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چکیده
مفهنوم تقابننلهننای دوگانننه از افالطننون تننا روی ننرد واسننازی در ینندا ،چننارچوب غالننب نظننام فلسننفی غننرب بننوده
اسننت .هننمچنننانکننه در فلسننفه اسننالمی ایننن بحننث بننا نگنناه صنندرایی تحننت عنننوان تقابننل تشن ی ی مطننرح
مننی شننود و در عرفننان از تقابننل پارادوکسننی ال ،نظیننر وحنندت در کثننرت ،کثننرت در وحنندت سننخن بننه میننان
میآید .نگاه تقابلی در حوزههنای مختلنف بنهخصنوص در آثنار هننری و نمایشنی کناربرد دارد کنه اینن مقالنه
تالش میکند تقابل در عناصر نمایشی انیمیشن یوتوپیا را منورد بررسنی قنرار دهند .انیمیشنن یوتوپینا بنا نگناه
تقابلی ،قصۀ آرمانشهری را روایت میکند که فارغ از انطباق یا عدم انطباق آن با مدینه فاضله در فرهننگ
اسالمی و شیعی ،تقابلهای این اثر موجب نمایشیتر شدن و ارتباط بیشتر مخاطب شده اسنت و منیتنوان
در خل :آثار نمایشی ،به وی ه آثار مهدوی از آن بهرۀبیشتری برد.
واژگان کلیدی

تقابلهای دوگانه ،آثار نمایشی ،انیمیشن یوتوپیا ،آرمانشهر.

مقدمه 

افالطننون از نخسننتین فیلسننوفانی بننود کننه فلسننفه را بننر چننارچوبی بنننا نهنناد کننه محننور آن

مفهنوم«تقابنلهنای دوگاننه» اسنت .بنناور بنه دو جهنان«معقنول» و «محسنو » نقطنه عزیمننت

اصننلی تقابننلهننای دوگانننه افالطننونی اسننت و تقابننلهننای دیگننر ،تننالی منطقننی ایننن تقابننل قننرار
دارد .این چارچوب تا ظهور روی ردهای فلسنفه پساسناختگرا ،چنارچوب غالنب نظنامهنای

فلسفی غنرب بنوده اسنت .روی نرد«واسنازی» در یندا بنه عننوان ی نی از روی ردهنای شناخص

پساساختگرایی در مقابل«تقابلهای دوگاننه» ،منطقنی عرضنه کنرده اسنت کنه غالبنا تحنت
ط
عناوینی از قبیل«منط :م ملی» و «منط :پارادوکسی» از آن یاد میشود.
 تاریخ دریافت  4755/2/52تاریخ پذیرش 4755/0/0
 .1استادیار مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه قم ،ایران(.)Talkhabi64@yahoo.com

با نگناه تقنابلی منیتنوان آثنار هننری و آثنار نمایشنی ،را منورد تحلینل قنرار داد .آثنار نمایشنی

تولید شندۀ دهنه گذشنته در سنینمای انیمیشنن بنه مضنامین پرداخنت نشنده در حنوزههنای
مختلف ورود کرده و رشد کیفی قابل توجهی داشته اسنت .سنینمای انیمیشنن در سناخته

شدن ر یاهنای کنودک و نوجنوان ،نقنش بسنیار جندی دارد .لنذت و تجربنهای کنه کودکنان از

دینندن فننیلم مننیبرننند ،بننا تجربننه مخاطننب بزرگسننال قابننل مقایسننه نیسننت .بننهخنناطر شننور و
هیجننان کودکننان ،معمننوال انیمیشنننهننا ،فننیلمهننای اکشننن و منناجرایی هسننتند و ردپننایی از
ژانرهای مختلف سینمایی ،از جمله کمدی ،فانتزی ،مویی ال را در خودشان دارند .ی نی

از مهمترین آنها ،انیمیشن یوتوپیاست که در هشنتاد و نهمنین دوره جنوایز اسن ار و هفتناد و
چه ننارمین مراس ننم گل نندن گل ننوب ،ج ننایزه بهت ننرین ف ننیلم انیمیش ننن را دریاف ننت ک ننرد و ج ننزء

پرفننروشتننرین فننیلمهننای سننال  5546مننیالدی قننرار گرفننت .انیمیشننن یوتوپیننا مانننند اغلننب
تولینندات والننت دیزنننی و بننه و ی ن ه پی سننار ،از ظرفیننتهننای ژانرهننای سننینمایی بننه خننوبی

عصر آدینه

اسننتفاده کننرده و در دام رئالیسننم خننامی کننه بننا شخصننیت کودکننان و پو یننایی آنهننا همخننوانی

ننندارد ،نیفتنناده اسننت .انیمیشننن یوتوپیننا عننالوه بننر بهننرهگیننری از ژانرهننای فننانتزی ،کمنندی و

مویی ال ،ردپایی از ژانر جنایی _ پلیسی و کارآ گاهی نیز در آن مشاهده میشود.

یوتوپیا داستان خرگوشی به نام جودی هاپز را روایت میکند که بعد از تالشهنای فنراوان
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در آزمون ورودی اداره پلی

با نمنرهای عنالی قبنول منیشنود .امنا بنه دلینل ج،نه کنوچ ش در

مقایسه با دیگر افسران پلی  ،برای مأموریت سادهای (پارکبانی) در شنهر فرسنتاده منیشنود

و با روباهی به نام نی

وایلد آشننا منیشنود .خرگنوش در شنهر یوتوپینا ،بنه موضنون مشن وکی

برمیخورد و بنهوسنیله مندرکی کنه از رو بناه بنه دسنت آورده ،او را مجبنور منیکنند تنا بنرای پنی
بردن به مسئله مش وک شهر ،به او کم

کند .آنها به کم

هم میتوانند مدارک ی ینادی را

جمن آوری و بعنند از کشنم شهننای فنراوان مشن ل شنهر را حننل کننند .در نهایننت آرامنش بننه
شهر برمیگردد و دوستی جودی و نی

استح ام بیشتری پیدا میکند.

این مقاله به ظرفیتهای نمایشی انیمیشن یوتوپینا کنه ین

ننوعی از آرمنانشنهر را مطنرح

مننیکننند از منظننر تقابننلهننای دوگانننه خواهنند پرداخننت و انطبنناق یننا عنندم انطبنناق آرمننانشننهر

یوتوپیا ،با آرمانشهر در فرهنگ اسالمی و شیعی ،مسئلۀ این پژوهش نبوده است.

پیشینهتحقیق 

در خصنوص مفهننوم تقابننل تحقیقننات نظننری متعننددی از منظرهننای مختلننف وجننود دارد

که از میان آنها تقابلهای دوگانه در ح مت اسالمی کمتر مورد بحث واقن شنده اسنت .در

بیان عرفا و ادبینات عرفنانی ،پنژوهشهنای مهمنی صنورت گرفتنه و نتنایب ارزنندهای حاصنل

در کتناب عرلران و لسفر ه(اسنتی  )4803 ،هنانری کنربن در

شده که میتوان از والتر استی
َّ
تحسیر ررل شر ررطحیات عرل ررران (کننننربن )508-528 4837 ،و همچن نننین در اغلن ننب آث نننار دکت نننر

محمدرضا شفیعی کدکنی برای نمونه نام بنرد .امنا مطالنب و مقناالت درخنور توجنه ،در بنارۀ

انیمیشن یوتوپیا محدود است که به مهمترین آنها اشاره میشود.

کشیشننیان سننیرکی و مننویزچی( )4800در مقالننه «نقنند و بررسننی ردپننای اندیش نۀ سیاسننی

توما

هابز در پویانمایی یوتوپیا» با توجه به اندیشههای توما

هنابز در سننجش و اری ینابی

پدی نندهه ننا و مس ننائل سیاس ننی _ اجتمنناعی ،ت ننالش ک ننرده برخ ننی نش ننانهه ننا و مضننامین اینننن

انیمیشنننن کنننه در ش ننباهت ب ننا آرای اینننن اندیش ننمند اس ننت نس ننبتسننننجی کنننند و بعضنننا

کند.

آل سنناندر کریسننتین و فروکننه آلبرزمییننز(5540م) در مقالننهای تحننت عنننوان«آیننا در یوتوپیننا

آرمانشهری هستی» در منورد انیمیشنن یوتوپینا نوشنتند کنه یوتوپینا را اسنتعارهای از شنیوه-
های زندگی بشر به عنوان ی

عنوان ی

جامعه فاضله انسانی _ حیوانی به حسناب منیآوردنند کنه بنه

آرمانشهر استعاری برای انسانها حساب میشود.

یوسننفآبننادی و افضننلی( )4800در مقالننه«بررسننی تطبیقننی طنننز کالمننی در دوبلنۀ عر بننی و

فارسننی انیمیشننن یوتوپیننا براسننا

منندل مگنندالنا پا فنن » دوبلنۀ فارسننی و عر بننی یوتوپیننا را بننا

همدیگر مقایسه کردند .دهباشی شریف و میرافضنلی کهنگنی( )4803نینز در مقالنه «اننوان

طنننز و شننیوه دوبلننه آن در انیمیشننن یوتوپیا(شننهر حیوانننات) براسننا

منندل مننارتینز سننیرا» بننه

مقولنه طنننز در دوبلنه یوتوپیننا پرداختنند .بننا توجنه بننه پنژوهشهننای ذکنر شننده ،پنژوهش حاضننر

براسا
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تقابلهنای دوگاننه تنالش منیکنند در تحلینل انیمیشنن یوتوپینا ابعناد تنازهای از آن را

متجلی سازد.

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

تقابلهایدوگانه 

بحث تقابل در فلسفۀ اسنالمی و فلسنفۀ مالصندرا تحنت عننوان«تقابنل تشن ی ی» آورده

میشود .مالصدرا براسا

مبنانی خنود در ح منت متعالینه ،از چهنار قسنم تقابل(تنناقض،

عدم و مل ه ،تضاد و تضایف) فراتر میرود و نون پنجمی از تقابنل را بنه ننام تقابنل تشن ی ی

طرح میکند .در فلسفۀ مالصدرا تش ی

وجود باعث میشود که ما در هنر مرتبنه ،ادراک و

فهمننی داشننته باشننیم و ایننن فهننم ،در بیننرون متناسننب بننا ذهننن نیننز باشنند .بنننابراین دو واحنند
نیستند ی

واحدی که مراتب مختلفی را دارد .از این رو«تقابل تش ی ی تقابلی اسنت کنه

اختالف بین آنها ذاتی نیست ،بل ه اختالف در شدت و ضنعف ،و کمنال و نقنص اسنت.

در بیان وی گیهنای اینن ننون از تقابنل منیتنوان گفنت ،تقابنل تشن ی ی تنهنا در مرتبنۀ طنولی
ط
موجودات واق شده و در بین کثراتی است که با ی ندیگر رابطنه علنت _ معلنولی داشنته و از

کثرت حقیقی برخوردارند .جهت اختالف تقابل تش ی ی بنه جهنت اشنتراکشنان بنازمی-

عصر آدینه

گننردد» (دیبنناجی و ج ننانعلیزاده .)55 4802 ،ایننن تقاب ننل در فلسنننفۀ اسننالمی ذیننل بحننث

وحدت و کثرت آمده اسنت .همنان اصنطالح معنروف«وحندت در عنین کثنرت و کثنرت در

عین وحدت» کنه کثنرات براسنا

ظرفینت وجنودیشنان ،مراتنب و درجنات مختلنف پیندا

میکند .هر چقدر مراتب کثرات بناالتر باشند ،وحندت در آن تجلنی بیشنتری پیندا منیکنند.
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این بحث پایهای را میتوان در همۀ تقابلهای تش ی ی تحلیل کرد.

بنابراین تقابلها همدیگر را نفی نمنیکننند و جندا از هنم نیسنتند .جداسنازی و تف ین

تقابننلهننای دوگانننه از دکننارت شننرون شنند(دوگانۀ نفن

و بنندن) و بننا کانننت تثبیننت شنند(بود و

نمود ،ننومن و فننومن) .انسنان در مقابنل طبیعنت قنرار گرفنت .علنوم انسنانی در مقابنل علنوم

طبیعننی .انسننان در مقابننل خنندا ،دنیننا در مقابننل آخننرت ،علننم در مقابننل هنننر ،هنننر در مقابننل
سیاسنننت ،سیاسن ننت در مقابنننل اخ نننالق و . ...ای نننن جداسنننازی تقاب نننلهنننا ارتب ننناط آنهن ننا را
افنروغ.)58-2 4806 ،

تحتالشعان قرار داده و در حنال بیگاننه شندن از هنم هسنتند(ن
ط
در حالی که اکثر تقابلها در عین تفاوت و تشخص با هم اشنتراک و ارتبناط دارنند .فلنذا بنه
جای نفی تقابلهایی که بهصورت طبیعی ایجاد شدهانند ،بایند بنا ارتبناط تشن ی ی آنهنا را
ط
کشف کنیم .از این رو ،وقتی در ادبیات نمایشی از روابط علنی و معلنولی در پیرننگ و طنرح

داسننتانی صننحبت مننیشننود ،نبایننند محصننور در عقننل بشننری ماننند .علننت و معلننول را بنننه
اقتضنای اجننرای نمایشنی و کننردار شخصنیت ،باینند در مراتننب وجنودی بنناالتر فهنم کننرد .ایننن

مرتبۀ وجودی که برخاسته از وجه خدایی انسان است ،هر چقدر بناالتر بنرود ،شندت تقابنل
آن بیشتر میشود.

تقابلهای دوگانه را در ادبیات عرفانی میتوان ذیل مفهنوم پنارادوک

دنبنال کنرد .در بناره

تقابل پارادوکسی ال در بیان عارفان و ادبیات عرفانی ،پژوهشهای مهمنی صنورت گرفتنه و

نتایب ارزندهای حاصنل شنده کنه منیتنوان از والتنر اسنتی

در کتناب عرلران و لسفر ه ،هنانری

کربن در تحسیل شطحیات عرلان و همچنین در اغلب آثنار دکتنر محمدرضنا شنفیعی کندکنی
برای نمونه نام برد .در این آثار عرفانی ،پارادوک

حضور همزمان دو سوی ین

کننه«یننا ایننن یننا آن» جننایی ننندارد ،بل ننه«هننم ایننن هننم آن» اسننت .پننارادوک
استرات ی خوانش از تقابلهای دوگانه بهره منیگینرد .بنا ینافتن پنارادوک
سوی ی

تقابنل اسنت

بننه عنننوان ی ن

در منتن در واقن دو

تقابنل دوگاننه را همزمنان در منتن منیینابیم .بننابراین منیتنوان تنناقضهنایی را کنه

معموال در گفتمانهای رایب کنار هم نمینشینند در اثر پیدا کنیم.
نلوب پننارادوک
قنندما کوشننیدهاننند اسن ف

را در یبننان قننرآن نشننان دهننند از «هننو الول و االخننر و

میفرماید برای شما در همین کشتن زندگی است .همچنین بینان پارادوکسنی در آینۀ 6-2
ْ
ْ
َ
َ َ
سوره انشنراح کنه منیفرمایند ف فنإ طن َمن َ ال َّع ْس فنر َّی ْسنرا فإ طن َمن َ ال َّع ْس فنر َّی ْسنرا  .بنا انندکی تأمنل در
میبایم ،تعبینر « طإن بعند العسنر یسنرا» نیامنده بل نه ط
معینت و همراهنی مطنرح اسنت؛ یعننی بنا
سننختی و در سننختی آسننانی اسننت« .م ن » داللننت بننر همراهننی و مصنناحبت مننیکننند و ایننن

داللت را دارد که هیچگاه نمیشود آسانی در پی سختی درنیاید .ایننکنه اینن پنارادوک
دو آیه پشت سر هم ت رار شده ،نشان از اهمیت و تأ کید آن دارد.

در

مأثورات دینی و عرفانی شیوۀ بیان نقیضی و پارادوکسی شنواهد بسنیار دارد.
در روایات و
ف

در دعاهننا و مناجنناتهننا همننه جننا مننا بننا نننوعی بیننان پارادوکسننی سننر و کننار دار یننم و در همننان
َ
سنبحان
جاهایی که تجربۀ دینی به زاللترین صورت خود آش ارا میشود وقتی میگوئیم «

شنناخت
بنالعجز عنن معرفتنه» (مننزه بناد آن کنه راهنی بنه
َمن لم یجعل سبیال الی معرفتنه اال
ف
ف
و هنم بنه عننوان
سنخن رسنول
عننوان
خود نشان نداد جز درماندگی از شناخت .هنم بنه
ف
ف
گفتننار ابننوب ر صنندی :نقننل اسننت .در بعضننی مراجن نیننز بننه عنننوان سننخن شننبلی ثبننت شننده

بازخوانی وجوه نمایشی انیمیشن زوتوپیا براساس تقابلهای دوگانه

الظاهر و الباطن» اوست آغاز و اوسنت انجنام ،اوسنت آشن ار و اوسنت پنهان(حدیند  )8تنا
ْ َ
َ َ َّ ْ
ناص َح َینا ا َینا
آیۀ  420سوره
بقره پارادوک مرگ و زندگی را نشان منیدهند ول نم ففن ال فقص ف
َْ
َّ
َ
َ
ط
َّ
َ
َّ
َ
ال ْل َباب ل َعل ْم ت طتق َ
مْ
ون قصاص نوعی قتل اسنت و بنا حینات هنم سناز نیسنت ،امنا آینه
ل
و
ف
ف
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دید منطقی میاندیشیم که چنه پنارادوک ف پیچیندهای در درون
است) کمتر به این گزاره از ف
آن نهفته است
مننیگوینند جننز ی ن

راه بننه معرفننت او وجننود ننندارد و آنهننم درماننندگی از معرفننت اسننت.

شننفیعی کنندکنی معتقنند اسننت سننخنی ژرفتننر از ایننن حنندیث در عرصننهی شننناخت

لحاظ هنری و عاطفی هم ما را اقنان و سرشار میکنند
االهیات گفته نشده است و به
ف
نان منطنن :ترجمننه شننود تننناقض آشن اری دارد(شننفیعی کنندکنی4805 ،
ولننی اگننر بننه یبن ف

.)775

از این رو ،دینی که تمام اجزای آن را بتوان بنا منطن :و بینان اثبناتی و عقالننی توضنی داد

ییبنایی آن را بتنوان توصنیف
جواننب
تمنام
ف
ف
همانقدر دین است و پایدار که اثنری هننری کنه ف
کرد

اگننر تمننام اجننزای ی ن

نان اثبنناتی توضننی داد ،دیگننر آن دیننن بنناقی
دیننن را بتننوان بننه بین ف

عصر آدینه

جوانب اثری هنری را بتوان با بیان اثباتی توصنیف کنرد ،دیگنر
نخواهد ماند و اگر تمام
ف
آن اثر ،اثری هنری نخواهد بود(همان .)60

عرفا در مراتب بناالی وجنودی بنا پارادوکسنی رو بنرو هسنتند کنه تضنمینکنننده بالنندگی و

حصول معرفت میدانند .از این رو ،کسنانی کنه درصندد تحلینل آثنار عرفنانی هسنتند نبایند
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در حل و فصل پارادوک ها تمرکز شوند .حل و توجینه و تفسنیر پنارادوک هنا در آثنار عرفنانی
باعث تقلیل و فرو کاستن اندیشه عارفان میشود .مولنوی گناهی تعبینر «اصنل» را بنرای اینن

دیدگاه پارادوکسی ال به کار میگیرد و این واژه به روشنی نشنان از جایگناه کلیندی معرفنت
شناسی پارادوکسی ال در اندیشه مولوی دارد(غروی نیستانی و یروانی.)36 4804 ،
هسن ن ن ن ن ننت بن ن ن ن ن ننی رنگن ن ن ن ن ننی اصن ن ن ن ن ننول رنن ن ن ن ن ننگهن ن ن ن ن ننا

صن ن ن ن ن ننل ه ن ن ن ن ن ننا باشن ن ن ن ن نند اصن ن ن ن ن ننول جنن ن ن ن ن ننگهن ن ن ن ن ننا
آن جه ن ن ن ننان اس ن ن ن ننت اص ن ن ن ننل ای ن ن ن ننن پ ن ن ن ننرغم وث ن ن ن نناق
وصنن ن ن ن ننل باشنن ن ن ن نند اصنن ن ن ن ننل هنن ن ن ن ننر هجنن ن ن ن ننر و فنن ن ن ن ننراق
(مثنویمعنویمویوی دفت ششم  )56-81

حرکت مدام انسان در سیر صعودی ،او را به نورها و وصنالهنایی منیرسناند کنه در درون

هننر نننوری ظلمتننی و در درون هننر وصننالی ،فراقننی را تجربننه مننیکننند .چننرا کننه حرکننت انسننان
نسبت به سیری که طی کرده ،نور و وصال است اما نسنبت بنه سنیری کنه طنی خواهند کنرد

ظلمننت و فننراق .از ایننن رو زننندگی انسننان ،منندام در تقابننل و کشننا کش میننان نننور و ظلمننت،
وحدت و کثرت یا وصال و فراق سپری میشود و با ی دیگر ارتباط ذاتی دارنند .اینن ارتبناط

در همۀ تقابلها صدق میکنند .بنرای نموننه ،تقابنل وحندت در کثنرت و کثنرت در وحندت
کننه بنینناد فلسننفه و عرفننان اسننالمی روی آن بنننا نهنناده شننده ،پارادوکسننی ال اسننت و در سننیر

ص ننعودی انس ننان ،پ ننارادوک ه ننا در نهای ننت خودش ننان ،منج ننر بنننه اتحنناد کام ننل م ننیش ننوند.

همچنانکه در تف ر اسطورهای نیز ،جدال به منظور غلبه نیست بل ه تالشی بنرای وحندت
است .انسان در عالم ماده زندگی میکند و با سلوک عاشقانهاش وارد عالم خینال منیشنود
و در صننورت ادامننه ایننن سننلوک ،وارد عننالم عقننل و بنناالتر شننود کننه پایننان ایننن قننو

صننعود،

خداوند است .در عین آنکه این عوالم همزمان با هم حضور دارند کنه منجنر بنه تقابنلهنای
پارادوکسی ال در نهایت خود میشود.

تقابلهایدوگانهدرانیمیشنزوتوپیا 

تقابلهای انیمیشن یوتوپیا از عنوان آنکه از دو واژۀ zooیعنی باغوحش و  utopiaیعننی

شهر حیوانی) ،آغاز میشود و تا تیتراژ پایانی ادامنه منییابند .در ادامنه اشنارهای بنه مهنمتنرین

تقابلهای روایی و تولیدی این انیمیشن خواهیم داشت.

تقابلی که در ایدۀ نمایشی یوتوپیا وجود دارد از اینن قنرار اسنت «در شنهر حیواننات ،ین

خرگوش پلی

به نام جودی هابز با کم

ی

فساد بزرگ شهری را آش ار کند ».همین ایدۀ ی

روباه به نام نی

وایلد ،باید پشت پنرده ین

سطری بهخاطر تقابلی که بین خرگنوش و

رو بناه ایجنناد کننرده ،بننرای مخاطنب جنذاب و برانگیزاننننده اسننت .چنرا کننه در دنیننای واقعننی،
روباه به خون خرگوش تشنه است ،اما اینجا باید با هم هم نار باشنند .ا گنر بگنوئیم در ین

شننهری دو حیننوان بننا هننم هم نناری مننیکنننند تننا فسننادی را کشننف کنننند ،بننا ایننده ت ننراری و

غیرجننذابی مواجهننه خننواهیم بننود .امننا زمننانی کننه گفتننه مننیشننود آن دو حیننوان خرگننوش و

روباهسننت ،از ایننن ایننده ت ننراری ،آشننناییزدایننی مننیشننود و بننرای مخاطننب برانگیزاننننده

بازخوانی وجوه نمایشی انیمیشن زوتوپیا براساس تقابلهای دوگانه

آرمان شهر ترکیب شده و نمود تضادگونه و پارادوکسی ال دارد(باغ وحنش آرمنانی ،ینا آرمنان-
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شود .انتخاب شخصیت جودی هابز و نی

وایلد به عنوان شخصیتهای اصنلی ،بسنیار

هوشننمندانه اسنننت .چننرا کننه ایننن حیوانننات ،از لحنناظ ج،ننه و خصننلتهننایی کنننه دارننند،

حدوسط حیوانات دیگر قرار گرفتند .از موشها و شهر حیوانات کوچولو ،بزرگتر هسنتند ،و

نسننبت بننه حیوانننات دیگننر کوچن تننر .از ابتنندای داسننتان در صننحنۀ اجننرای نمننایش ،تقابننل
اصلی با حیوانات ش ار و حیوانات ش ارچی یا همان حیوانات اهلنی و حیواننات وحشنی

آغاز میشود

هزاران سال قبل ،دنیا به دو قسمت ش ارچی و ش ار تقسیم شده بود که بنه تندریب،

مننا پیشننرفت کننردیم و از روشهننای وحشننیانه ابتنندایی ،فاصننله گننرفتیم .بننهطننوری کننه
دیگنه شن ار و شن ارچی در کنننار هنم زننندگی منیکنننن و حیواننات اهلننی فرصنتهننای

ییادی پیدا کردن.

حیوانننات شن ار و حیوانننات شن ارچی(حیوانات وحشننی /حیوانننات اهلننی ،درننندههننا/

عصر آدینه

طعمهها) اصلیترین تقابل فیلم به شمار میآید که با شخصیت جودی هنابز و نین
رو بنناه از نگنناه ین

وایلند

خرگننوش ،درنننده

تننا انتهننای داسننتان ادامننه مننییابنند .واقعیننت بیرونننی ین
ط
خننویی و م ننار بننودن روباهسننت ،امننا در جهننان داسننتان ،هم ننار و دوسننت اصننلی خرگننوش

میشود .از همان نخستین برخورد این دو ،زمانی که در صحنۀ خرید بستنی از ملازه فینل-
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داسنتانی
ها ،روباه ،م ر و حیله میکند ،مقدمۀ دوستی آنها فراهم میشود .با اینکه منط:
ف
یوتوپیا ،اقتضاء می کنند رو بناه و خرگنوش بناهم مشن لی نداشنته باشنند ،بنا اینن حنال رابطنه

آنها از ی

موقعیت چالشبرانگیز آغاز میشود و تا انتهای داستان نیز ،حوا

خنوی حیلنهگننری رو بناه ،یعننی نین

صننحنهای کننه جننودی در کنفننران

مخاطنب بنه

وایلند هسننت .حتنی در بخنشهننایی از داسنتان ،مانننند
ط
خبننری صننحبت مننیکننند ،م ننار بننودن نی ن  ،در ف ننر

جودی شدیدتر منیشنود .یعننی در طنول داسنتان ،جنودی در عنین حنال کنه بنا نین

ارتبناط

دوسننتانه دارد ،در بنناطن بننه او اعتمنناد ننندارد .منن،ال بننرای جننودی اهمیننت دارد کننه همیشننه
اسننپری دورکننننده رو بنناه را همننراه داشننته باشنند .یننا در س انسننی کننه تصننور مننیشننود خننوی

نننری حیوانننننات شنننن ار ،برگشننننته ،تقابننننل شنننن ار و شنننن ارچی و تقابننننل اعتمنننناد و
وحش نننیگن ف

بیاعتمادی به اوج خودش میرسد .حتی بهخاطر بیاعتمادی جودی ،رابطه دوسنتی آنهنا

بهننم مننیخننورد و جننودی موقعیننت و ی ن ه شننللی خننود را در یوتوپیننا کنننار مننیزننند و سن فنر زمننین
کشنناورزی برمننیگننردد .جالننب اینننجاسننت کننه جننودی ،همیشننه از کننار کشنناورزی و هننویچ

کاشتن در مزرعنه بندش منیآمند ،امنا همنین کشناورزی ،باعنث منیشنود جنودی پشنت پنرده

وحشی شدن حیوانات یوتوپیا را کشف کند.

شندن نتیجنه

تقابل دیگر اینکه ،در صحنهای که جودی در تمریناتش بنرای افسنر پلنی
نمیگیرد ،به دستشویی میرود و از خستگی ییناد ،پنایش َّسنر منیخنورد و داخنل دستشنویی

میافتد .این صحنه دقیقا در تقابل به صحنهای قرار دارد که در منطقه گرگها و یوهکشنان
شهر ،جودی و نی در زندان آنجا گرفتنار منیشنوند و آنهنا بنا اننداختن خنود در دستشنویی
جانشان را نجات میدهنند .یعننی در صنحنۀ اول افتنادن در دستشنویی ،جنان جنودی بنه

خطر منیانندازد ،امنا در ادامنه ،افتنادن در دستشنویی موجنب نجنات جنانش منیشنود .منورد
دیگننر اینننکننه بوگننو ،رئننی پلننی یوتوپیننا ،جننودی را بننه خنناطر فعالیننتهننای خننارج از حیطنۀ
مسئولیتش ،تهدید به اخراج میکند ،اما همین فعالیتهای جودی که موجب پیدا شدن
 47حیننوان گمشننده مننیشننود ،رئننی پلننی نننه تنهننا او را اخننراج نمننیکننند بل ننه بننه جننودی
مسئولیت بزرگتری را پیشنهاد میکند.

بلودر که کم میکند تا از دوربین شهرداری جای حینوانهنای وحشنی پیندا شنود ،همنین
راهنمایی مقدمهای برای لو رفتن خودش در انتهای فیلم میشود.
درباره تقابل در معنا و مضمون یوتوپیا میتوان گفت ،هر کسی به میزان تالشنی کنه منی-
کند و از ش ست خنوردن نمنیترسند ،منیتوانند بنه موفقینت منیرسند و دنینا را بنه ین جنای
بهتری برای زندگی تبدیل کنند .چنانچنه تراننه فنیلم نینز بنه اینن مضنمون اشناره دارد «منن از
ش سننت و اشننتباه نمننیترسننم ،ادامننه مننیده نم و تننالش مننیکنننم» .چننرا کننه موفقیننتهننا بننا
ش ستها و منوانعی کنه پشنت سنر منیگنذاریم ،معننا پیندا منیکنند .اینن تنالشهنا و گنذر از
موان برای این است که دنیا را به ی جنای بهتنر بنرای زنندگی تبندیل کننیم و بنه آرمنانشنهر
مطلوب برسیم .آرمانشهری کنه در آن دو قطبنی منا و دیگنری ،دوسنت و دشنمن ،ینا اهلنی و
وحشی وجود ندارد .از این رو میتوان گفت تعصبات و پنیشداوریهنای اعضنای جامعنه،
مانعی جدی برای تحق :ی آرمانشهر است.

بازخوانی وجوه نمایشی انیمیشن زوتوپیا براساس تقابلهای دوگانه

ی ننی دیگننر از شخصننیتهننای داسننتان ،شخصننیت بننرۀ منناده یعنننی داون بلننودر ،منشننی
شهردار است .برۀ ماده در عالم واق  ،ین حینوان آرام ،سنا کت و سنربه ییرتنری اسنت امنا در
جهنان داسنتان ،بننه ننوعی ضنندقهرمان داسنتان همنین داون بلننودر اسنت .در عننین حنال کننه
تمننام رفتارهننای خننودش را مطنناب :عننالم واق ن دارد ،فتن نۀ وحشننی شنندن حیوانننات ش ن ار بننه
داون بلودر ،همین حیوان آرام و سربه ییر برمیگردد .ن ته جالب توجه اینکنه ،همنین داون
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ی ی دیگر از تقابلهنای موجنود ،تقابنل در گفنتوگوهنای یوتوپیاسنت ماننند گفنتوگنوی

پدر و مادر جودی با جودی در ایستگاه راهآهن ،که مادر جنودی منیگو یند «منا همگنی بنه تنو

افتخار میکنیم» .پدر جودی جمله مادر را ت میل منیکنند «و منیترسنیم ...آره واقعنا ،اینن
و افتخاره .منظنورم ایننکنه یوتوپینا شنهر بزرگنی اسنت .منیدوننی چنی

ترکیب خاصی از تر

میگنویم» .جنودی جنواب منیدهند «منن تمنام عمنرم را در اینن کنار گذاشنتم» .منادر جنودی

میگو یند «منیداننیم ،خیلنی هنم هیجنان زدهاینم .امنا کمنی ترسنیدیم» .جنودی در آخنر منی-
خود تر
گوید «تنها چیزی که باید از آن بترسیم ،ف

هست».

نموننۀ دیگننر از تقابننل در گفننتوگننو اینننکننه ،در اولننین روز کنناری ،زمننانی کننه رئننی

پلننی

خرگوش را بنه عننوان پارکبنان اسنتخدام منیکنند ،منیگو یند امنروز بایند صندتا قنبض جریمنه

بنویسی .جودی جواب میدهد من صدتا قبض جریمه نمینویسم ...منن دویسنت قنبض
جریمه مینویسم؛ آنهم تا ظهر .سنپ

در پنالن بعندی جنودی را سنوار خنودروی مسنتهل ی

عصر آدینه

میبینیم که بسیار کند حرکت منیکنند .بعند از اولنین و سنختتنرین روز کناری کنه جنودی
گرسنه و ناامیدانه به اتاقش برمیگردد ،پدر و مادر جودی زننگ منیزننند و بنا شنور و هیجنان

از او میپرسند اولین روز کاری چطور بودی جودی جواب میدهد عالی بنود .ییرمتننی کنه
در این گفنتوگنو و گفنتوگنوهنای دیگنر شناهد هسنتیم ،در نمایشنیتنر شندن داسنتان نقنش
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اساسی دارد.

در نیم نۀ دوم داسننتان زمننانی کننه حیوانننات اهلننی شننهر از حیوانننات ش ن ار وحشننتزده

شنندند ،مسننئولین شننهر (بوگننو و داون بلننودر) جننودی را دعننوت مننیکنننند تننا او نماینننده پلننی

یوتوپیا شود .جودی جواب میدهد «من آمدم اینجا که دنیا را بهتر کننم ،امنا ف نر منیکننم

خننرابش کننردم» .بوگننو مننیگو ینند «مسننئولیت ایننن اتفنناق را گننردن خننودت ننننداز هننابز ،دنیننا
همیشه خراب بوده ،برای همین است که ما به پلنی هنای خنوبی م،نل تنو احتیناج دارینم».
جودی هابز در پاسخ میگوید «با کمال احترام ،قربان ،ی

و امنیت را برقرار ،به شهر کم
گفتوگوهای کمی

پلی

خوب باید خندمت کنند

کند ،نه اینکه آن را نابودش کند».

نیز در داستان این فیلم نمود تقابلی دارنند .یوتوپینا ماننند بسنیاری

از انیمیشنها و فنیلمهنای منوفقی کنه در سنینمای کنودک سناخته شنده ،از شخصنیتهنا و
گفتوگوی کمی

بهره برده است .اساسا خود کمدی و طنز هم ،براسنا

اجتمنان تضناد-

هننری اجتمنان
تصنویر
هنا و تقابنلهنا شن ل منیگینرد .هنمچننانکنه شنفیعی کندکنی طننز را «
ف
ف
ف

َ
ط
نقیضن ْنین و فضنندین» (درودیننان )447 4832 ،تعر یننف مننیکننند کننه ایننن اجتمننان نقیضننین و

اجتمان تقابلها ،موجب اغراق و غافلگیری در آن موقعینت ینا شخصنیت منیشنود .ماننند
صحنهای که جودی و نی

آقا) میبرند Mr. Big .رئی

را دستگیر و آنها را بنرای مجنازات و تنبینه ننزد ( Mr. Bigبنزرگ
بنزرگتنرین گنروه مافینایی شنهر یوتوپیاسنت .رئنی

بنزرگتنرین

مافینا ،ی نی از کوچن تنرین حیواننات ،یعننی منوش اسنت .شخصنیت  Mr. Bigبنرخالف
اسننم ،قنندرت و جایگنناهی کننه دارد ،ی ن

مننوش کننوچ ی اسننت کننه حیوانننات بزرگننی م،ننل

خر ها برایش کار میکنند .این صحنه با قاببندی ،میزانسن و موسیقیای کنه دارد ،منا
را ینناد فننیلم پدرخوانننده مننیاننندازد .در ابتنندای ایننن صننحنه کننه تننر
جودی از نی
نی

با تر

وجننود نی ن

را گرفتننه،

میپرسد « Mr. Bigاونه» .به خرسی که از در وارد میشنود ،اشناره منیکنند.

نگاه میکند و جواب منیدهند «ننه» .ین

جودی میپرسد « Mr. Bigاینه» .نی

از تر

خنر

بنزرگ دیگنری وارد منیشنود و

به خودش میلرزد .خنر

بنزرگ پشنت مینز

میآید و مشت دستش را باز میکند و  Mr. Bigرا روی صندلی کوچ ی قرار میدهد.

مننیکننند .از طننرف دیگننر ،جننودی زمننان بسننیار محنندودی بننرای پینندا کننردن سننمور دارد و باینند
کارش یود انجام شود اما تنا شنب معطنل اینن خنر

تنبنل منیشنوند .همنین خنر

تنبنل در

آخر فنیلم بنا سنرعت ی ینادی کنه دارد شنهر را بهنم منیر ینزد .یعننی شنناختی کنه از اینن خنر

تنبننل داشننتیم ،بننا سننرعت بسننیار بنناالی او در رانننندگی ،همخننوانی ننندارد و موجننب اغننراق و

غافلگیری میشود.

در پایان نیز به برخی از تقابلهای عناصر تولیندی یوتوپینا نینز اشناره منیشنود .من،ال الننگ

شنناتهننای ییبننایی کننه از شننهر نشننان داده میشننود ،بننهخصننوص پننالنهننایی کننه مننناط:

سردسیر و گرمسیر و بارانی را به صورت همزمان تصویر میشود .یا حن هنای متضنادی کنه

شخصیتها به صورت همزمان از خودشان بروز میدهند .ماننند صنحنهای کنه جنودی در

بازخوانی وجوه نمایشی انیمیشن زوتوپیا براساس تقابلهای دوگانه

نمون نۀ دیگننر از شخصننیتهننای کمی ننی کننه نمننود تقننابلی دارد ،شخصننیت آقننای فلننش
َّ
یعنی خر تنبلی که دوست نی  ،در اداره تعویض پال ک است و بسیار کند و آهسته کنار
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نخس نننتین روز ک ننناری خ نننود ،در اتن نناق تقس نننیم مس نننئولیتهن ننا خوش نننحال اسن ننت ک نننه ب نننا

مسئولیتپذیریهای بزرگ ،میتواند دنیا را جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند امنا زمنانی
که بوگو او را برای پارکبانی انتخاب میکند ،همان لحظه ناراحت میشود.

از عناصر تولیدی دیگر ،میتنوان بنرای نموننه بنه تقابنل در طراحنی صنحنه اشناره داشنت.

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

مانند لوکیشنی که برای محل زندگی گرگهای یوزهکش انتخاب شده ،بسنیار هوشنمندانه

است .سناختمان بزرگنی در لبنه آبشنار .در عنین حنال کنه بننای ییبنا و باصنفایی هسنت ،در

عین حال بسیار ترسنناک و خطرنناک اسنت و اینن لوکیشنن کنامال در راسنتای فضنای قصنه
قرار دارد .چرا که بناست جودی و نی

از راه دستشویی این ساختمان نجات پیدا کننند.

از این جهت بهترین حالتش این است که دستشویی به ی

رودخانه راه داشته باشد و بنه

تقابل در تدوین ،مانند صحنهای که جان جودی و نی

به خطر افتاده و راننده ماشنین

نوعی جودی و نی

با افتادن در آن نجات پیدا میکنند و تطهیر میشوند.

به آنها حملنه منیکنند .در اینن موقعینت بسنیار بحراننی ،خرگنوش از اداره پلنی

کمن

درخواسنت

مننیکننند ،امننا در اداره پلننی  ،پلنننگ نگهبان(بنجننامین کالوهنناویر) در حننال و هننوای

خود مشلول خوشگذارانی و تماشای رقص ی ی از خوانندگان مشهور اسنت .اینن تقابنلهنا

تنها نمونهای از تقابل در بخشهای مختلنف یوتوپینا بنود کنه در تماشنایی شندن و نمایشنی

عصر آدینه

شدن آن نقش اساسی ایفا کردهاند.

نتیجهگیری 

تقابلهای دوگانه در حوزههای مختلف نظری به و ین ه از منظنر ح منی ،جایگناه و ین های
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دارد و مننیتننوان تجلننی آن را در آثننار هنننری و آثننار نمایشننی مشنناهده نمننود کننه در ایننن پننژوهش
انیمیشنننن یوتوپینننا منننورد بررسنننی قنننرار گرفنننت .شخصنننیتهنننا ،موقعینننتهنننا ،مضنننامین و
قراردادهایی که در انیمیشن یوتوپیا وجود دارد ،در جهان داستان براسا تقابنلهنا از صنفر
بنا میشود .انیمیشن یوتوپیا با نگاه تقنابلی ،قصنۀ آرمنانشنهری را رواینت منیکنند کنه در آن
حیوانات ش ار و ش ارچی متمدنانه و با صل و آرامش در کنار ی دیگر زنندگی منیکننند.

در این آرمانشهر ،حیوانات جنای انسنانهنا نشسنتهانند و تمنام شخصنیتهنا ،حینوانهنای
انسنانگوننه هسنتند( .شناید دلیننل ایننکنه تنهنا پسننتانداران ،در اینن فنیلم هسنتند ،و آبز یننان،
پرندگان و خزندگان در آن غایبند ،به خاطر این باشد که جن این حیوانات م،نل انسنان-
هاست) .حیوانناتی کنه خصنلتهنای کنامال انسنانی پیندا کنردهانند و حتنی در بخنشهنایی
جلوتر از انسانها از ت نولوژی روز استفاده میکنند.
در بررسی تقابلی یوتوپیا کنه ین

اسنتعارهای از زنندگی آرمنانی انسنانهاسنت ،کننار همنۀ

وی گیهای آرمانشهری ،این شهر از مش الت و آسیبهای اجتماعی فراوانی رنب منیبنرد.
ش ننهری کنننه در آن س ننرقت اتف نناق م ننیافت نند ،تبه نناری ،بوروکراس ننی ناس ننالم اداری ،عننندم

شایستهساالری ،باند مافیایی ،عدم رعایت بهداشت ،عدم رعاینت مقنررات راننندگی و...

آرمانشهری یوتوپیا را تحتالشعان قرار میدهد اما پرسشی که ایننجنا مطنرح منیشنود اینن

اسننت کننه آرمننانشننهر در آثننار نمایشنی چگونننه بازنمننایی مننیشننودی آرمننانشننهری کننه در آن از

آسننیبهننای اجتمنناعی و مشن الت آزاردهنننده خبننری نیسننت ،چگونننه مننیتننوان بنندون ایننن

بحرانها اثر نمایشی موف :خل :کردی پرسشی که باید در پژوهشهای آتی به آن پرداخت.
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