـه هنرهـاي       چون فرزان سجودي و فاطمه عظیمی
ن نمایشی، امکان انجام مقایسه تطبیقی میان انیمیشن و کمیـک سیاسـی در ژاپـن و ایـرا    

 مقاله فراهم آمده است.توسط پدیدآورندگان 

 روش پژوهش

کمیـک و   هنرهـاي وش تاریخی انجام شده؛ بدین ترتیب که ابتدا پیشـینه  این تحقیق به ر
و ایـن رویکـرد    سیاست در ژاپن مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت    روند ورود آنها به عرصه

شرایط اجتماعی و سیاسی ژاپن در دوران پس از شکست در جنـگ ادامـه    تاریخی تا مطالعه
هاي ژاپنی در گفتمـان  هاي کمیک و انیمیشندر مورد نقش مشارکتی داستان پیدا کرده است.

منظـور تحلیـل   الـول، السـول، دوور، و اکـاموتو بـه    عمومی مردم این کشور، بنیادهاي نظري 

                                                           
1  . William G. Beasley 
2  . Marius B. Jansen 
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هـاي  دهی بـه بحـث  تحلیل و جهتها، براي توده دهی به هویت ملیها در شکلنقش رسانه
عنـوان  در بخش بررسی تطبیقـی تحقیـق، بـه    هاها و یافتهاند. دادهکار گرفته شدهبهشده مطرح

هاي اجتماعی و سیاسـی  هاي ایرانی در گفتمانسنجش میزان مشارکت انیمیشن برايمعیاري 
 اند.  مورد استفاده قرار گرفته

 ور مدرن در ژاپنآغاز هنر داستان مص 

 گـردد. آن به قرن دوازدهم بازمی طوالنی در کشور ژاپن دارد و تاریخچه مانگا سابقه
کنـد، مانگـا در دوران مـدرن    اشـاره مـی   1طـور کـه میـاموتو هیروهیتـو    حال هماناین با
از این رو، آغاز هنر داستان مصور در ژاپـن بـه معنـاي مـدرن آن را       2."بازآفرینی شد"
 ؛نگاري پذیرفتـه شـد  عمومی براي روزنامه عنوان یک رسانهزمانی دانست که به توانمی

 ، افسـر بازنشسـته  3چـارلز ویـرگمن   که یهنگام )1868-78یعنی در اوایل دوران میجی (
کرد. ژاپن بعد از دویسـت سـال   منتشر در این کشور  را فکاهی انگلیسی، نخستین مجله

شـدت  و بـه  تجارت خارجی گشـود  يسو بهخود را درهاي  1850 االخره در دههانزوا ب
کاریکـاتور  «در ایـن میـان،    .هاي غربی قرار گرفتآداب و سنن و تکنولوژي یرتأثتحت 

سیاسی نیز مانند چتر و ساعت جیبی، یکی از واردات فرهنگی بود که به این کشور پس 
 نماینـده  عنـوان . ویـرگمن بـه  (Duus, 2001: 968) »از بازگشایی درهایش سرازیر شد

) را با هدف 1887-1862( 5ژاپن پانچ شد و مجله ژاپن وارد 4اخبار تصویري لندن مجله
منتشـر کـرد.    6خارجیان سـاکن در یوکوهامـا   رسانی سیاسی و اجتماعی به جامعهاطالع

بـه هجـو روابـط دیپلماتیـک میـان دولـت ژاپـن و         اغلـب کاریکاتورهاي طنز ویرگمن 
 پرداخت.  ها در تقلید از آداب و رفتار غربیان میها، و تالش ژاپنیخارجی

                                                           
1  . Marius B. Jansen 
2  . Quoted in “Theorizing Manga: Nationalism and Discourse on the Role of 
Wartime Manga” by Rei Okamoto, 2009, 21 
3  . Charles Wirgman 
4. London Illustrated News 
5  . Japan Punch 
6  . Yokohama 
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کاریکاتوریست غربی دیگري که درهمان زمان در ژاپن مشغول بـه کـار بـود جـرج     
خـواهی و  ، از رهبران نهضـت آزادي 2فرانسوي بود. وي با همکاري چومین ناکائه 1بیگو

ن ژاپـن  را منتشـر کـرد کـه بـه هجـو دولتمـردا       4توبائـه هجـوآمیز   مجله، 3مدنیحقوق 
 شـد و مخاطبـان آن عمومـاً   مـی مخفیانه چاپ  وبائه براي فرار از سانسور،پرداخت. ت می

 :2005) 5کـرت ایلربـران   فرانسوي زبان توکیـو و یوکوهامـا بودنـد. بـه عقیـده      جامعه

سانسـور شـدید،   «دهد، به سبب وسیع موضوعاتی که مانگا پوشش می رغم دامنهعلی(5
، نمـایش  »نیافتنی، و برخـی باورهـاي فرهنگـی بسـیار عمیـق     دستدولتمردان نامرئی یا 

ایـن وجـود همـین    گاه در ژاپـن آسـان نبـوده اسـت. بـا      هاي سیاسی هیچ تصویري پیام
 هـاي مصـور و نحـوه   هاي چاپ مجلهشبه هنرمندان ژاپنی رو زبان یژاپن یرغهاي  مجله

 اي سیاسی را آموختند.   انتخاب موضوع براي تصاویر از میان وقایع روزمره و رویداده
خواهی آزادي فلسفه یرتأثتحت  یداًشدژاپن که  خواهی و حقوق مدنینهضت آزادي

گیري نخستین تنها موجب شکلنه 1888تا  1874هاي فرانسوي قرار داشت در طی سال
ـ     ن مجلـه احزاب سیاسی در ژاپن شد بلکه انتشار چندی ه همـراه  مصـور ژاپنـی را نیـز ب

(بـه اختصـار    6مارومـارو چینبـون  مجله هجـوآمیز   ،هامجلهترین ز معروفداشت. یکی ا
انگلیسـی   با الگوبرداري از کارهـاي ویـرگمن و مجلـه    7) بود که فومیو نوموراماروچین

هنـر، فلسـفه، و ادبیـات     یرتأثتحت اغلب د. هنرمندان فعال در ماروچین منتشر کر 8پانچ
                                                           
1  . George Bigot 
2. Chomin Nakae 

) Freedom and People's Rights Movementخـواهی و حقـوق مـدنی    نهضت آزادي .3  
Jiyu Minken Undo)بود 1880، جنبش اجتماعی و سیاسی مردم ژاپن براي دموکراسی در دهه. 

4  . Tobae 
5  . Kurt Illerbrun 

6  . Maru maru chimbun 

7  . Fumio Nomura 

8 .Punchهیو هنري می 1841طنز و کاریکاتور انگلیسی که در سال  ، مجله(Henry Mayhew)  د و کـر منتشر
عنـوان تصـویر   را به معناي امـروزي آن بـه   "ارتونک"ي واژه ،دست آوردههاي چهل و پنجاه ببا نفوذي که در دهه
 فکاهی، تثبیت کرد.
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کنـد، سـردبیر مجلـه،    اشـاره مـی   (53 :1999)طور که اکـاموتو  غرب قرار داشتند. همان
. »نومورا در انگلستان تحصیل کرده بود و بر ضرورت یادگیري از اروپاییان باور داشـت «

در نـام آن اشـاره بـه     "مارومـارو "واژه«طنـز سیاسـی تنـدي داشـت و      مـاروچین  مجله
اسـتفاده  عاتی یا موضـو  ها ها، مکانهاي سیاهی داشت که سردبیر مجله به جاي نام دایره
همزمـان بـا    .(Duus, 2001: 14) »کرد که امکان داشت موجب پیگرد قضایی مجله شوندمی

که بـراي  دیگري نیز در ژاپن منتشر شدند هاي هجوآمیز و فکاهی بسیار مجله ،این مجله
دار کوتـاه بـا   هـاي دنبالـه  صـورت داسـتان  هـاي مصـور بـه   داستان ن بار مجموعهنخستی

 هاي مصور آمریکایی به چاپ رسیدند.  داستانالگوبرداري از 
هـا بارهـا بـه خـاطر     هاي سرشـناس فعـال در ایـن مجلـه    بسیاري از کاریکاتوریست

و  شـدند مـی و کاریکاتورهاي سیاسی خود توبیخ یـا زنـدانی    یضد حکومت هايگرایش
تـب   که یهنگام. با این وجود، ها شد به تعطیلی برخی از این مجله حتی منجرهمین امر 

گرایی حاصل از جنگ چین و ژاپن و پس از آن روسیه و ژاپن سرتاسر ایـن کشـور   ملی
هـا و  دسـت از مخالفـت   یکلـ  بـه را فراگرفت، افراد نیز به همراه سایر هنرمنـدان ژاپنـی   

هاي مدنی خود کشیدند و در حمایـت از دولـت و جنـگ، شـروع بـه طراحـی       فعالیت
تجلیل از ژاپن کردند. در یـک   ها و تکریم ووسها و رکاریکاتورهاي هجوآمیز از چینی

حضور کاریکاتورهاي سیاسی در ژاپن، یولیـا میخـالیوا،    بندي کلی از نخستین دورهجمع
میجـی خلـق   اول دوران  کند که کاریکاتورهاي سیاسی که در نیمـه می بیانمحقق روس 

اجتماعی خود در عنوان ملتی که به خاطر تضادهاي سیاسی و شدند از ژاپن تصویري به
ها متوجه شـدند  آنکه ژاپنی محض بهارائه دادند. با این وجود،  ،تکه شدن استحال تکه

که راه برابري با غرب نه از راه به وام گرفتن الگوهاي فرهنگی و نهادهاي سیاسی غربی 
تغییـر   را ، محتوا و لحن کاریکاتورهااست ینظاماز طریق فتوحات موفق  ،در مقابلبلکه 
آغـازگر دوران جدیـدي در    ،ایـن تغییـرات بیـانی   . (Mikhailova, 2008: 161)د نداد

گرایـی تمرکـز   هاي مصور ژاپن بودند که حول محور تبلیغ و ترویج ملیطراحی داستان
 یافته بودند.             
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 گرایی ژاپنیکاریکاتورهاي سیاسی و ملی

گیر در نهادهـاي  سـازي سـریع و تغییـرات چشـم    دوران اصالحات میجی بـا مـدرن  
نظام حکـومتی   بود. دولتمردان ژاپنی با مطالعههمراه سیاسی، اجتماعی، و اقتصادي ژاپن 

کشورهاي غربی و الگوبرداري انتخابی از آنها موفق شدند ژاپن را به یک قدرت نظـامی  
بـی موجـب تنـوع و    هـاي جدیـد غر  تکنولـوژي  آسیا مبدل کنند. پـذیرش مشـتاقانه  در 

آموزش و پرورش عمـومی و   ،اجتماعی اقتصاد شده بود. در عرصه صهشکوفایی در عر
همچنین خدمت سربازي اجباري شد و با اعالم برابري میان تمام طبقات اجتمـاعی و از  

با حقـوق   ها و اربابان آنها، ملت ژاپن براي آشناییمیان رفتن امتیازات فئودالی سامورایی
کـه  -را  1مـرزي ها امتیازات حقـوق بـرون  اپنی. در این زمان ژشهروندي جدید آماده شد

در ژاپن لغو کردند،  -ها در دوران فئودالی) به غربیان داده بودندها (خانشوگون تر یشپ
کـه   طـور  همـان که همین امتیازات را براي خود در مورد کره قائل شـده بودنـد.   درحالی

دوران میجـی اشـاره   نگـاري خـود از وقـایع    در تـاریخ  (424 :2000)ماریوس جانسن 
خـوبی نشـان   به "تجارت آزاد امپریالیستی"ترش کند، دیپلماسی دوران میجی در گس می

 اند.      آموخته از غربیان روش این کار را ،داد که آنها چه ماهرانه پس از دو دهه
د و موجـب وقـوع   نافع بر سر کره، ژاپـن و چـین را در مقابـل یکـدیگر قـرار دا     تضاد م

زمـان   آنشـد.   )1894-1895هـاي  سـال (رجی ژاپـن در دوران مـدرن   نخستین جنـگ خـا  
نیـز چنـدان    يبـردار  عکـس رسانی از مناطق جنگی بسیار تحت کنترل و محدود بود و  اطالع

اي را در هـا نقـش قابـل مالحظـه    نقاشـان و کاریکاتوریسـت   . به همـین دلیـل  رواج نداشت
لنـدن، جـرج بیگـو را     2تصویري گرافیـک  کردند. مجلهرسانی از مناطق جنگی ایفا می اطالع

استخدام کرد تا به مناطق جنگی برود و براي سه ماه خبرنگار اعزامی این مجله باشـد. جـرج   
ــایع جنگــی عکــس   ــاظر و وق ــار ترســیم من ــی بیگــو در کن ــه م ــز از آن تهی ــایی نی ــرد. ه ک

تورهـاي  هاي ژاپنی نظیر کوبایاشی نیـز کـه پـیش از ایـن بـه طراحـی کاریکا      کاریکاتوریست
                                                           
1  . Extraterritoriality 
2  . The Graphic 
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عنـوان  ها بـه مصورسازي جنگ و تمسخر چینیپرداختند، شروع به  می یضد حکومتسیاسی 
. شکست چین از ژاپـن در کـره،   (Okamoto, 1999: 65)یک ملت ترسو و وحشی کردند 

موفقیـت ژاپـن چیـزي بیشـتر از     «ژاپن را نصـیب ایـن کشـور کـرد، امـا       نخستین مستعمره
 .       (Jansen, 2000: 436) »ي چین در کره نبودجایگزین کردن نفوذ روسیه به جا

مدت کوتاهی پس از جنگ چین و ژاپن، روسیه و ژاپن بر سر منچوري وارد مناقشه 
ژاپن تالش کرد تـا از طریـق دیپلماتیـک مناقشـه را حـل کنـد و        1903شدند. در سال 

یه نیز از د به شرط آنکه روسبشناسپیشنهاد داد حقوق روسیه را در منچوري به رسمیت 
گرایـی  توجهی نشان نداد. از سوي دیگر تب ملیبه این مسئله کره دور بماند، اما روسیه 

از دولت توقع داشت کـه پاسـخ محکمـی بـه روسـیه       ،شدیدي که ژاپن را فراگرفته بود
راه انداختند تا دولـت   هایی را بهسیاستمداران، نویسندگان، و روشنفکران جنبش«بدهد: 

. بیشـتر  (Jansen, 2000: 439) »روسـیه قاطعانـه بایسـتد    در برابـر را مجبور کننـد تـا   
که از هر فرصتی براي حملـه  استند و درحالیبرخ ها و مجالت به دفاع از جنگروزنامه

تـا از ژاپـن    نمودنـد کردند تالش استفاده می ها ضد روسبه روسیه و تشدید احساسات 
 شوري را خلق کنند که عاشـق صـلح اسـت و قربـانی روسـیه شـده اسـت.       تصویري ک

مجـالت   "متعصـب "کنـد، کاریکاتورهـاي   اشاره می (65 :1999)اکاموتو  طور که همان
آنهـا   ها کرده بودنـد و ها کردند که کاریکاتورهاي پیشین با چینیهمان کاري را با روس

 را ضعیف و ترسو نشان دادند.  
به ناوگان دریایی روسـیه در   ژاپن با حمله1904فوریه سال ر جنگ روسیه و ژاپن د 

ساحل منچوري آغاز شد. دولـت ژاپـن انتشـار عمـومی هـر نـوع اخبـار جنگـی را در         
خواست اخبـار  میقبلی از سوي حکومت ممنوع کرد. دولت ژاپن  یدتائمطبوعات بدون 

گیـري هـر نـوع    ، شکلها را به گوش مردم برساند. ژاك الولشده و تنها پیروزيپاالیش
مدرن بدون حضور مطبوعات غیرممکن  وژیکی (پروپاگاندا) را در جامعهتبلیغات ایدئول

 هاي عمومی بـه ابـزاري بـراي اشـاعه    رسانه آنکه يبرا کند،حال اضافه میاین داند بامی
آنها کنترل مرکزي اعمال شود. الول توضـیح   باید برهاي ایدئولوژیک تبدیل شوند ارزش
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دهد که ضرورت این امر به خـاطر سـلب امکـان انتخـاب آزاد از مخاطـب نیسـت،       یم
اي چنین انتخابی ندارد، بلکه به این دلیل است کـه هـیچ رسـانه    اصالًچراکه در واقع او 

منظـور فـراهم آوردن امکـان    بـه «مستقل قدرت کنترل تمـام اطالعـات را نـدارد:     طور به
هـاي خبـري   بایسـت متمرکـز باشـند، تعـداد شـبکه     میها دهی پروپاگاندا، رسانهسازمان

قطبـی  ها توسط یک مرکز واحد کنترل شوند، و رادیـو و فـیلم تـک   کاهش یابد، روزنامه
 . (Ellul: 1965,102) »تثبیت شود

نگـاران بـه اطالعـات،    عدم امکان دسترسـی آسـان روزنامـه    به همراهسانسور دولت 
د شعاري و غیرواقعی نسبت بـه جنـگ سـوق    رویکر يسو بهها را بیش از پیش روزنامه

عکاسـی،  داد. در این زمان با توجه به کمبود اخبـار در مـورد جنـگ و نیـز عـدم رواج      
اخبـار   بـه مردمـی کـه تشـنه     یرسـان  اطالعر سازي را دهاي مصور نقش سرنوشتمجله

اخبـار  "تقاضـا بـراي    بـرآورده سـاختن  بـراي  «گرفتنـد:   بر عهدهبودند  "خوب جنگی"
هـاي  ویژگـی  به خـاطر ها کارتون ینجادر اشد. بایست ابداع میهایی می، داستان"خوب

 ,Mikhailova) »رسانه امکانات زیادي را بـراي ابـداع و اغـراق ایجـاد کردنـد     خاص این 

دادنـد بلکـه بـا ابـراز     از وقایع حقیقی خبـر نمـی   لزوماًها بنابراین کارتون .(163 :2008
کردند که مخاطـب خواسـتار   نگ، آن چیزي را بازگو میاحساسات متعصبانه در مورد ج

شـدت   1ارتـش ژاپـن در پـورت آرتـور     شنیدن آن بود. این روند با پیروزي قدرتمندانه
هـاي  دانستند اغلـب از سـوي کاریکاتوریسـت   خوبی میکه به ن ژاپنیهنرمندا«گرفت و 

بـراي انتقـام   اند، فرصـت خـوبی   غربی به شکل موجوداتی کوچک، ضعیف تصویر شده
 .  (Ibid)»دست آوردندهها بگرفتن با سخیف نشان دادن روس

ممکن اسـت   کند، کاریکاتوریستاشاره می (981 :2001) 2طور که پیتر دوسهمان
د، امـا در  اي براي اعتراض، مخالفت یا مقاومـت اسـتفاده کنـ   عنوان اسلحهز هنر خود بها

نهایـت  اسـت، چراکـه در   ٣"دموکراتیـک  نظارت" امورعنوان عمل اغلب متحد دولت به
                                                           
1  . Port Arthur 
2  . Peter Duus 
3  . Agent of Democratic Surveillance 
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هنرمند نیز به همان نظام سیاسـی تعلـق دارد کـه مقامـات دولتـی کـه او بـه هجوشـان         
 ،استفاده شـوند آنکه کاریکاتورها براي انتقاد . در ژاپن بیش از اند آنپردازد، متعلق به  می

گرفتـه شـدند و    به کـار حاد ملی در برابر تهدید خارجی براي به غلیان درآوردن حس ات
خطوط هویت ملی را مشخص  ،ترسیم کردند "آنها"و "ما"آمیزي که میان مرزهاي کنایه

 -، محقق جنگی ژاپن1ریوچی ناریتا با ارجاع به این جمله (165 :2008)نمود. میخالیوا 
ترین راه ایجـاد احسـاس وحـدت درمیـان     سریع ،نوشتن در مورد جنگ« :که گفته است

ترسـیم   "آنهـا " و "ما"وضوح خطی میان کند که بهبینی را خلق مینچراکه جها ؛ماست 
شود که همین موضوع در مورد کاریکاتورهاي زمان جنگ نیز صدق مدعی می -»کندمی
هاي ژاپنی با تکریم از شجاعت سربازان ژاپنی و ضـعیف نشـان   کند. کاریکاتوریستمی
اي که دچـار  کپارچه در برابر روسیهعنوان یک ملت یها، و نیز ترسیم ژاپن بهادن روسد

روح ملـت   بـه ناآرامی داخلی بود، حسی از هویت ملی را خلق کردند که غرور زیـادي  
 . بخشیدژاپن 

اروپاییـان بـر    ينـژاد  يبرتـر پیروزي ژاپن بر روسـیه بـه    ،به باور بسیاري از غربیان
ملـی ژاپنـی در    گیري مفهوم مثبتی از هویـت ها پایان داد و نقش قطعی در شکلآسیایی

روانـی مـردم    هاي عمومی ژاپن توانستند با تحریکمیان مردم این کشور ایفا کرد. رسانه
گرایـی را القـا   مقابل و منفی ژاپن، این احسـاس ملـی   عنوان نقطهبه "دیگري"و تعریف 

کنند و همکاري میان دولت و مطبوعات به حدي قدرتمند بود که حتی منجر بـه تغییـر   
کـاربرد روانـی    بسیاري از کسانی شد که خود از مخالفان جنگ بودنـد. در زمینـه  عقیده 

 يدر معنـا کند که پروپاگانـدا  مطرح می (xiii & 62 :1965)تبلیغات ایدئولوژیک الول 
آمـوزش دوبـاره و   "و ابـزاري بـراي    "2افزار روانیجنگ"یک  یقتدر حقتر آن گسترده

 اي از نمودهاست که از طریقوعهمجم"ماعی است. پروپاگانداي اجت "3شستشوي مغزي

                                                           
1  . Ryuichi Narita 
2  . Psychological warfare 
3  . Re-education and Brainwashing 



 1397 زمستان/  2شماره ، 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  46

 

کند تا بیشترین تعداد افراد را به خود جذب کند، اعضـایش را  اي تالش میآن هر جامعه
زندگی خود را به خارج از  یک الگو عمل کنند، شیوه بر اساسبه نحوي متحد سازد که 

درنتیجـه   هـا تحمیـل کنـد.   مرزها گسترش دهد، و در نتیجـه خـود را بـر دیگـر گـروه     
 پروپاگاندا در بستر فرهنگی جامعه قرارگرفته است.  

 ؛ي زیادي جسـتند آثار خود بهرههاي ژاپنی از این شگرد فرهنگی در کاریکاتوریست
هـا بـا   جنگ، کاریکاتوریست در خاللهاي منتهی به جنگ جهانی دوم و ویژه در سالبه

تا مخاطبان خـود را بـه یـاد     هاي عمیق فرهنگی تالش کردندها و ارزشتوسل به سنت
کـرد،  ها استفاده مـی وظایفشان به روح حقیقی ملت، و در نتیجه رژیم نظامی که از آن ارزش

بودنـد  هایی ترویج و تقویت ارزش یدر پ. بسیاري از کاریکاتورهاي تبلیغاتی اندازند یب
ایـن   بودند. بـر ایـن اسـاس،    شده ینهنهادعنوان باور فرهنگی از سوي مردم به احتماالًکه 

 يهـا  آل یـده اخـالف  هایی را برخوردار از ارزش "راندیگ"کاریکاتورها دول رقیب یا همان 
 داد.    ژاپنی نشان می

 مانگا و انیمیشن در فضاي جنگ جهانی دوم

 هاي مصوري دربـاره مجموعه داستانشروع به طراحی  1یتازاوا راکوتن، ک1905ال س در
تبلیغاتی نبـود بلکـه بـه     صرفاًبعدي و جنگ کرد که برخالف کارهاي هنرمندان پیشین تک

هایی که اعضـاي خـود را از دسـت داده    هاي دلخراش جنگ و خانوادهمصورسازي صحنه
شود نخستین کسی بود کـه  عنوان پدر مانگا شناخته میپرداخت. راکوتن که بهنیز میبودند 
امروزي آن به کار گرفت و براي تمایز قائـل شـدن میـان کارهـاي      مانگا را در معناي کلمه

خوانـده  2ئـه داستان مصورش با سایر کاریکاتورهاي سیاسی و فکاهی آن دوران که پـونچی 
شدند، از این کلمه استفاده کرد. وي خود را هنرمند مانگا خواند و با اقتباس از داسـتان  می

اي  صـفحه هاي سریالی و نیز تکصورت داستانبه مریکایی شروع به انتشار مانگاهاي آمصور
                                                           
1  . Rakuten Kitazawa 
2  . Ponchi-e 
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کرد. راکوتن هنرمندان مانگاکار و انیماتورهاي بسیاري را تربیت کرد که از آن جمله 
 نخستین انیمیشن ژاپن اشاره کرد.   ، سازنده1به شیموکاوا توانمی

بـا   1930و  1920هـاي  ژاپن گسترش پیدا کرد و در طی دهه در جامعه سرعت بهمانگا 
تبـدیل شـد.    عامـه  فرهنـگ به بخشی از  یجمع ارتباطهاي افزایش فرهنگ استفاده از رسانه

کـرد و در نتیجـه   عیار حرکـت مـی  روي داد که ژاپن به سمت جنگ تماماین اتفاق زمانی 
ها و از جمله مانگا در ارتباط با جنگ مورد توجه قرار گرفـت. گفتمـان   نقش تمامی رسانه
و  آیـد، مـی  حسـاب  بـه گرایـی  آل بـراي انتقـال ملـی   اي ایـده گا وسیلهغالب آن بود که مان

 در اساسـنامه  .کننـد ایفـا مـی   "جنـگ  مـأموران "عنـوان  ها نقش فعـالی بـه  کاریکاتوریست
مهـم   یـت مأمور توانـد از عهـده  می یآسان بها... مانگ«قید شده بود که  انستیتوي مانگاي توکیو

ه آن دشـوار اسـت. مانگـا یـک     تعلیم و تربیت عموم از طریق طنز برآید، که اغلب دستیابی ب
عنوان ابزار تبلیغـاتی قدرتمنـدي رشـد کـرده     ، که بهاست يضرورسیاسی و اقتصادي  اسلحه

است... مردم ما نیاز به مانگاهاي مفرحی دارند که ذهن آنها را پاك کند. آنها به آن (مانگا) بـه  
  . (Okamoto, 2009: 20 & 23-24)»ان میزان احتیاج دارند که به غذا احتیاج دارندهم

هـاي سرشـناس کـه    یستراز کاریکاتو گروهیرا  1938توکیو در سال انستیتوي مانگاي 
د و تمرکز اصلی آن بر ارتباط میـان  اندازي کردن، راههاي چپ فعالیت داشتنددر گروه تر یشپ

ابـزار قدرتمنـدي بـراي پروپاگانـدا و جنـگ بـود.  راکـوتن نیـز در یکـی از           عنـوان  بهمانگا 
هاي این مجله به اعتراض نسبت به وضع موجود و سانسور شـدید مانگاهـا از سـوي     شماره

اکنـون سانسـور   دولت پرداخت و مدعی شد که برخالف دوران جنگ روسـیه و ژاپـن، هـم   
مـردم اسـتفاده    گرایانـه تحریک احساسات ملـی براي دهد تا از مانگا شدید دولتی اجازه نمی

تعطیـل و هنرمنـدان   ، 1941سـال  انستیتوي مانگاي توکیـو را در   شود. درهرحال پلیس امنیتی
 جنـگ چـین  دومین با آغاز د. درواقع کرتمایالت کمونیستی دستگیر  به خاطررا فعال در آن 

با آغـاز جنـگ    شد ور شدیدتر مانگاهاي کودکان بسیاگاها و حتی مانکنترل دولتی بر  و ژاپن
       د.گردیها متوقف بیشتر مجموعه انتشار اقیانوس آرام

                                                           
1  . Oten Shimokawa 
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 کمیتـه  1934سـال  انیمیشـن در ژاپـن شـد. در     این دوران سبب پیشرفت رسانه بنابراین
فـیلم را تحـت کنتـرل و نظـارت      ر ژاپن بنیان نهاده شد تا رسانهد1ركتصویر متح نظارت بر

هـاي خـارجی   سـینماها را از پخـش فـیلم    ،این کمیته ،دولت درآورد. با شدت گرفتن جنگ
ناگهـان فضـاي نمـایش زیـادي را در اختیـار       ،ممنوعیـت  همـین مرتبط با جنگ منـع کـرد.   

ـ   ازجملـه انیماتورهـاي تجربـی نیـز     هاي کوتاه داخلی قرار داد کهسازندگان فیلم د. آنهـا بودن
ارتـش بـه توانـایی     توانست با برخورداري از بودجه عالوه بر این، در همین سال فوجی فیلم

هاي آموزشـی از سـوي دولـت و وزارت    تولید داخلی نگاتیو فیلم دست یابد. همچنین، فیلم
هـا بـراي   عنوان یکی از بهترین رسـانه انیمیشن به یبانی قرار گرفتند و رسانهآموزش مورد پشت

توجه دولت را به خود جلب کرد و دو شرکت تولیـد انیمیشـنی کـه     ،مفاهیم آموزشیانتقال 
هـایی برخـوردار   دولتی براي تولید چنـین انیمیشـن   شدند از بودجه یستأسدر همین دوران 

ها که استفاده از برق میسـر  توانستند شبتا پیش از دخالت دولت، انیماتورها تنها می«شدند: 
 .   (Hu, 2010: 66) »دنبا این رسانه بپردازبود به کار و آزمایش 

هـایی کـه در ایـن  دوران تولیـد     انیمیشـن با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، اغلب 
اي پیـروزي  ها مـاجر طلبانه و تبلیغاتی داشتند. اکثر این انیمیشنشدند محتوایی جنگ می

دیگري از حیوانات که  حاد و همکاري علیه گروه یا دستهحیوانات را براثر اتاي از دسته
برتـري تسـلیحاتی خـود مغـرور بودنـد بـه تصـویر         بـه ظالم و زورگو بودند یا  معموالً

 هـاي  نامـه  یلمف ،یا المپیک بال یسبکشیدند. رویدادهاي ورزشی نظیر مسابقات فوتبال،  می
کـه   طـور  همـان آوردند. با این حال، ها فراهم میرقابتی خوبی را براي این نوع انیمیشن

جـذابیت و معصـومیت اعضـاي قلمـروي     «کنـد:  مطـرح مـی   2تخصص انیمه، تسه هوم
 »کـرد هـا تنیـده شـده بـود پنهـان نمـی      که در پشت فریم را تريحیوانات معناي تاریک

 (Hu, 2010: 67)ایـن   زمینهچم ملی ژاپن در پس. وي همچنین به حضور همیشگی پر
شـد، چـه   زمینـه ظـاهر مـی   در پـس  مرتباً 3پرچم ملی آفتاب تابان«کند: ها اشاره میفیلم

                                                           
1  . Motion Picture Control Committee 
2  . Tze-Yue G.Hu 
3  . Hinomaru 
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طور نامحسوس در ابتداي داسـتان فـیلم چـه رو بـه پایـان آن در زمـانی کـه قهرمـان          به
 .  (Ibid) »آوردحیوانات پرچم را با افتخار به اهتزاز در می

 1934سـال  عنوان مثال، در ها بسیار واضح بود. بهن انیمیشنپیام تبلیغاتی برخی از ای
 بینـی وقـایع دو سـال آینـده    اي را ساخت که به پیشانیمیشن تبلیغاتی هفت دقیقه ژاپن
هـا،   عنوان نماد آمریکا) به همـراه لشـکري از مـوش   موس (بهپرداخت و در آن میکیمی

ن جزیره که ترکیبـی  کرد. ساکناانوس آرام حمله میاي در اقیها به جزیرهمارها و تمساح
بـراي کمـک گـرفتن بـه سـراغ قهرمـان اسـاطیري ژاپـن،          دبودنها از حیوانات و انسان

موس صلح و آرامش را به جزیره و موموتارو با شکست دادن میکی روند، می1موموتارو
جهـانی دوم  جنـگ   حهگرداند. موموتارو، قهرمان دو انیمیشن بلند بعدي که در بحبوبازمی

، و موموتـارو 2)1943وتـارو ( مومهاي دریـایی  شدند نیز بود. عقاب هارتش ساخت با بودجه
هاي انیمیشن بلند ژاپنی هستند و به روایت شکسـت  نخستین فیلم)1945( سرباز الهی دریا

ارتش آمریکا و بیرون کردن آنها از جزایر اقیانوس آرام توسط قهرمان ملی ژاپن موموتـارو  
خـوبی  ه بـه این دو انیمیشـن عـالوه برآنکـ    پردازند.کنند میو حیواناتی که به او کمک می

طلبانه و اسـتعماري  بر دیدگاه برتري ییديتأکشند، به تصویر می را هاژاپنیپیروزي رویاي 
هـاي نزدیـک بـه    آن در مـاه  فیلم دوم که سـاخت پرهزینـه   3.ژاپن در آن دوران نیز هستند
 حتی امکان اکران مناسب از سینماها را نیز نیافت. ،تسلیم ژاپن به اتمام رسید

 مانگا و انیمه در دوران پس از جنگ  

حاصل از نابودي نزدیک به هفتاد شـهر  هاي بایست با ویرانیژاپن می 1945در سال 
 یکـا شـد. پـس از جنـگ، آمر   مـی  مواجـه اش و تلفاتی در حدود سه میلیـون نفـر   اصلی

                                                           
1  . Momotaro 
2  . Momotaro no umiwashi 

عنوان محافظ جزایـر  نها خود بهها موموتارو پس از شکست دادن ارتش آمریکا و بیرون راندن آدر این انیمیشن .3
 نشیند.آسیا برتخت سلطنت می
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داشـت. در فاصـله    بـر عهـده  ین را در اشغال و بازسازي ژاپـن  فقسردستگی نیروهاي مت
، اصـالحات  1آرتـور ، نیروهاي آمریکایی به فرماندهی ژنرال مک1952تا  1945هاي سال

نظامی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را در این کشور به اجرا در آوردنـد. پـس    گسترده
هاي پنجاه و شصت نیز آمریکا نفوذ سیاسی واضح و قدرتمند خود از این دوران در دهه

زیادي، آمریکا براي چندین سال بر ژاپن ریاست کرد و تا حدود «را در ژاپن حفظ کرد: 
ــا     ــار داشــت ت ــرد و از او انتظ ــه ک ــه آن دیکت ــن را ب ــانسیاســت ژاپ ــردار فرم  ب

از لحاظ اقتصادي با سرعت باورنکردنی پـس از   ژاپن .( Fuller, 2012: 155)»باشد
ویر رسـید کـه تصـا   بـه نظـر مـی    1960 در اواخر دهه دوم پیشرفت کرد و یجنگ جهان

امـا در واقـع   اند. ژاپن سایه انداخته تاریک جنگ در جامعه درخشان پیشرفت بر  خاطره
ی و فرهنگی جامعـه نیـز دچـار    سیاس هاي مادي بود، بدنهوراي خسارت صدمات وارده

 هاي پس از جنگ پنهان شده بود. کنه بازسازيکه در  شدیدي شده بود لطمه

ژاپـن از   عامـه  فرهنـگ  معتقد است که(2005) ن نپیر انیمه، سوزا پرداز مانگا ونظریه
یعنی زمانی که نخسـتین فـیلم    ؛بوده استجنگ جهانی دوم درگیر  با خاطره 1950 دهه

ویرانی کامل و دشمن آمریکایی بـه شـکل   " ،گودزیال در مورد آزمایش اتمی ساخته شد
ژاپـن بـه    معـه صدمات وارده بـه روح و هویـت جا   یقتدر حق ."فیلمی در مورد هیوال

ایـن کشـور نمـود پیـدا کردنـد:       عامـه  فرهنگدر  2شکل یافته و مجازگونه صورتی تغییر
ژاپـن بـا تجربیـات دردنـاکش در      اش بسیار پرتنش است. جامعـه ژاپن با گذشته رابطه«

مخـرب آن   یرتـأث گـویی کـه از   از طریـق ابزارهـاي داسـتان   زیادي  تا حدودمورد جنگ 
رغـم سانسـور   علی. (Igarashi, 2000: 3) »(تجربیات) بر تاریخ ژاپن کاستند، کنار آمد

ي ژاپـن  پیچیـده  همین تنش و رابطـه  3،شدید در مورد جنگ و موضوعات مربوط به آن
رویی مستقیم با تجربیات حاصـل از جنـگ و نظـام    امکان رودرنظامی آن نیز،  با گذشته

                                                           
1  . General Douglas A. MacArthur 
2  . Metonymy 
3  . Nakar 
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 اي چـون مانگـا و  پردازانههاي خیالکرد. در نتیجه، رسانهوار میسیاسی پس از آن را دش
انیمه با برخورداري از قابلیت نمایش تجربه و واقعیت بـه صـورتی تغییرشـکل یافتـه و     

ر مورد جنـگ و عواقـب آن   ، از طریق ایجاد گفتمانی خیالی امکان ابراز عقیده د1تمثیلی
گیـري مفهـوم جدیـدي از هویـت     اه به شکلژاپن را فراهم آوردند و از این ر در جامعه

 ژاپنی کمک کردند:
اي واقعی کلمـه درهـم شکسـت،    بمب اتم به معن وسیلهپس از آنکه ملیت ژاپنی به«

پـذیر نبـود...   گذاردن قطعات این ملـت از طریـق گفتمـان سیاسـی امکـان     بازهم پروسه
 بتوانـد خـاطرات   بسیاري در ژاپن تالش کردند تا هویت ملی جدیدي را خلق کنند کـه 

مـردم در عـوض گفتمـان انتزاعـی      فرهنگ روزانـه  شکست و ویرانی را از طریق حوزه
 .   (Igarashi, 2000: 12) »سیاسی، در بر بگیرد

به موضوع جنگ  يبه نحو هاي آغازین پس از شکستسالمانگا از همان هنرمندان 
مسـتقیمی بـه وقـایع جنـگ      اشـاره  1950 دهـه هرچند تا اواخر  ؛در آثار خود پرداختند

بـه   اختصاصـاً به دنبـال ظهـور مانگاهـایی کـه      جهانی دوم در این آثار صورت نگرفت.
هاي انیمیشنی سینمایی فیلمپرداختند، هاي ژاپنی در جنگ اقیانوس آرام میخلبان داستان

سـازندگان خـود در مـورد     هايدیدگاهشروع به تصویرگري جنگ و بیان و سریالی نیز 
مصورسـازي وقـایع    گرایانـه بـه  دقیـق و واقـع   بسـیار  ،ند. برخی از ایـن آثـار  ردکجنگ 
) که مانگـاي آن  1983( ن پابرهنهگتوان به از آن جمله می که آمیز جنگ پرداختند فاجعه

 تـاب هـاي شـب  مـدفن کـرم  است، و  شده نوشتهبراساس وقایع بمباران اتمی هیروشیما 
ك در اواخر جنگ است، اشاره کرد. در این آثار ) که روایت پایان زندگی دو کود1988(

هاي بعدي گونه ثبت شده و با نسلنامهخاطرات نویسندگان آنها به شکل روایتی زندگی
 شود.به اشتراك گذارده می

جنـگ،  نیـز،   هـاي خیـالی ژاپنـی   در بیشتر مانگاهـا و انیمـه  ، سو یناهفتاد به  از دهه
بـا  ی یهابه شکل داستان با باًغالو  و نمادین، هاي مختلفشکست و بمب اتم به صورت

                                                           
1  . Allegorical 
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قدرتمنـدي بـر    یرتـأث خصـوص بمـب اتـم    . بهنمود پیدا کردند ،آخرالزمانیي هاویژگی
توان گفت کـه تکامـل مانگـا،    می«: استه هاي مانگا و انیمه داشتداستان نمضامین بنیادی

انی دوم بـه همـراه   بمبـاران اتمـی جنـگ جهـ     گرایی خاصی را درنتیجـه و آرمان دیدگاه
باري به نحوي اندیشـیدند کـه   ها در مورد چنین وقایع فاجعهبدین معنا که ژاپنی ؛داشت

. (Fuller, 2012: 3)»نهاد و این در آثار هنرمندان مختلف به تصویر درآمـد  یرتأثبر روان آنها 
الزمـانی را  بـار و آخر فاجعـه  بـه وقـایع   هـاي ژاپنـی  توان رویکرد متفاوت مانگاها و انیمهمی

اگرچه رویکرد تمام ایـن  دوام و بازسازي پس از بمباران اتمی دانست.  گرفته از تجربهنشات
اي نـو  گیري جامعهشکلنوید  وارانه نبوده است اماامید وارهنابودگر همو فجایع عظیم آثار به 

آثـار بـراي کمـک بـه ملـت ژاپـن و        کـه بسـیاري از ایـن    اسـت  یدگاهید، پس ویرانیدر 
   1اند.اي بهتر گسترش دادهخصوص نسل جوان، براي پذیرش آینده به

 هاي ایرانی ها و انیمیشنمقایسه تطبیقی با کمیک

ي ژاپنـی بـا   هـا هاي مصور و انیمیشـن در پژوهش فوق نشان داده شد، داستان چنانچه
اند با تمایز قائل شدن میـان  هاي متنوعی، در طی یک قرن گذشته توانستهکارگیري روش به

هـاي میـان   بـر تفـاوت   یدتأکشود، از رهگذر و آنچه ژاپنی محسوب نمی است یژاپنآنچه 
دهی و تقویت هویـت ملـی در ایـن    هاي بومی، به شکلخود و دیگري و تجلیل از ارزش

هـا در   هـاي مصـور و انیمیشـن   نقش چشمگیر داستان ،در ژاپن که یدرحالکشور بپردازند. 
مسـتقیم توسـعه و تبـدیل کاریکاتورهـاي      هویت ملی مردمان ایـن کشـور، نتیجـه   یف تعر

طـوالنی و   رغـم وجـود پیشـینه   در ایـران، علـی   هاي مصور بوده اسـت، سیاسی به داستان
حـی ایـن نـوع    قدرتمندي از ترسـیم کاریکاتورهـاي سیاسـی، ارتبـاط چنـدانی میـان طرا      

هـاي  بـا وجـود پیشـرفت   توان یافت. در واقـع،  انیمیشن ایرانی نمی کاریکاتورها و توسعه
                                                           

است که بـه     (Space Battleship Yamato, 1977)فضایی یاماتو سفینهها ترین این نوع انیمهوفاز معر .1
اي خیالی بر جنگ اقیانوس آرام در فضاسـت کـه نویـد    محققینی چون سوزان نپیر و هیرومی میزونو، دنباله  عقیده

 دهد.پیروزي ژاپن، یاماتو، را در آینده می
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ایرانـی   هـاي اجتمـاعی و انیمیشـن  -یکاتورهاي سیاسیها، کاراین حوزهدر  صورت گرفته
انـد و همـین موضـوع خـود یکـی از      از یکدیگر طی کرده هریک مسیري کم و بیش جدا

ن انیمیشـ  ان عمومی اجتماعی چندان به عرصـه دالیلی است که موجب شده است تا گفتم
 راه پیدا نکند.

هفتاد افزایش تولید تیزرهاي انیمیشنی براي تبلیغات تجـاري موجـب    هرچند از دهه
انیمیشن شد، به سبب ماهیت تجاري این دست  هها به حوزتسریع ورود کاریکاتوریست

د طراحـی  از منظر بهبو با باًغالانیمیشن  ها در حوزهتولیدات، فعالیت این کاریکاتوریست
سازي به سبب کاسته شـدن  طور همزمان کاهش کیفیت متحركها و بهگرافیکی انیمیشن

طراحـی  میان حوزه  برقرارشده، ارتباط رو ینااست. از  تأمل قابلهاي میانی از تعداد فریم
 نظـر  ازنقطـه کاریکاتور و تولید انیمیشن را نه از منظر موضوعی و محتوایی بلکـه بیشـتر   

 توان مورد بررسی قرار داد. تصاویر می شناسیطراحی و زیبایی
 ان کاریکاتورهـاي سیاسـی  و رسـانه   عنوان رابـط میـ  در واقع هنر کمیک داستانی به

توانـد یکـی از   که عدم رشـد درخـور آن در ایـران مـی     است يا گمشده انیمیشن، حلقه
انیمیشـن محسـوب شـود.     مضـامین اجتمـاعی و سیاسـی بـه عرصـه     عوامل عدم ورود 

هاي کمیـک از سـوي برخـی از    م درك ارزش آموزشی و سرگرمی باالي داستانرغ علی
ایـن حـوزه همچنـان بـا      هفتـاد، توسـعه   ندیشمندان فرهنگی ایران در دهههنرمندان و ا

بـه ایـن   ناشی از تلقی فرهنگی منفی  يتا حدودتواند معضالتی مواجه بوده است که می
هنـر کمیـک    وسـیله معتقد اسـت کـه بـه   میز ثال مرتضی معنوان مهنر در ایران باشد. به

هاي آموزشی انجام داد و با در نظر گـرفتن  توان کارهاي متنوعی از جمله تصویرگري می
ن ابـزار آموزشـی   تـری عنـوان مهـم  ر ادبیات بهتوان باالي این هنر، تمرکز بیش از اندازه ب

 نژاد هاشمطور مشابه، به). 34: 1375اشتباهی باشد (مرتضی ممیز،  کامالً تواند اندیشه می
نادرست از این  یک در ایران را ناشی از استفادهناشر کتاب کودك، تلقی منفی از هنر کم

اخیر بر تعـداد   ). هرچند در دو دهه12: 1375و سایرین،  دادگرهنر معرفی کرده است (
همچنـان ارتبـاط   امـا  اي افزوده شـده اسـت،   مجالت کمیک ایرانی به طرز قابل مالحظه

 میان مخاطبان عادي با این مجالت شکل نگرفته است.   يمؤثر
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هاي کمیـک ایرانـی، پیشـرفت انیمیشـن در ایـران بـا       داستان با توجه به عدم توسعه
مرکز نشـر کـانون    یستأسهاي کودك همراه بوده است که آغاز آن به تصویرگري کتاب
، بـه سـبب جـو سیاسـی     طور همزمانهگردد. بودکان و نوجوانان بازمیپرورش فکري ک
شده در این دوران هاي تولیدیک به انقالب، انیمیشنهاي نزدپنجاه و سال کانون در دهه

نیز از نمادها و مفاهیم سیاسی و اجتماعی، و همچنین عناصـر ملـی و بـومی زیـادي در     
ن اجتمـاعی و  میهاي ایرانی با مضااند. در ادامه، ارتباط انیمیشنمتن خود برخوردار شده

زمانی پیش از انقالب، دوران جنگ، و دوران معاصـر، در قیـاس بـا     سیاسی در سه بازه
ژاپـن، مـورد بررسـی اجمـالی قـرار       انیمیشـن  شـده در حـوزه  هاي پیشتر مطـرح تحلیل
اند. در پایان این بررسی تطبیقی، تعریفی از انیمیشن ملی بـا عنـوان انیمیشـنی کـه      گرفته

هـاي جـوان را دارد   هاي بومی و تقویت حس غـرور ملـی در نسـل   شتوانایی حفظ ارز
 عنـوان  بـه آن،  هـاي توسـعه  پژوهش کنونی یکی از راه است که برمبناي فرضیه شده ارائه

توانـد  مندان ایرانی، مـی یافته برمبناي دستاوردهاي انیمیشنی پیشین هنرمحصولی ساخت
در ایـن  -شورها در تولید آثار مشـابه  کارگرفته شده از سوي سایر کهاي بهمطالعه روش

         باشد. -هنرمندان ژاپنی اختصاصاًتحقیق 

 سیاسی در دوران پیش از انقالب -اجتماعی انیمیشن

بـراي بهبـود وضـعیت     1344کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان که در سـال  
 هـاي ویـژه  کتابخود را بر انتشار نخست تمرکز  شد، در مرحله یستأسفرهنگی کشور 

ز انتشـاراتی در کـانون   هایی که براي بهبـود وضـعیت مرکـ   تالش کودکان گذاشته بود و
نیز در این موسسـه شـد.    "مرکز انیمیشن" وسعهگیري و تموجب شکل صورت گرفت،
ترکیبی از تصاویر و متن هستند، کـانون شـروع بـه     عموماًهاي کودکان از آنجا که کتاب

افیست، طراحان، و تصویرگرانی کرد تا در مرکـز نشـر کـار کننـد.     استخدام هنرمندان گر
 د که زمینه را براي توسعهتجربه در کانون بوگروه از هنرمندان بااستعداد و بااجتماع این 

اکبر صـادقی،  انیمیشن در ایران فراهم آورد. هنرمندان مشهوري نظیر فرشید مثقالی، علی
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کارهـاي انیمیشـنی چشـمگیري    سیاري دیگر که ، و بکلک ینزرمرتضی ممیز، نورالدین 
 در کانون بودند.  شده یستأسهمه جزئی از این گروه تازه  ،پنجاه تولید کردند در دهه
و  یفتـأل ابتدا در کانون  شـروع بـه    -پدر انیمیشن ایران -کلک ینزرعنوان مثال، به

در هاي عامیانـه ایرانـی کـرد و    ها و افسانهقصه بر اساسهاي کودکان تصویرگري کتاب
که مناسب براي کودکان و نمود اي از سبک هنري ایرانی را دنبال گونه توسعه یشکارها

هاي کتاب وي  مملو از نمادهاي سـنتی و ملـی اسـت و در    نوجوانان باشد. تصویرگري
 هـاي ملـی را بـه   برد که قادر است ارزشاي بهره میعین حال از سبک گرافیکی ماهرانه

مخاطبان جوان خود منتقل کند. عالوه براین، غناي تصـویري ایـن کارهـا رونـد تبـدیل      
 ها را به فیلم انیمیشن تسهیل کرد.برخی از این کتاب

هاي سیاسی قدرتمندي وجود داشت که تا حدي ناشی جریاندر این دوران در کانون، 
ی انقالبـی شـدید وي   بر این موسسه و تمایالت سوسیالیسـت  لو یروانشاز مدیریت فیروز 

عنـوان  گراهـاي بسـیاري را نیـز بـه    ، چـپ لـو  یروانشـ همچنین،  .(Sadeghi: 2009)بود 
نـاخواه، بـر   نویسنده، محقق، و تصویرگر با خود به کانون آورده بود که این موضوع خـواه 

، رویکرد دگراندیش ایـن هنرمنـدان منجـر    در نتیجهگذاشت. می یرتأثتولیدات این موسسه 
هایی شد که اسما به کودکان اختصاص داشت اما در واقع براي مخاطـب  تولید انیمیشنبه 

بزرگسـاالن   ین محصوالت انیمیشنی براي سـلیقه طور همزمان، برخی از ابزرگسال بود. به
طـور کـه   نیز بسیار پیچیده و از لحاظ فلسـفی بسـیار انتزاعـی بودنـد. در حقیقـت، همـان      

دولتی و عدم نیاز به  کند، برخورداري از بودجهعنوان می لکک ینزرجواهریان  به نقل از 
شد تا انیماتورها در کانون در پی برقـراري  کسب درآمد از طریق تولید انیمیشن موجب می

دست آوردن امکـان  ارتباط با مخاطب عام برنیایند و تنها بر جلب نظر مخاطبان خاص و به
رغـم  ). این بدان معناست که علی46، 1378 :یانجواهرها تمرکز کنند (شرکت در جشنواره

حضور قدرتمند مضـامین اجتمـاعی و سیاسـی در تولیـدات انیمیشـنی کـانون، بـه دلیـل         
هـا و  هاي مفهومی و تصویري، این آثـار قـادر بـه برقـراري ارتبـاط بـا خواسـته       پیچیدگی
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هاي لی در سالبخشی منتوانستند در روند هویت رو ینامردم نبودند و از  هاي تودهدغدغه
 اي داشته باشند.  قابل مالحظه یرتأثنزدیک به انقالب، 

اکبـر صـادقی در   و علـی  کلـک  یـن زرافـرادي چـون    با این وجود، سبک هنرمندانه
گیـري از نمادهـاي ملـی و ترکیـب     هـاي عامیانـه بـا بهـره    تصویرگري و روایت داستان

نیمیشن، به تولید آثـاري منجـر   گوناگونی از هنر و فرهنگ ایرانی در ساخت ا يها مؤلفه
هنر تصویرگري سنتی بـومی   هاي ایرانی بودن و توسعهویژگی بر یدتأکشد که از لحاظ 
هاي ملی ژاپنی در نظر گرفتـه  توانند همسنگ انیمیشنمدرن انیمیشن، می در قالب رسانه

وقوع انقالب و سـپس   با، به سبب رکود تولید انیمیشن در ایران متأسفانههرچند  ؛شوند
تنهـا مـردم عـادي بلکـه     اخت چنـین آثـاري ادامـه نیافـت و نـه     جنگ تحمیلی، سنت س

هنرمندان انیمیشنی نیز براي بیش از یک دهه از برقراري ارتباط بـا چنـین دسـتاوردهاي    
 انیمیشنی بومی بازماندند.  

 سیاسی در دوران جنگ -انیمیشن اجتماعی

طـور  فرهنگی کشـور بـه   ان و عراق، بیشتر بودجهجنگ ایر سالهدر طی دوران هشت
طبیعی صرف تبلیغات ایدئولوژیک مـرتبط بـا جنـگ نظیـر تهیـیج احساسـات و بسـیج        

، و یطلبـ  شـهادت  عمـومی، تقویـت روحیـه    مردمی، دلگرم کردن مردم و تقویت روحیه
ی در انیمیشن مشارکت چندان شد. با این وجود، رسانهترویج فرهنگ ایثار در جامعه می

 غال بـا هزینه بودن تولید انیمیشن بر و پرغات نداشت و به سبب زمانانجام این نوع تبلی
 قع، در مقایسه بـا مشـارکت گسـترده   شد. در وااز فیلم زنده براي این اهداف استفاده می

میـان ژاپـن بـا روسـیه و      هاي جنگهاي مصور ژاپنی در گفتمان مردمی در سالداستان
جنگ جهـانی دوم، انیمیشـن    انیمیشن در طول قوي دولتی از رسانه تچین، و نیز حمای

وقـوع مشـکالت   «خـود را بـه سـبب     ایران یکی از راکدترین دوران در دوران جنگ در
 تجربـه، و عـدم برخـورداري از بودجـه    اجتماعی و سیاسی ناشی از انقالب، مدیران بـی 

 تجربه کرد.      (Golmohammadi: 2003, 217) »مشخص
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 سیاسی در دوران پس از جنگ و  گفتمان تولید انیمیشن ملی-انیمیشن اجتماعی

هایی کـه  ویژه با پایان یافتن جنگ، انیمیشنکلی در دوران پس از انقالب و به طوربه
اند در دو مسیر هنري و تلویزیـونی  سیاسی در ارتباط بوده-به نحوي با مفاهیم اجتماعی

از سوي دانشجویان و  غالباًهاي هنري گذشته، انیمیشن دههویژه در دو ؛ بهتوسعه یافتند
هـاي داخلـی و خـارجی    هنرمندان مستقل براي اهداف تجربی یا شـرکت در جشـنواره  

انـد. از سـوي دیگـر،    ارتبـاط چنـدانی بـا مخاطـب عـام نداشـته       رو یـن او از  یدشدهتول
ایـد در قالـب   هـاي دولتـی ب  جـه هاي تلویزیونی به سـبب متکـی بـودن بـه بود     انیمیشن

کـه   بپردازنـد هاي دینی و آموزشی به انتخاب موضوع، روایت، و تصویرگري ارچوبچ
 انـه هـاي خالق عرصـه  اي زیـادي را بـراي آنهـا در تجربـه    هـ محـدودیت  ،همـین عامـل  

تـوان ایـن ادعـا را    گویی و تصویرپردازي به وجود آورده است. براین اساس، می داستان
اختصـاص دارد و از   عامـه  فرهنـگ  در ژاپن انیمیشن به عرصه که یدرحالمطرح کرد که 

کند، در ایـران  در گفتمان عمومی مردمی ایفا  یرگذاريتأثاین رهگذر توانسته است نقش 
هاي سـینمایی در  هاي مصور و نیز ساخت انیمیشنافزایش تعداد نشریات داستانرغم علی
مسـتقل از دخالـت مسـتقیم دولتـی      بتاًنسبراي تولید آثاري  اخیر، اگرچه زمینه هايسال
ارچوب ایـدئولوژیک وارد بـر تولیـدات    آمده است، اما تاحـدودي بـه سـبب چـ     فراهم

      مردم جدا مانده است. فرهنگ روزانه از حوزه یتوجه قابلانیمیشنی، این رسانه به میزان 
عنـوان اثـري   هب "انیمیشن ملی"شاره شد، تولید این مقاله ا طور که در مقدمههمان   

هاي فرهنگ بومی بتواند با مخاطبان جوان ارتباط برقرار کند که با برخورداري از ویژگی
هـاي  اکنـون بـه یکـی از اولویـت    دهی به هویت آنان سهیم شـود، هـم  لو در روند شک

فرهنگی ایران بدل شده است. یکـی از نخسـتین اشـارات بـه مبحـث انیمیشـن ملـی را        
ي مهین جواهریان بر انیمیشن ایران یافت که در آن، وي با اشـاره  نگارتوان در تاریخ می

، این اثر را تالش مـوفقی  کلک ینزربه کارگردانی " دلدار امیر حمزه "به فیلم انیمیشنی
). 61 ،1378 انجامیـده اسـت (جواهریـان:    "انیمیشن ایرانی"به تولید  یقهدقخواند که می
 یمیشـن ان هايیژگیو و یاتخصوص بررسی خود برطور مشابه، علیرضا گلپایگانی در به
، بـه تولیـدات   پـردازد ب یاسـالم  -یرانـی ا یتبه فرهنگ و هو که قادر باشد يسو بهی مل
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هـاي  انیمیشـن  یرپـذیري تأثرغـم  کند و معتقد است که علـی اشاره می 50 کانون در دهه
از  ییهـا نشـانه  راین آثـا از  یدر تار و پود برختولیدشده در این دوره از مکتب زاگرب، 

 یرغآنها را از آثار که خورد یبه چشم م یرانیا  یاقبه سبک و س ییگوو قصه يفضاساز
 .  )20،1389 گلپایگانی:(سازد متمایز می یرانیا

تـالش   رخ، و گلبـاران ، امیـر حمـزه دلـدار   هایی چـون  گلپایگانی با اشاره به فیلم   
هـاي شخصـی در قالـب و    حس و انگیزه گر ساختنسازندگان این آثار در راستاي جلوه
ایرانی در هنر انیمیشن عنـوان   اي از گرافیک و قصههویتی ایرانی را موجب تجلی گوشه

ـ وهاي صدابه نقد سیاست ،در مقابلکند و می راي افـزایش تولیـد انیمیشـن ملـی     سیما ب
ایـن   تیجـه پـردازد و ن مـی  "دفاع نـرم  ري از تهاجم فرهنگی و به انگیزهجلوگی"منظور  به

 ). بـه عقیـده  21کنـد (همـان،   ی میزان تولیدات ارزیابی میها را تنها افزایش کمسیاست
توجهی بـه نیـاز   ی و فقدان کیفیت در ساخت، بیکم صرفاًعلت این افزایش گلپایگانی، 

 ادامـه  متعاقباً ،مخاطب و ضعف تکنیکی و موضوعی است که  چنین رویکردي به تولید
منظـور  کـه بـه  درحـالی  .ساخت خواهد اصولیغیر غیرممکن و آتی تولیدات براي را راه

صنعت انیمیشن، ایـن رسـانه نیـاز بـه      مواجهه با چالش تهاجم فرهنگی از طریق توسعه
صنعت  یکی از مشکالت اصلی توسعه اکنون همبرقراري دیالوگی فعال با مخاطب دارد، 

هـاي جـذب   روش رسد که مطالعهمی به نظر "مخاطبناتوانی از جذب "انیمیشن ایران 
سازي وي، نظیر پژوهشی که در ایـن مقالـه   مخاطب و چگونگی شرکت در روند هویت
مرتفـع  اي را بـراي  توانـد مبنـاي نظـري اولیـه    برمبناي انیمیشن ژاپن صورت گرفت، می

 این معضل فراهم آورد.                يساز

 گیرينتیجه

هـاي ژاپنـی در برقـراري    کـه انیمیشـن  طوراست آنایران نتوانسته در  انیمیشنرسانه 
انـد، بـه برقـراري ارتبـاط بـا      هاي مردم کشور خود موفق بودهارتباط با نیازها و خواسته
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از مشــارکت در رونــد  يا مالحظــه قابــلمــردم عــادي بپــردازد و از ایــن رو، بــه میــزان 
 ،اسـت. بـا ایـن وجـود     بازمانـده هاي ملی و بومی سازي یا حفظ و تقویت ارزش هویت

امیـر  شاید بتوان با تکیه بر دستاوردهاي پیشین انیمیشنی ایران نظیر آثاري چون انیمیشن 
است،  داده يجا، که گویی روح ایرانی را در بطن اثر خود کلک ینزري نورالدین حمزه

سـوي  مردمـی از   بـر گفتمـان عمـومی    یرگـذاري تأثراهکارهایی کـه بـراي    و با مطالعه
ترین گروه هنرمندان جهان در تولید انیمیشن ملی، عنوان یکی از موفقهنرمندان ژاپنی به

 ایرانی به عرصهاست، موجبات تسهیل روند ورود انیماتورهاي مورد استفاده قرار گرفته 
 چنانچـه سیاسی، با محتواي ملی و بومی را فـراهم آورد.  -هاي اجتماعیساخت انیمیشن

کارگرفته شده از سـوي هنرمنـدان ژاپنـی بـراي     هاي بهطرح شد، از روشین مقاله مدر ا
مردم و بازنمایی  هاي روزمرهنگرانیها و دلاستهتوان به توجه به خوجذب مخاطبان می

هـاي بـومی و ملـی از طریـق     هاي نمادین و خیالی و نیز گرامیداشـت ارزش آنها به فرم
و از ایـن رهگـذر تقویـت هویـت      "دیگـري "بخشی بـه مفهـوم   سازي و تجسمروایت

 گروهی ملی، اشاره کرد.
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