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Abstract 
Today, media representation has become a fundamental concept in cultural 

and media studies and plays an important and central role in analyzing media 

texts. On the other hand, religious identity as a form of various forms of social 

identity is influenced by the growing influence of modern media and cultural 

goods and products, including animations. The main purpose of this research 

is to study how religious identity is represented in Iranian animations. This 

research has been conducted in the cultural studies approach, with emphasis 

on Stuart Hall's theory of representation and using theories related to religion, 

in particular the Glock and Stark's theory. The statistical society includes 

Iranian animations that have been produced and broadcasted over the past 

years by the Islamic Republic of Iran, with a focus on religion and religious 

issues. Sampling in this research was carried out through non-random 

purposeful sampling and 3 parts of the animation of "Prophets"(Noah's ship, 

Cold Fire, Patient) were selected as the sample. To analyze the semiotics of 

animations, Barthes's narrative model and also Fisk and Hartley's triple 

analysis, have been used. The results of the research showed that the 

representation of religious identity in Prophets animation is associated with 

orientation, media frameworks and ideological functions. In these animations, 

various aspects of religious identity, such as ideological, ritualistic, 

experimental and consequential, are represented. 
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 چكيده
شود  های ایرانی چگونه نشا  داده می این پژوهب در پی ن  است که بررسی نماید هویت دینی در پویانمایی

شناسی استفاده شده است. به عبارت دیگر،  نشانهو برای با نمایی هر یك ا  ابعاد هویت دینی ا  چه رم گا  
های ایرانی)مورد مطالعده: مجموعده    شناختی هویت دینی در  پویانمایی هدف اصلی این تحقيق، تحليل نشانه

پویانمایی پيامبرا ( است. این تحقيق در رهيافت مطالعات فرهنگی و با تأکيد بر نظریده با نمدایی اسدتوارت    
صدورت گرفتده اسدت.     2با حو ه دین به ویژه نظریه گالک و استارک مرتبطهای  ظریهگيری ا  ن و بهره 1هال

 دیندی  مسائل و دین محوریت با گذشته های سال طول در که است های ایرانی پویانمایی شامل نماری جامعه
 روش بده  پدژوهب  ایدن  در گيری نمونه. است شده پیب و توليد صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایرا  در

کشدتی ندوح، نتدب سدرد و     )پيدامبرا    پویانمدایی  ا  قسمت 3 و شد انجام تصادفی اير هدفمند گيری نمونه
و  3ها ا  الگوی روایی بدارت  شناسی پویانمایی است. برای تحليل نشانه شده انتیاب نمونه عنوا  به صابرا (

نشا  داد با نمایی هویت دینی استفاده شده است. نتایج تحقيق  3گانه فيسك و هارتلی همچنين ا  تحليل سه
ای و کارکردهای ایدئولوژیك همراه است. در این  بندی رسانه  گيری، چارچوب پيامبرا  با جهت  در پویانمایی

 .شود می با نمایی -پيامدی وای  تجربه مناسکی، اعتقادی، بعد - دینی هویت میتلف ابعاد ها پویانمایی
 .شناسی، هویت دینی نشانه ، با نمایی، پویانمایی :يدیكل واژگان
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 مقدمه

اولين کسی  1شاید مهمترین مسئله نوجوانی و جوانی، کسب یا احرا  هویت باشد. اریکسو 

بود که هویت را به عنوا  دستاورد مهم رشد شیصيت در نوجوانی و گامی مهم به سوی 

(. در چنين 21، ص. 2،1332تبدیل شد  به فردی ثمربیب و خشنود مطرح کرد)برک

نمي  ا  بحرا  هویت و کسب هویت موفق  ای ننچه اهميت دارد، گذر موفقيت دوره

ها  ( در جامعه امرو  ایرا ، با هویت3، ص. 3،1302است)حيدری و رمضانی به نقل ا  گيدن 

هایی که هر  ما  و با توجه به  مينه  روبرو هستيم؛ هویت -و نه یك هویت واحد -

گيرد. در این  أثيرگذار، بعدی ا  ن  مورد تأکيد قرار میاجتماعی و دیگر عوامل ت -فرهنگی

 (. 0، ص. 1331ميا  دین یکی ا  عناصر هویتی انکارناپذیر در جامعه ماست)نيك پی، 

اش در جامعه ایرا  یکی ا  مهمترین ابعاد  هویت دینی به دليل اهميت ماهوی و محتوایی

کند. ا  طرفی دیگر  اد جامعه با ی مییابی افر ای در هویت کننده هویتی است که نقب تعيين

های ارتباطی همانند رو نامه، سينما و تلوی یو   با گسترش ارتباطات و ظهور تکنولوژی

اند. در واقع به نوعی  تأثير نمانده ها بی های اجتماعی ني  ا  این پدیده های فعاليت جنبه

ر کلی محصور این طوگيری شیصيت و هویت اجتماعی، به توا  اذعا  کرد که شکل می

های همگانی بوده است. در این  مينه بدو  تردید تلوی یو  به عنوا  یکی ا  مهمترین  رسانه

ای برخوردار  ها ا  جایگاه برجسته تحوالت در  مينه تأثيرگذاری بر  ندگی اجتماعی انسا 

 است.

 ندگی  کند، ظهور تلوی یو  بر الگوها و ( ذکر می332، ص. 1331طور که گيدن )هما 

های دیگر را پيرامو   رو مره به شدت تأثير گذاشته است؛  یرا بسياری ا  مردم فعاليت

 کنند. های تلوی یونی معينی تنظيم می برنامه

                                                                 
1
 .Erickson 

2
.Berk  

3
.Giddens  
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شود، سبب شده است که ها ارائه میوجود شکاف ميا  واقعيت و ننچه در رسانه

ها ا  ائه با نماییهای بسياری برای توصيف و تبيين نحوه، چگونگی و چرایی ارتالش

ای به مفهومی بنيادین در جها  خارج انجام شود. بنابراین، امرو ه با نمایی رسانه

ای تبدیل شده است و نقشی مهم و محوری در تحليل متو  مطالعات فرهنگی و رسانه

ها با استفاده ا  با نمایی، دانب و شناخت ما را ا  جها  کند. رسانهای ایفا میرسانه

  (.11، ص. 1331 اده،  دهد و نقب مهمی در توليد معنا دارد )مهدیشکل می بيرو 

نه تنها ب رگساال ، بلکه کودکا  ني  به منظور سرگرمی، کسب اطالعات، برقراری 

های بيشتر برای شناخت هویت خود، ا   ارتباطات اجتماعی و همچنين دستيابی به فرصت

دست نورند)ده های میصوص به خودشا  را به بهکنند تا تجر های میتلف استفاده می رسانه

ها  شك کودکا  بسياری ا  نداب و رسوم را که در رسانه ( بی13، ص. 1302صوفيانی، 

تواند تحت تأثير ننچه در  کنند و حتی طر  فکر و اعتقاد اطفال می بينند، تقليد می می

یو  به فراهم ساختن های تلوی  بيند، شکل پيدا کند. برنامه های تلوی یو  می برنامه

های کلی کودکا  در رابطه با  ندگی اجتماعی و تعيين بیشی ا  ها و نگرشچارچوب

 عنوا  به پویانمایی های فيلم یا ها انيميشن ميا ، این کند. در هویت اجتماعی)دینی( کمك می

 در نوجوا  و کودک میاطبا  با تلوی یو  در سا یبرنامه ساختارهای ترینقوی ا  یکی

 دینی هویت رسد می نظر به رهگذر همين کنند. ا  می ایفا مهمی نقب مدر ، سا یهویت

 و مدر های  رسانه ف اینده تأثير تحت اجتماعی هویت میتلف اشکال ا  شکلی مثابهبه

دارند و به واسطه اهميت ن  در  ها قرار پویانمایی جمله ا  فرهنگی محصوالت و کاالها

های با نمایی هویت دینی در این  ها و شيوه نيا مند بررسی سبكفراهم نورد  همين عرصه 

های کودکا  و نوجوانا   ترین برنامهترین و مورد عالقهها که ا  محبوب گونه برنامه

توا  به مجموعه  های ا  این دست می های موفق پویانمایی باشند، هستيم. ا  جمله نمونه می

 .کند می نشناتر السالم عليهم انبياء  ندگی با را وجوانا اشاره کرد که ن« پيامبرا «  پویانمایی

 ،(ع)نبی یوسف ،(ع)نبی ایوب ،(ع)نبی صالح دربارة قرننی های قصه شامل مجموعه این
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  ندگی دربارة قسمت سه و( ع)نوح حضرت سوارا ، فيل ،(ع)نبی ادریس ،(ع)ندم حضرت

حاضر با انتیاب سه  تحقيق اصلی مسأله راستای در لذا .باشد می( ع)ابراهيم حضرت

 دینی هویت ببيند که است ن  پی در پژوهب این ،«پيامبرا «  قسمت ا   مجموعه پویانمایی

 داده نشا  چگونه )کشتی نوح، نتب سرد، صابرا (« پيامبرا »ایرانی  های پویانمایی در

 شود   می

 تحقيقات پيشين

با نمایی ابعاد هویت فرهنگی در ( در تحقيقی با عنوا  1301پور و همکارا )تقی

های فرهنگی با نمایی شده در این  اسفنجی به بررسی منلفه مجموعه انيميشن باب

پردا ند. روش تحقيق، تحليل محتوای کيفی ا  نوع قياسی بود. نتایج این  انيميشن می

های اجتماعی،  دهد که این مجموعه انيميشن با ارائه و تبيين ار ش پژوهب نشا  می

پذیری میاطبا  نقب داشته، الگوهای  نی و اقتصادی و هنجارهای قانونی در جامعهدی

احترامی به  رفتاری در برقراری انواع روابط اجتماعی را معرفی کرده و خشونت، بی

دیگرا  و رفتارهای اير اخالقی و اير قانونی را ني  در معرض دید بينندگا  قرار 

ماعی، خشونت، نمادهای اير کالمی و هویت تمد  هایی مانند ار ش اجت دهد. منلفه می

ها و  کار رفته و به هنجارها در مقایسه با ار شاربی در این مجموعه انيميشن بيشتر به

 ضد هنجارها کمتر پرداخته است.

با نمایی هویت دینی در »ای با عنوا   ( در مقاله1301مرشدی  اد و همکارا  )

ر نظر گرفتن سه منلفه اساسی )خدا، فرد دیندار و با د« سينمای پس ا  انقالب اسالمی

دینداری( به چگونگی با نمایی هویت دینی در سينمای ایرا  پرداخته است. این 

پژوهب بر اساس نظریه با تابندگی ننتونی گيدن  انجام شده و روش تحقيق ن  مبتنی بر 

پس ا  انقالب های سينمایی  تحليل محتوای کيفی است و جامعه نماری ن  کليه فيلم

-اند. نتایج بههای هویت دینی داشته است که تأکيدی مستقيم یا اير مستقيم به منلفه

های هویت دینی در سينمای ایرا  است که در  دست نمده حاکی ا  حضور قطعی منلفه



 351     (فرد و همكارانمحسن كفيلي)يراني ا های يانماييدر پو ينيد يتهو يشناخت نشانه يلتحل

 

 

طول سه دهه پس ا  انقالب ا  قالب سنتی به قالب با تابنده منتقل شده است و این 

 اجتماعی و سياسی پس ا  انقالب همیوانی دارد.  نتایج با تفسيرهای

های دینداری  ( در تحقيقی با عنوا  بررسی نيمرخ منلفه1303کاری)بیشی و اعظم

های جشنواره رویب به بررسی ابعاد دینداری بر  و تأثيرپذیری دینی میاطبا  فيلم

د دینداری بر ها در هریك ا  ابعا اساس مدل گالک و استارک و مي ا  تأثيرگذاری فيلم

دهد که افراد  ها نشا  می پردا د. ميانگين تأثيرپذیری میاطبا  ا  فيلم میاطبا  می

اند.  ها گرفته بيشترین تأثير را در ایجاد حس معنوی و اف ایب معلومات دینی ا  فيلم

بنابرین بيشترین تأثيرپذیری در گرایب به کاربست دین در  ندگی رو مره، تقویت 

 نهایت گرایب به انجام مناسك دینی بوده است. اعتقادات و در

( در پژوهشی با عنوا  تصویرپردا ی ا  سيمای پيامبرا  در سينمای 1303یاسينی)

شناختی چهار اثر سينمایی هاليوودی که  ندگی  هاليوود با استفاده ا  تحليل نشانه

ی پيامبرا  ا  اند، به بررسی چگونگی تصویرپردا پيامبرا  را دستمایه خود قرار داده

ها ا   دهد که این فيلم پردا د. نتایج تحقيق نشا  می گرایی می گرایی و تشبيه منظر تن یه

دهد و ل وما تصویری ا  کنه  پيامبرا  الهی شیصيتی  مينی، ملموس و عادی ارائه می

یافته های نسمانی ایشا  ارائه نشده و االب تصویری اعوجاج وجود مقدسين و ویژگی

های مهم سينمای هاليوود با نمایی مسئله وحی به  ارائه شده است. ا  ویژگی ا  ننا 

ای صرفاً متفاوت انسانی و فرو افتاد  این امر الهی به  یافته در حد تجربهشکلی تن ل

 داما  امور حسی و تجربی است.

هایی با تحقيق حاضر دارند. برخی ا  همه این تحقيقات به نوعی شباهت و تفاوت

های تلوی یونی با تحقيق حاضر مشابهت  ها یا  پویانمایی ا  جهت بررسی انيميشنننها  

-دنبال با نمایی هویت دینی نيستند و با تحقيق حاضر که بهدارند اما ا  نظر رویکرد به

های هویت دینی است، تفاوت بنيادی دارند. برخی هم ا  نظر هدف و  دنبال نشانه
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های تلوی یونی  نمونه که در این تحقيق پویانمایی رویکرد شباهت دارند اما ا  لحا 

 هستند، متفاوتند. 

 پژوهشمباني نظری 

 نظريه بازنمايي

های جها  خارج ها عبارت است ا  با نمایی واقعيتکارکرد اساسی و بنيادین رسانه

شود و ها ایجاد میبرای میاطبا  و االب دانب و شناخت ما ا  جها  توسط رسانه

های  ها، تلوی یو ، تبليغات، فيلمگری رو نامهواقعيت، به واسطه و به ميانجیدرک ما ا  

ها این کنند. رسانهها جها  را برای ما تصویر میگيرد. رسانهسينمایی و ايره شکل می

-بانی و به وسيله عواملی انجام می هدف را با انتیاب و تفسير خود در کسوت دروا ه

ای در مطالعات هستند. بنابراین مطالعه با نمایی رسانه دهند که ا  ایدئولوژی اشباع

توا  جها  ای، ارتباطی و فرهنگی بسيار مهم و محوری است. ا  ننجایی که نمیرسانه

های خبری، فشارهای  شمار ن  به تصویر کشيد، ار ش های بیرا با تمام پيچيدگی

سا د( یا تحميل معنا در قالب پروپاگاندایی، تهييج، تقابل )که ما را ا  دیگرا  جدا می

دهند. بر این اساس با نمایی های فنی و محتوایی ارائه میای ا  پيچيدگیمجموعه

و هال، به نقل ا   1عنصری محوری در ارائه تعریف ا  واقعيت است )واتسو 

 (.21، ص. 1301خالدیا ،

در داند که ای را محيطی ایدئولوژیك میاین تعریف به درستی محيط رسانه

های مفهوم کنند. اما بسياری ا  جنبههای مشیص ایدئولوژیك فعاليت میچارچوب

شود. امرو ه مفهوم با نمایی به شدت وامدار نثار با نمایی در این تعریف دیده نمی

ای مبدل شده ای بنيادین در مطالعات فرهنگی و رسانهاستوارت هال است و به ایده

های متفکرانی مانند وی هال به با نمایی، ا  دیدگاهاست. نگاه جدید ارائه شده ا  س

                                                                 
1
.Watson  
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برای بسط نظریه با نمایی استفاده کرده است. امرو ه سه نظریه  2و سوسور 1فوکو

 درباره چگونگی با نمایی جها  وجود دارد:

انگارند. این نظریه بر این باور است  های با تابی که  با  را نیينه جها  می نظریه -1

های  ال نشا  داد  واقعيت است. این نظریه که وامدار سنتکه دوربين در ح

دوره اول است،  با  را اب اری برای انتقال معنایی  3پو یتيویستی و به ویژه ویتگنشتاین

 داند. ها وجود دارد، می که در پدیده

دانند که گوینده،  مندی که معنا را هما  چي ی میهای التفاتی یا نيت نظریه -2

مندی ها و نيت نویسنده قصد گفتنب را دارد و بنابرین  با  بيانگر این خواستههنرمند یا 

گوید هيچ عمل انعکاسی ا  جها  بيرونی  هاست. برعکس نظریه با تابی، این نظریه می

دهد اراده و نيت پنهانی است که پشت تصاویر  وجود ندارد و ننچه دوربين نشا  می

کند که نمایشی ا  واقعيت است. این نظریه  نمی وجود دارد. دوربين واقعيت را منعکس

که فهم را کشف ذهنيت  1و دیلتای 3های هرمنوتيکی شالیر ماخر به ویژه در سنت

دانستند و رویکردهای پدیدارشناسانه قابل شناسایی است. در نظریه با تابی،  منلف می

و کارکرد  با  به ها یا حوادث در جها  واقعی نهفته است  ها، اشیاص، ایدهمعنای ابژه

مثابه نیينه، با تاب داد  معنای حقيقی اشيائی است که ذاتی ننهاست. اما براساس 

خواهد داشته  مندی، کلمات ن  معنایی را دارند که گوینده می رهيافت نيت

 (23، ص. 2113باشد)هال،

شود، بلکه توليد و  گرایی که در این رویکرد، معنا کشف نمی نظریه برساخت -3

(. 11شود. در این رهيافت معنا، برساخته نظام با نمایی است)هما ، ص.  خته میبرسا

شناسی  شناسی است. رهيافت نشانه گرایی، نشانه های رویکرد برساخت یکی ا  شاخه

                                                                 
1
 .Foucault 

2
.Saussure  

3
 .Wittgenstein 

4
 .Scheleiermacher 

5
 .Dilthey 
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است. پرسب  1شناس سوئيسی فردیناند دوسوسور و سندرس پيرس متأثر ا  نثار  با 

این است که معناها چگونه ساخته  شناسانه در این حو ه اصلی در بررسی نشانه

 (.21، ص. 2،1332شود)چندلر شوند و واقعيت چگونه با نمایی می می

شناختی موجود در با نمایی )رویکرد انعکاسی، روش –ا  ميا  سه رویکر نظری 

گرایانه(، پژوهب حاضر )هما  گونه که مد نظر رویکرد عامدانه و رویکرد برساخت

گ یند و تالش رد برساختی است. هال رویکرد سوم را بر میهال است( مبتنی بر رویک

 –سا د؛ ا  یك سو سعی در پرورش هم ما  نظریه خود را صرف یك چندگانه می

شناسی بارت،  شناسی سوسور، نشانه روش با نمایی دارد و به همين دليل به سوی  با 

 –های نظری وگانهرود که همگی ترکيبی ا  دپژوهی فوکو می واسا ی دریدا و گفتما 

-ها به او اجا ه میشناختی را در خود مستتر دارند، ا  سوی دیگر همين دوگانه روش

گرایانه  تر کنار بگذارد و به سوی رویکرد برساختدهند که دو رویکرد نیست را ساده

 ع یمت نماید.

 هويت ديني

و حقوقی است ای ا  عقاید، اخالقيات و قواعد فقهی دین در تعریف متکلما  مجموعه

ها ا  طریق وحی و عقل در  که خداوند برای اداره فرد و جامعه انسانی و پرورش انسا 

، دین دوشادوش 3ا  نظر الکمن (.21، ص. 1331اختيار ننا  قرار داد )جوادی نملی،

کند. به باور وی، روند جامعه نوین اربی به سوی   ندگی اجتماعی حرکت می

ها و نهادهای مذهبی سنتی پيب نمده  ستی گرفتن صورتدنياگرایی، تنها به دليل س

شناختی دین را تعيين  است، نه ننکه خود دین سست شده باشد . الکمن شرایط انسا 

کند. این شرایط حاکم بر  ندگی بشر در سراسر جها ، به صورت انواع گوناگو   می

یژگی شا  های خاص مذهبی، که و ها و نهاد تجليالت مذهبی، یعنی به صورت دین
                                                                 

1
.Sanders Peirce  

2
 .Chandler 

3
 .Lockmann 
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ارتباط با مقتضيات رایج در هر یك ا  اجتماعات مذهبی است، خود را نشا  

 .(111، ص. 1303دهند)ارژنگ و ميرفردی،  می

شناسی دین به بيا  نظریات خود پرداخته است. او معتقد است  در کتاب جامعه1واخ 

هيچ  طور کهکه هيچ اقدام نيایشی بدو  نوعی مفهوم روحانی وجود ندارد؛ هما 

تواند وجود داشته باشد. یواخيم  عملکرد دینی بدو  وجود حداقلی ا  بيا  نيایشی نمی

بيا   -2بيا  نظری یا نیين  -1بيند:  واخ صور بيا  تجربه دینی را به دو صورت می

عملی یا مناسك. در شهود یا تجربه دینی هميشه حداقلی ا  بيا  نظری دین وجود دارد. 

مراسم )مراسم نما گ اری  -1شوند که عبارتند ا :  سته تقسيم میاین اعمال به چهار د

قربانی. در  -3شعائر مقدس)اشياء و اعمال مشهود(  -3نمادها)صور ذهنی(  -2جمعی( 

نمي  نسبت به ذات متعالی انجام تمام ادیا ، تجارب قدسی به صورت اعمالی احترام

معتقد است که دین  نده با  شود. واخ پس ا  بيا  دو جنبه نظری و عملی دین، می

ماهيتی که دارد باید بتواند رابطه اجتماعی را خلق کرده و ا  ن  نگهداری 

(. به نظر واخ تجربه دینی دارای سه جنبه اساسی است: 21-23، صص. 1331کند)واخ،

نظری، عملی و اجتماعی. ا  ن  سه، بعد اجتماعی دین بر رابطه ميا  جامعه دینی و 

 (.101-211، صص. 1332یابد)جاللی مقدم،  مرک  میحقيقت نهایی ت

که برای اولين بار اندیشه ماهيت چند بعدی دین مطرح شده،  1021ا  ابتدای دهه 

توجه پژوهشگرا  را  هایی صورت گرفته است. نثار گالک و استارکتحقيقات و بحث

ی داری جلب کرده، به طوری که بحث چند بعدبه سوی تعریف چند بعدی ا  دین

جهانی به رام ننکه در بود  با نام ننها پيوند خورده است. به نظر ننا  همه ادیا  

گر ها جلوه های کلی هستند که دینداری در ن  حو ه ج ئيات متفاوتند، دارای حو ه

توا  ننها را به مثابه ابعاد اصلی هویت دینی در نظر گرفت  ها که می شود. این حو ه می

رود پيروا  ن   گيرد که انتظار میبعد اعتقادی، باورهایی را در برمی -1 عبارت است ا :

                                                                 
1
 .Wach 
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بعد مناسکی یا عمل دینی شامل اعمال دینی  -2ها اعتقاد داشته باشند.  دین، بدا 

های مقدس خاص، رو ه گرفتن و ... را که  مشیص نظير عبادت، نما ، شرکت در نئين

بعد تجربی یا عواطف دینی، در  -3باشد.  میرود پيروا  هر دین بجا نورند،  انتظار می

عواطف، تصورات و احساسات مربوط به برقراری رابطه با وجودی همچو  خدا که 

بعد فکری و پيامدی، اطالعات و  -3شود.  واقعيت اایی یا اقتدار متعالی است، ظاهر می

روا  ننها رود پي دانب اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتب مقدس را که انتظار می

بدانند و شامل پيامدهای باور، عمل، تجربه و دانب دینی در  ندگی رو مره فرد معتقد 

و روابط او با سایرین است )تاجيك اسماعيلی و همکارا  به نقل ا  پترسو  و دیگرا ، 

 (. 30، ص. 1303

 میتلفهای  جنبه درباره بندیتقسيم این که است معتقد جعفری محمدتقی عالمه

 است، شده انجام  مينه این در که استهایی  بندی تقسيم برترین ا  یکیرایی گ دین

پس ا  مرور  (.23 ، ص.1333عربی،) دارد ضرورت محققا  برای ن  به توجه بنابراین

های یاد شده در مورد دینداری و هویت دینی، مدل دینداری گالک و استارک و  نظریه

گرای استوارت هال به عنوا  چارچوب در حو ه با نمایی، نظریه با نمایی برساخت

 نظری این پژوهب انتیاب شد.

 پژوهشروش 

  جموعه پویانماییای م در این تحقيق سعی بر ن  است که تحليلی کيفی ا  متو  رسانه

کارگيری اند، بههای کيفی چند روشی ارائه داده شود. ا  ننجایی که تحليل«  پيامبرا »

های مورد  گيری فهمی عميق ا  پدیده های چندگانه، تالشی مطمئن برای شکلروش

گانه فيسك و هارتلی و  مطالعه است. بنابراین در این پژوهب ا  الگوی تحليلی سه

های  شود. جامعه مورد بررسی در این پژوهب، پویانمایی ارت استفاده میالگوی روایی ب

های  ایرانی پیب شده ا  صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایرا  است که در طول سال

های سراسری توليد و پیب شده  گذشته با محوریت دین و مسائل دینی در شبکه
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پژوهب به روش  گيری در این است. با توجه به الگوی روشی پژوهب، نمونه

پيامبرا  با عناوین   قسمت ا  پویانمایی 3گيری هدفمند اير تصادفی انجام شد و  نمونه

به عنوا  نمونه انتیاب شده است. واحد تحليل « نتب سرد»و « صابرا »، «کشتی نوح»

شوند که  گ ینب می  هایی ا  این پویانمایی در این پژوهب، صحنه است و صحنه

با مفهوم هویت دینی داشته باشند. این تحقيق در دو سطح کلی ا   بيشترین ارتباط را

پردا د. ابتدا الگوی روایی بارت و در پایا   شناسی به تحليل متو  می تحليل نشانه

 شود: تحليل سه گانه فيسك و هارتلی به شرح  یر اعمال می

 بررسییکی ا  الگوهای تحليلی مناسب در  «فرهنگ تلوی یو » فيسك در مقالهجا  

تحليل دو صحنه ا   در، «فرهنگ تلوی یو » است. فيسك در ارایه داده تصاویر متحرک

است که اب ار اوليه بسيار  پرداختهتلوی یو   1بندی رم گا  پسند، به دسته سریالی عامه

 کند.  فراهم می «پيامبرا »  مجموعه پویانماییمفيدی برای بررسی 

کند:  بيا  می اینگونهتصویری را  یا انهرسشناسی خود در تحليل متو   فيسك روش

هرگونه تحليل متو  تلوی یونی، باید کمتر به راهبردهای متن برای مرجح نمایاند  برخی »

ها و منافذی معطوف  معانی و یا تحدید حو ه معانی ]توجه کند[ و بيشتر به ن  شکاف

ه ا  تجربيات اجتماعی باشد که امکا  مطرح شد  معانی نامرجح را فراهم نورند، معانی ک

  (.133 ، ص.1331)فيسك،  «گيرند خوانندگا  سرچشمه می

این بندی جدیدی ا   شود صورت سعی می ،فيسك بيا  توجه بهبا بر این اساس و 

برای . متو  تصویری ارایه کردارایه شود که در ن  بتوا  الگویی برای تحليل الگو 

بارت  شناسی و نشانه روایی الگویا  اسی، شن تری ا  روش نشانه رسيد  به الگوی جامع

 نورد. که امکانات قابل توجهی در تحليل متو  تصویری فراهم می شود استفاده می

 

 

                                                                 

 کند.  ( با خود حمل میSign( پيامی است که یك نشانه )Codeرم  ) -13
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 پنج رمزگان بارتي دخيل در روايت:الف( 

برد و مترادف با سنال و جواب و طيف  رم گا  هرمنوتيکی: رم گانی که روایت را پيب می .1

بندی کنند و یا پاسخ  است که ممکن است سنالی را صورت متنوعی ا  رویدادهای تصادفی

این رم گا  االب دارای »را ارایه دهند و یا معمایی را پيب کشد. طبق نظر هاواکس،  ن 

ها تشیيص داد: فرنیندهای  را ا  شکل عام رم گا  توا  ن  نظم ترکيبی و نحوی است و می

 دایی که با تعليق و در ادامه با  بر ابهامهای مبتنی   ما  ایجاد ابهام همراه با داللت هم

های سنال، ابهام،  این رم گا  منلفه (.Hawkes, 2003, P. 94) « دایی همراه است تعليق

را نقاط با گشت در روایت کنند و در نهایت  بندی می معما و تاخير معنایی را صورت

ای معماهایی ه ها و سا ماندهی خطی جواب دهد که همانا با گشایی جواب شکل می

  .اند است که پيشتر مطرح شده

ها: در واقع هما  رم گا  معناهای ضمنی است  رم گا  واحدهای کمينه معنایی یا دال .2

های معنایی تشکيل شده است. چندلر  های معنایی( که ا  اشارات معنایی یا با ی )با ی

و به  داند می (233 ، ص.1332چندلر، ) «رم گا  وابسته به رسانه»این رم ها را هما  

های ضمنی درباره  شود که دارای داللت هایی اطالق می مجموعه تفاسير خاصی ا  نشانه

 اند.  های گسترده اجتماعی اند که مرتبط با بافت هایی ها، موضوعات و موقعيت شیصيت

های قابل تشیيص است که  بندی بندی یا ترکيب رم گا  نمادین: این رم گا  گروه .3

ترین  . مهمسا د یبندی االب را م شوند و سرانجام ترکيب ر متن تکرار میطور منظم د هب

ها در متن است. این رم گا  دربرگيرنده  کارکرد رم گا  نمادین وارد کرد  تقابل

 ها است. مضمو 

خود ه ب دارد و خود «توانایی عقالنی تعيين نتيجه عمل»رم گا  کنشی: ریشه در مفهوم  .3

ها و  کند. این رم گا  در برگيرنده کنب رویداد اشاره میطور ضمنی به ختم  هو ب

 .گيرد رویدادهاست که هما   نجيره رویدادها را دربرمی
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نام و مقتدر درباره خرد  رم گا  فرهنگی یا ارجاعی: به مثابه صدایی اخالقی، جمعی، بی .1

اقتدار نظام تثبيت شده »گر  گوید. برای بارت این رم گا  نمایا  پذیرفته شده سین می

است. رم گا  فرهنگی ارجاع به بيرو  دارد و به  «ها و اخالقيات پدرساالرانه سنت

کند تا باورهای مطرح شده  دهد که سعی می ها ارجاع می قلمرو ایدئولوژیك و اسطوره

م گا  ارجاعی را رهای  در متن را طبيعی و مطابق با عرف نشا  دهد. عناصر و منلفه

دست ههای تکنيکی خاص ب ها یا گفتما  ها، کليشه المثل ضربها،  توا  ا  اسطوره می

 گيرد. نورد که بر مبنای دانب اجتماعی پيشينی شکل می

 .Hawkes, 2003, P) «به نسانی قابل تفکيك ا  همدیگر نيست 3و  2االب رم گا  »

اند و  عامل حرکت متن به سمت جلو و ایجاد توالی در متن 3و  1های   ا(. رم گ95

ا  ننجایی  کنند. ای )اساسی( را برای متن فراهم می اطالعات پایه 1و  3و  2های  رم گا 

موردنظر ما  1و 3و  2های  که در این تحليل به دنبال ارایه تحليل روایی نيستيم، رم گا 

یعنی رم گا  هرمنوتيکی و  3و 1های شماره  قرار خواهد گرفت. با این وجود رم گا 

 شد  الگوی بارتی ارایه خواهيم کرد. کنشی را برای کامل

های صریح و  شناختی بارتی که سعی در مشیص کرد  داللت ب( تحليل اسطوره

گيرد. ذکر  گانة فيسك و هارتلی مورد استفاده قرار می ضمنی متن دارد. در این ميا  سه

واضح  و تمای  ميا  سه سطح داللت به هيچ وجه دقيقاین نکته ضروری است که 

ها را طبق خطوط  یر ا   ردا ا  با مقاصد تشریحی و تحليلی ن پ ما بعضی نظریهنيست ا

 کنند: هم مج ا می

اولين مرتبه )یا سطح( داللت )داللت مستقيم( مقدمتاً با نمایاننده و نسبتاً خودبسنده  -

 است.

است که به یك « بيانی»های  دومين مرتبه داللت )داللت ضمنی( با تابی ا  ار ش -

 شوند. متصل می نشانه
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ترین مفهوم  ها با تابی ا  اصلی در سومين سطح داللت )داللت ایدئولوژیك( نشانه -

ساالری، متغير فرهنگی هستند که حامی دیدگاه جهانشمول خاص مانند پدرساالری،   

 (.213 ، ص.1332)چندلر،  اند گرایی، نژادپرستی وايرهن ادی، فردگرایی، عينی

 پژوهشهای  يافته

 پيامبران  اسنامه پويانماييشن

 سلما  خورشيدی -کارگردا : وحيد هماتاش

 نویسنده: محمدرضا عابدی شاهرودی

 تهيه کننده: صادق کریميا 

 تکنيك: سه بعدی کامپيوتری

 1303سال توليد: 

 تهيه شده در: مرک  پویانمایی صبا

 )كشتي نوح( -حضرت نوح  ( داستان پويانمايي9

پرستند دچار نفرین  ساخته خود را میهای دست خدای یگانه، بتپرستا  که به جای  بت

نید و همه این بالها را ا  طرف  اند. هيچ نو ادی در شهر  نده به دنيا نمیو بال شده

دانند که باعث شده شهر ننا  دچار  دانند. ننها نوح را فردی ساحر و نحس می نوح می

سینا  وی را بشنود. او را در بال و سیتی و مشکالت شود. هيچ کس حاضر نيست 

کند.   نند. اما او همچنا  فرامين الهی را برای مردم با گو می کوچه و بر   سنگ می

پرستا  است. او اعتقاد دارد پدرش دیوانه شده و گما   حام فر ند ب رگ نوح ني  ا  بت

 کند. گوید. سام تنها فر ند اوست که با وی  ندگی می کند یك خدا با او سین می می

پرستا  )که مردی چاق و کوتاه قد است( در تاریکی شب در داخل  ب رگ بت

افتد. صدای نعره او در   ند و می ای می شود و نعره ای نيمه تاریك می ای وارد خانه کوچه

های درا  و شود و موجودی با گوش پيچد. در با  می نسما  ابرنلود و مهتابی شب می
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گيرد.  نید و به طرف باال اوج می جن ا  خانه بيرو  میدستانی ب رگ و نوی ا  شبيه 

شود. داخل  شود. دروا ه قلعه با  می وارد فضایی سرخ رنگ و وهم نلود شبيه قلعه می

قلعه پر است ا  ن  موجودات عجيب و اریب. همه مأمورا  و سربا ا  ابليس هستند. 

ندميا  که رو به کم شد   ند و ا   مين و تعداد  مأمور ابليس در مقابل او  انو می

دهد. او همچنين در مورد نوح و تنهایی وی و اینکه  هيچ  هستند به ابليس گ ارش می

گوید حتی  دهد و می های او نيست برای ابليس توضيح می کس حاضر به شنيد  حرف

 کند. ها احساس رضایت میایم. ابليس ا  این گ ارشپسرش را با خود همراه کرده

خواهد که رحمت خود را به  کند و ا  او می با خدا را  و نيا  میها را نوح شب

تواند به مردم  گوید کسی ج  خدا نمی سوی ندميا  فرو فرستد. او به پسرش سام می

شود و  خواهد ننا  را هدایت کند. جبرئيل بر نوح نا ل می شهر کمك کند و ا  خدا می

ه سوی قوم خود برود و حجت را بر خواهد به فرما  خدا یك کشتی بسا د و ب ا  او می

ننا  تمام کند و به ننها بگوید به خدا نسبت دروغ ندهند و به راه حق قدم گذارند. 

عذاب خدا ن دیك است تا فرصت باقی است به سمت خدا با گردند. نوح به پيب قوم 

 کند. اما ننها خدای او را کذب و دروغ رود و ننها را در ميدا  شهر جمع می خود می

گوید خدای من خدای ندم است و خدایی که من و شما را نفریده  نامند. نوح می می

خواهد توبه کنند. اما ننها  دهد و ا  ننها می است. نوح قوم خود را ا  عذاب الهی بيم می

دانند. دو نفر ا   ها دست بکشند و خدای نوح را خيالی می حاضر نيستند ا  پرستب بت

شود و عصای خود را بر  شوند اما نوح متوجه ننها می وح میپرستا  مأمور کشتن ن بت

  ند. شود و ننها را بر  مين می کوبد. نوری ا  ن  متصاعد می  مين می

پرستا  با دید  این صحنه او  شوند بت نوح و پسرش سام مشغول ساختن کشتی می

حال ساختن  نب در دهند که در صحرای بی پندارند و مورد تمسیر قرار می را دیوانه می

کشتی هستند. اما نوح معتقد است عذاب الهی ن دیك است و به  ودی همه  مين را 
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یابند که سوار این کشتی شوند. حام پسر  نب فرا خواهد گرفت و تنها کسانی نجات می

 کند و حاضر نيست سوار کشتی شود. پرستا  است او را تمسیر می دیگر نوح که با بت

و یارانب که به خدا و وعده او ایما  دارند به سوی او  شود. نوح کشتی نماده می

شوند. حيواناتی ا  هر  افتند. همگی سوار کشتی می کنند و به حالت سجده می دعا می

شوند. چند رو  بعد هوا تاریك شده و شروع به بارید   نوع و جنس ني  وارد کشتی می

ها را ا بين  شود و بت می گيرد. سيل نب وارد بتکده کند. نب همه شهر را فرا می می

کنند اما سيل نب امانشا   برد. مردم ا  ترس ارق شد  به سمت کوه فرار می می

افتد. ابليس به نيروهای  های شدید نب به حرکت میدهد. کشتی در ميا  تکا  نمی

دهد به سمت  مين رفته و کار ندميا  را تمام کنند و  شيطانی و اهریمنی خود دستور می

گوید کار نسل ندم روی  مين تمام است. نوح ا  شر  یاطب قرار داده مینوح را م

برد. شدت طوفا  طوری است که کشتی را ا  حالت تعادل  شيطا  رجيم به خدا پناه می

خواهد که مراقب ننها باشد و  خارج کرده و ن دیك ارق شد  است. نوح ا  خدا می

خواهد خدا را به حضرت  ا  او می شود و ننها را نجات دهد. جبرئيل بر نوح نا ل می

شود و  محمد)ص( و وصی او قسم بدهد که کشتی ننها را نجات دهد. طوفا  نرام می

رسد. نوح و یارانب به شکرانه نجات و رستگاری سجده شکر به  کشتی به خشکی می

 یابد. نید و نسل بشر ادامه می ای در کشتی به دنيا می نورند. بچه جا می
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 وايي بارتالف( الگوی ر

 

 رم گا  هرمنوتيك

 

چرا ابليس و مأمورا  وی قصد نابودی ندميا  و نسل بشر بر 

روی  مين را دارند  دليل دعای نوح در حق کسانی که حرف او 

را قبول ندارند، چيست چرا نوح ا  طرف خدا مأمور ساختن 

شود  قصد نوح ا  سینرانی ميا   نب می کشتی در بيابانی بی

ميدا  شهر چيست  چرا جبرئيل برای نجات پرستا  در  بت

کشتی نوح، او را به قسم خورد  به حضرت محمد)ص( و شفيع 

 خواند  قرار داد  ن  حضرت فرا می

 

 

رم گا  واحدهای 

 کمينه معنایی

-عناصر موجود در قلعه ابليس که شکل مثلثی و تي  دارند، القا

باالی نوح چهره رو به  -کننده ناامنی و خطرناک بود  ننجاست

با دستانی با  به طرف نسما  نشا  ا  بلند مرتبه بود  خدا در 

یکی ا  مضامين فيلم این است که  -دارا  استنظر اوليا و دین

خداوند به مردمانی که به او نسبت دروغ دهند وعده عذاب 

دهد مگر اینکه توبه کنند وبه سوی او با گردند. درواقع تحقق  می

عذاب بر کافرا  و رحمت الهی بر منمنا   های الهی، ن ول وعده

دهد. تأکيد بر پيرو ی اراده خدا  مضمو  اصلی فيلم را شکل می

بر نيروهای شيطانی و ایما  به نخرین فرستاده خدا یعنی 

دهنده بشریت ا   حضرت محمد)ص( به عنوا  شفيع و نجات

 مضامين دیگر این فيلم است.

پرستی/  ت و عذاب/ خداپرستی و بتگمراهی و هدایت/ رحم رم گا  نمادین

 حق ودروغ/ دنيا و نخرت/ گناه و توبه/ ایما  وکفر.

 

رم گا            

 کنشی

های شياطين برای ا  بين  واکنب نوح در برابر ابليس و توطئه

برد  نسل بشرچه خواهد بود  نیا نوح قادر به ساختن کشتی 

  نوح چه پرستا  در برابر سینا العمل بت خواهد بود  عکس

پرستا   پرست نوح( و دیگر بت خواهد بود  نیا حام)فرند بت
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های نوح را خواهند پذیرفت  نیا کشتی نوح ا  طوفا   حرف

 نجات خواهد یافت 

 

 

 

 رم گا  ارجاعی

ارجاع به ذات بد ابليس و خشم و اضب وی برای ا  بين برد  

گمراهی ارجاع به دشمنی نشکار ابليس با انسا  و  -نسل بشر

های عاطفی و احساسی پيامبرا  ا  جمله  ارجاع به ویژگی -ننها

ارجاع به باور و اعنقاد  -دوستی و...مهربانی و دلسو ی و نوع

ارجاع به استمداد پيامبرا  و  -های الهی پيامبرا  نسبت به وعده

ارجاع به صفت  -دارا  ا  خدا و قطع اميد ا  اير خدادین

ارجاع به انجام مناسك دینی نظير  -رحمانيت و بیشندگی خدا

ارجاع به  -دعا و سجده و را  و نيا  با خدا توسط پيامبرا 

ارجاع به ارتباط  -خداترس بود  پيامبرا  و پناه برد  به او

ارجاع به باور و اعتقاد عميق پيامبرا   -پيامبرا  با فرشتگا  الهی

ت به خدا و پيامبرا  قبل و بعد ا  خود)حضرت ندم و حضر

ارجاع به توبه و با گشت به عنوا  راهی برای   -محمد(

 جلوگيری ا  ن ول عذاب.

 گانه فيسک و هارتليب( تحليل سه

 

 

 داللت مستقيم

در سطح اول داللت شاهد تصميم ابليس و مأمورانب برای ا  بين برد  

نوح و نسل بشر هستيم. نوح قوم خود را به پرستب خدا و دوری ا  

های او نيستند چو   واند اما ننها حاضر به شنيد  حرفخ ابليس فرا می

دانند. نوح ا  طرف خدا مأمور  وی را شوم و عامل بدبیتی خود می

شود و با قوم خود اتمام  ساختن کشتی برای نجات ا  عذاب الهی می

خواهد  ترساند و ا  ننها می کند و ننها را ا  عذاب الهی می حجت می

شود و کشتی نوح در ميا  طوفا  به خشکی  توبه کنند. عذاب نا ل می

 رسد. نجات می

در سطح دوم داللت بر تالش نوح در راه حق و دعوت مردم به  
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شود. همچنين  خداپرستی واحساس مسئوليت در برابر ننها تأکيد می داللت ضمنی

اعنقاد نوح نسبت به بیشب و رحمت خدا و تکيه بر قدرت الهی و 

گيرد. نوح اهل دعا و نيایب  تأکيد قرار میکمك خواستن ا  او مورد 

 های الهی ایما  دارد. است و به وعده

 

 

 داللت ایدئولوژیك

پيامبرا  قصد تشکيل جامعه دینی  -پيامبرا  به خدا ایما  قلبی دارند

ابليس  -پيامبرا  اهل دعا و نيایب و تسليم در برابر خدا هستند -دارند

پيامبرا  برای هدایت  -ها را دارد.هاست و قصد گمراهی نن دشمن انسا 

پذیری در بیشی به مردم و مسئوليتنگاهی -اند ها مبعوث شده انسا 

دار افراد ايردین-های پيامبرا  است قبال مسائل پيرامو  ا  ویژگی

-دین -هاست توبه راه نجات و بیشب انسا  -مغرور و خشن هستند

چي  ايرممکن را ممکن خدا هر  -های الهی ایما  دارند دارا  به وعده

حضرت محمد  -دار همنشين شياطين هستندافراد اير دین -سا د می

 دهنده بشریت است.نخرین فرستاده خدا و نجات

 آتش سرد -پيامبران)حضرت ابراهيم(  ( پويانمايي1

تراش ماهری در شهر است. او ن ر عموی ابراهيم که ا  کودکی او را ب رگ کرده، بت

یابد. ن ر  گيرد و او را تنها در اتاقی در حال عبادت با خدای خود می را میسراغ ابراهيم 

خواهد دست ا  پرستب خدایب بردارد چو  اگر نمرود متوجه شود او را  ا  ابراهيم می

ها را  شود به نفریدگار هستی پشت کرده و بت خواهد کشت. اما ابراهيم حاضر نمی

خواهد برای شرکت در مراسم عيد نماده  می شود و ا  او پرستب کند. ن ر عصبانی می

 شود.

کوبد و ا  ننها  ها می شود و با پتکی ب رگ محکم بر سر بت ابراهيم وارد بتکده می

خواهد ا  خودشا  دفاع کنند. نمرود در قصر خود مشغول تماشای مبار ه دو سربا   می

ای  ا  پشت پرده نید، بلکه سایه او ای ا  نمرود به نمایب در نمی جنگی است. چهره

شود که در حال سر کشيد  جام شراب است. ن ر مجدداً به سراغ ابراهيم  دیده می

خواهد برای حضور در جشن با وی بياید. ابراهيم امتناع کرده و  نید و ا  او می می
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گوید من برای شما در رو  رستاخي  نگرانم. نخرت خود را برای نباد کرد  دنيای  می

 ه نکنيد.ندمی مثل خود تبا

دهند. مردم شهر برای  نگهبانا  بت ب رگی را که ن ر تراشيده درو  بتکده قرار می

شود به بيرو  ا   شرکت در مراسمی که به مناسبت ساخته شد  بت ب رگ برگ ار می

شود و همه  روند. پس ا  خالی شد  شهر ابراهيم تبر به دست وارد بتکده می شهر می

 ند مردم  پوشانند. رعد و برق می رهای تيره نسما  را میشکند. اب ننها را در هم می

های شکسته  پرستا  با بت خورد. بت گذارند و مراسم به هم می هراسا  پا به فرار می

شوند و تبری که بر گرد  بت ب رگ قرار گرفته است. ن ر پی  شده در بتیانه مواجه می

نورند. ا  او  به قصر ن د نمرود می برد که کار ابراهيم بوده است. او را دستگير کرده می

گوید ا  بت ب رگ سنال کنيد.ننها با  کنند اما ابراهيم می در مورد این اتفاق سنال می

جا  بپرسيم کار چه کسی بوده است  ابراهيم  گویند ا  بت سنگی و بی تعجب می

گوید تواند سین ب پرستيد که نمی جا  را به عنوا  خدا می دهد شما سنگی بی جواب می

 و نه کاری انجام دهد.

دارد. همه حضار تعظيم  نید و نقاب ا  چهره برمی نمرود ا  پشت پرده بيرو  می

گوید من نمرود ب رگ، خدای تو را تکه تکه  کنند به ج  ابراهيم. نمرود به ابراهيم می می

کند میلوقی ضعيف که خدای خود را به مبار ه  خواهم ساخت. ابراهيم سنال می

گوید تو را در نتب خواهم سو اند. به دستور    نمرود عصبانی شده و به او میطلبد می

نورند.  شود و ابراهيم را بر منجنيقی بسته ن د نتب می نمرود نتشی ب رگ فراهم می

ای داری  ابراهيم جواب  پرسد خواسته شود و ا  او می جبرئيل بر ابراهيم نا ل می

بلکه ا  خدای قادر متعال. ابراهيم به درو  نتب  ای دارم اما نه ا  تو دهد خواسته می

 ند. نمرود و  شود اما لبیندی بر لب دارد. او انگار در داخل بوستانی قدم می پرتاب می

 گر این صحنه هستند.  ده نظاره پرستا  وحشت بت
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 شناسي بارت الف( تحليل روايي و نشانه

 

 

 رم گا  هرمنوتيك

 

مراسم عيد شرکت کند  چرا وقتی چرا ن ر اصرار دارد ابراهيم در 

ای دیگر جام ا  دست  کوبد در صحنه ها می ابراهيم پتك را بر سر بت

گيرد  چرا ابراهيم ا  رفتن به جشن امتناع  نمرود افتاده و سرش را می

دست ا  ورود به بتیانه چه قصدی دارد چرا کند  ابراهيم تبر به می

نیا ابراهيم در نتب خواهد گيرد   ها را گرد  نمی ابراهيم شکستن بت

 کند  سوخت  چرا او ا  جبرئيل درخواست کمك نمی

 

رم گا  واحدهای 

 کمينه معنایی

مضمو  اصلی این پویانمایی این است که ابراهيم یکتاپرست و معتقد 

داند که ساخته  ها را موجودی ضعيف می به خدای یگانه بوده و بت

باشند. او با بينب عميق و  نمیدست بشر بوده و قادر به دفاع ا  خود 

بينانه نسبت به وجود خدا ا  تعظيم در برابر نمرود معرفت روشن

بينيم با  ای می  ند و اميدوار به یاری خداست. در صحنه سربا  می

وار ها جام ا  دست نمرود افتاده و دیوانه کوبيده شد  پتك بر سر بت

شود که نمرود  یگيرد در این صحنه این مفهوم القا م سرش را می

 پرستی است. خوار و فاسد بوده و پيرو نیين بتفردی شراب

خدا و بت/ خالق و میلوق/ ایما  و کفر/ حق و باطل/ سکوت و  رم گا  نمادین

 پرستی/ شجاعت و ترس/ نرامب و خشم. نعره/ خداپرستی و بت

 

رم گا            

 کنشی

مراسم عيد شرکت نیا ابراهيم با پذیرش حرف ن ر)عموی خود(در 

های شکسته شده توسط  پرستا  با دید  صحنه بت خواهد کرد  بت

العملی خواهند داشت  ننها با فهميد  اینکه  ابراهيم چه عکس

 ها کار ابراهيم بوده با وی چه خواهند کرد  شکستن بت

 

 رم گا  ارجاعی

دارا  معتقد به خدای یکتا بوده و فقط ارجاع به اینکه پيامبرا   و دین

ننها هر کاری را با نام خدا شروع  -دانند او را شایسته پرستب می

ارجاع به انجام مناسك دینی  -خواهند کنند و تنها ا  او یاری می می

ارجاع به  -توسط پيامبرا  نظير دعا و عبادت و سجده در برابر خدا

پرستی پيامبرا  و  و بت طلبی، شجاعت، مبار ه با جهل و شرک حق

ارجاع به فهم و درک باالی پيامبرا  در رابطه با مسائل  -دیندارا 
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ارجاع به روحيه لطيف و عاطفی و قدرشناسی پيامبرا  و  -جامعه

 دیندارا .

 گانه فيسک و هارتليب( تحليل سه

 

 داللت مستقيم

در سطح اول داللت شاهد گفتگوی ن ر با ابراهيم با دو اعتقاد 

تفاوت هستيم. ن ر دوست دارد ابراهيم در مراسم جشن نمرود م

کند و پس ا  خالی شد  شهر وارد  شرکت کند اما ابراهيم امتناع می

شکند. سپس شاهد دستگيری و  ها را درهم می بتکده شده و همه بت

شویم اما با یاری خدا او ا  نتب  با جویی و به نتب انداختن او می

 یابد. نجات می

 

 ضمنی داللت

در سطح دوم داللت بر یکتاپرستی و عبادت ابراهيم و ایما  او نسبت 

طلبی و مبار ه با شرک و شود. شجاعت و حق به خدا تأکيد می

های ابراهيم مورد  پرستی و ایستاد  در برابر حاکم ظالم ا  ویژگی بت

شناسی و در عين  گيرد. روحيه لطيف و عاطفی و قدر تأکيد قرار می

مصمم بود  ا  دیگر خصوصيات ابراهيم در این  حال جدی و

 شود.  پویانمایی به تصویر کشيده می

 

 داللت ایدئولوژیك

سعادت و  -پيامبرا  به خدای یگانه اعتقاد عميق و راسخ دارند

خدای یگانه بر هر کاری قادر  -خوشبیتی در گرو ایما  به خداست

 -ستندها که ساخته دست بشرند ضعيف و ناتوا  ه است و بت

پيامبرا  به قدرت خدا در انجام کارها باور دارند و هر کاری را با نام 

هرکس به خدا ایما  داشته باشد او را یاری  -کنند او شروع می

پيامبرا  شجاع هستند ننها روحيه انقالبی دارند و در  -خواهد کرد

اراده خدا بر نيروهای شيطانی االب   -ایستند برابر حاکما  ظالم می

پيامبرا   -پيامبرا  باهوش و  رنگ هستند و درک باالیی دارند -تاس

 کنند. فقط ا  خدا طلب یاری می
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 صابران -پيامبران)حضرت ايوب(  ( پويانمايي3

شود و ایوب جوانی  ای پر محصول ناا  می فيلم با شکرگ اری ایوب در یك م رعه

شود  کند. او وارد شهر می میهایی که عطا کرده شکر سيما، خدا را به خاطر نعمتخوش

کند. تعدادی ا  اهالی نبادی دور  ای جلویب گرفته کمك می و به پيرمرد گدایی که کاسه

گوید ا  خداوند  ای ا  پيامبر خدا دارند. ایوب می شوند. هرکدام خواسته او جمع می

هد. خوا کند.  نی ا  ميا  جمع برای کودک بيمارش شفا می نيا تا  می بیواهيد او بی

های  خواهد دچار وسوسه داند. او ا  مردم می ایوب  بهبودی و شفا را در دست خدا می

 ای رانده شده ا  درگاه خداست. شيطا  نشوند که فرشته

های بلند به سمت ابليس موجودی سياهپوش و با دستانی استیوانی و سياه و ناخن 

ماند. جبرئيل ا   فضا معلق میخورد و در  گيرد. به نوری در نسما  بر می نسما  اوج می

گوید او ا  این مکا  رانده شده و دیگر اجا ه ورود به  نید و به ابليس می نور بيرو  می

ساله  111ه ار ساله خود به خداوند  و ا  عبادت  2اینجا را ندارد. ابليس ا  عبادت 

د ایوب ني  هایی را که به ایوب داده ا  او بگيرگوید و اینکه اگر خدا نعمت ایوب می

دهد ایوب بنده شکرگ ار خداست و  مثل او به خدا پشت خواهد کرد. جبرئيل پاسخ می

نباید خود را با وی مقایسه کند. او در هر حال شکرگ ار پروردگار خواهد ماند. ابليس 

 گوید که  ندگی ایوب را بسو انند و نابود کنند. به نيروهای پليد و شياطين می

و ارش نسما ، بارش سيل نسایی باعث ا  بين رفتن م رعه پر به دنبال رعد و برق 

افتد و همه چي  را به همراه  شود. سپس نتشی بر خانه ایوب می محصول ایوب می

تابی  شود و بی کند. همسر ایوب سیت ناراحت می سو اند و نابود می فر ندانب می

کنم باشد که  ن بال صبر میگوید بر ای افتد و می کند. ایوب در برابر خدا  به سجده می می

مورد رضایت خدا قرار گيرد. ابليس ا  این اتفاق سیت خوشحال است و دائم جلوی 

برد. ابليس   ند. ایوب ا  شر او به خدا پناه می چشم ایوب ظاهر شده و قهقهه می

 شود. کشد. صورت او پر ا  خو  می ناخنب را بر صورت ایوب می
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شوند. مردم شهر ننها را  رش پير و سالیورده میگذرد. ایوب و همس چندین سال می

اند. ننها حتی چي ی برای خورد  ندارند.ایوب به شدت بيمار و  ا  خود دور کرده

کند. ابليس در وجود  شود. همسر ایوب ا   نی جوا  درخواست کمك می گير می مين

ی کمك کند که بگوید فقط به شرطی به و کند و او را وسوسه می    جوا  رخنه می

کند که موهایب را ب ند و به او واگذار کند. تعدادی ا  اهالی شهر به پيشنهاد مرد  می

روند اما ا  ترس واگير بود  بيماری او به  جوانی به دیدار ایوب در خارج ا  شهر می

ماند. چهره ابليس در مرد جوا   گردند اما مرد جوا  می شوند و برمی وی ن دیك نمی

ای. خداوند ن  همه شکر تو  گوید تو هم مثل من رانده شده ایوب می کند و به تجلی می

راند.   ند و ا  خود می را نادیده گرفت و  ندگيت را نابود کرد. ایوب به او سنگ می

گوید به کسی باید سنگ ب نی که  شود و می ابليس این بار در شکل ماری ظاهر می

گيرد و پرت  مار را می مرتکب فحشا شده است)منظورش    ایوب است(. ایوب

 کند. می

گوید و  ایوب دست به نسما  برده و ا  طاعت و عبادتی که به درگاه خدا کرده می

کند. جبرئيل بر وی نا ل  ا  بال و مصيبتی که به ن  گرفتار شده به خدا شکایت می

شود چه کسی او را به عبادت خدا دعوت کرده و چرا بر خدا بابت  شود و یادنور می می

کند و ا  خدا  گذارد که خدا را در ن  بر او منت است. ایوب توبه می ي ی منت میچ

نب و علف او  کند و  مين بی کند. خداوند بالی او را دفع می طلب افو و بیشب می

کند. به اذ  خدا ایوب و همسرش جوانی   اری  یبا و بستانی ب رگ میرا تبدیل به سب ه

 شوند. صاحب ثروت و مکنت و فر ند مییابند و دوباره  خود را با  می
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 شناسي بارت الف( تحليل روايي و نشانه

 

 رم گا  هرمنوتيك

 

دليل رانده شد  ابليس ا  درگاه خدا چيست  چرا ابليس قصد تباه 

ساختن  ندگی ایوب را دارد  چرا با وجود بالهایی که بر سر ایوب و 

این همه رضایت او  نید او همچنا  شکرگ ار است  دليل اش می خانواده

ا  مشيت خدا چيست  دليل کينه ابليس نسبت به ایوب و وسوسه او 

چيست  چرا ایوب با وجود ن  همه صبر و بردباری در برابر 

 کند     هایی که بر سرش نمده، به درگاه خدا شکایت می مصيبت

 

 

 

 

رم گا  واحدهای 

 کمينه معنایی

و صبر ایوب )یکی ا   مضمو  اصلی پویانمایی در مورد شکرگ اری

شود. شيطا  فرشته  هایی است که بر او وارد می پيامبرا  خدا( بر مصيبت

های خود  رانده شده ا  درگاه خدا هميشه در کمين است تا با وسوسه

 مينه ابليس در این فيلم تأکيدی ور در پسها را بفریبد. نتب شعله انسا 

سو اند. صدای  میاست برحسادت او که همچو  نتشی همه چي  را 

قهقهه ابليس کارکردی مفهومی دارد. قهقهه او همراه است با  بانه 

کشيد  نتب. و این اشاره به قرابت این دو عنصر دارد، گویی هر دو 

تواند  دانيم که ابليس ا  نتب است. ا  طرفی نتب میهم اد هستند و می

سو اند  تمثيلی برای حس حسادت باشد، همچنانکه نتب همه چي  را می

تواند همه چي  را بسو اند و ابليس در این صحنه به ایوب  حسد ني  می

شود  ندگی ایوب به تباهی کشيده شود.  ور د و این باعث می حسد می

ام به رضای خدا گوید راضی اما ایوب همچنا  شکرگ ار خدا است و می

ها و ایجاد وسوسه در ننها و مشيت او. نفوذ و رخنه ابليس در وجود ندم

های دیندار و پاکدامن است. ننجا  برای ن ار و اذیت و بدنام کرد  انسا 

کند تا برای بدنام  که در وجود    جوا  نفوذ کرده و او را وسوسه می

کرد  همسر ایوب نقشه خود را پياده کند. در این فيلم ابليس به شکل 

نید. مار سمبل دشمنی  می   و مرد جوا  و یك بار به شکل مار در 

 مرگبار و خطرناک و نماد شيطا  است. 
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 -ابليس و جبرئيل -نيا  نيا مند و بی -خدا و ابليس -بيماری و بهبودی رم گا  نمادین

مهربانی و  -شکرگ اری و ناشکری  -بال و صبر -نعمت و نقمت

دروغ و  -فقر و رفاه  -مالیمت و خشونت -صداقت و فریب -سنگدلی

 بال و دفع بال. -بيابا  و بستا  -گناه و عفو -حقيقت

 

 رم گا  کنشی

ای برای فریفتن ایوب دارد  واکنب ایوب در برابر  ابليس چه نقشه

کند او را بفریبد تا دست ا  اطاعت و  های ابليس که سعی می وسوسه

شکرگ اری  خدا بردارد چه خواهد بود ایوب در برابر بالهایی که بر 

خواهد کرد  نیا به خدا پشت خواهد کرد و یا نید چه  سرش می

شکرگ ار خواهد ماند  ایوب با همسرش که به گفته ابليس مرتکب 

هایی)در قالب سنال(  فحشا شده چه خواهد کرد  ایوب در برابر اعتراض

 کند چه جوابی خواهد شنيد  که به خدا می

صورت  شود  دفع بال ا   ندگی ایوب چگونه نیا توبه ایوب پذیرفته می

 خواهد گرفت 

      

 

 

 

 رم گا  ارجاعی 

ارجاع به کليشه نيروهای خير و شر)جبرئيل و ابليس( که هميشه 

نيروهای شر و پليد، شيطانی بوده و برای تباه ساختن  ندگی خوبا  و 

که نيروهای خير منشأ خدایی دارند و کنند در حالی دارا  تالش میدین

ارجاع به کينه و  -شوند فرستاده میبرای کمك به خوبا  و منمنا  

ارجاع  -های دیندار و حسادت به ننها دشمنی ابليس با پيامبرا  و انسا 

دین و ایجاد وسوسه در ننها برای  های بیبه نفوذ ابليس در وجود ندم

ارجاع به وفاداری و مهربانی  نا   -بدنام کرد  و ن ار و اذیت مومنا 

رجاع به فرو رفتن شيطا  در کالبد انسا  ا -باایما  نسبت به همسرانشا 

ارجاع به ایما  قوی پيامبرا  و  -ها و حيوا )مار( برای فریفتن انسا 

ها و داشتن ویژگی صبر )به ویژه در ایوب نبی( و تحمل در برابر سیتی

ارجاع به قدرت نامحدود   -های ابليس تسليم نشد  در برابر وسوسه

نب و  سا د. تبدیل بيابا  بی ممکن میخداوند که هر کار ايرممکنی را 

علف به کشت اری سرسب  و تبدیل انسا  پير و سالیورده به جوانی 

ای ا  قدرت خداست و اشاره  شاداب و سر نده در این پویانمایی نمونه
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های پيامبرا  ا  جمله ارجاع به وی گی -باشد به معج ه پروردگار می

ی ا  منکر، دستگيری ا  مهربانی، شکرگ اری، امر به معروف و نه

 محرومين، انجام مناسك دینی نظير دعا و شکرگ اری و توبه.

 گانه فيسک و هارتلي ب( تحليل سه

 

 داللت مستقيم

کنيم ابليس که رانده شده درگاه  در سطح داللت اول مشاهده می

گيرد  کند و تصميم میخداوندی است به  ندگی ایوب حسادت می

 ندگی او را تباه کند تا ا  خدا رویگردا  شود. خانه و فر ندا  وی در 

روند. ثروت و مکنت او نابود  سو ند و ا  بين می نتب حسد ابليس می

شود اما ایوب را تا دم پيری و بيماری صبور و راضی به مشيت الهی  می

و با گشت جوانی  ای ا  طرف خدا بينيم و در پایا  شاهد معج ه می

 شویم.   ایوب و همسرش و  ندگی جدید ننها می

 

 

 

 داللت ضمنی

های ایوب نبی نظير خوش خلقی،مهربانی،  در سطح دوم داللت بر ویژگی

شود. به صورت ضمنی  شاکر بود  و اهل کمك به مستمندا  تأکيد می

و شود که ا  بندگی ایوب و شکرگ اری ا به کينه و حسد ابليس اشاره می

در برابر خدا سیت ناراحت است و قصد دارد با تباه ساختن  ندگی 

ایوب، او را ا  خدا دور سا د. اما ایوب را در اعتقاد خود پابرجا و راسخ 

داند و  نید مشيت الهی می بينيم؛ او همه بالهایی را که بر سرش می می

یانمایی کند. در این پو تر ا  همه چي  قلمداد میرضایت پروردگار را اولی

به حس مهربانی و وفاداری و محبت همسر ایوب نسبت به شوهرش 

شود و به وسوسه و نفوذ ابليس در وجود    جوا  و فریب او،  اشاره می

شود.  برای بدنام کرد  و ن ار و اذیت ایوب و همسرش تأکيد می

های ایوب به عنوا  پيامبر خدا که همه مناسك دینی  همچنين به ویژگی

شود و ني  توبه ایوب به درگاه خدا و پذیرش  دهد اشاره می میرا انجام 

توبه ا  سوی پروردگار که همای سعادت را به  ندگی ایوب و همسرش 

 گرداند. برمی

 

 

در سطح سوم داللت  سعی در القای این نکته دارد که پيامبرا  صبور، 

پيامبرا  به  –هستندشکرگ ار، مهربا  و اهل دستگيری ا  مستمندا  
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 داللت ایدئولوژیك

ابليس فرشته رانده شده ا   -رحمانيت خدا و به یاری او ایما  دارند

حسادت ا  خصوصيات ابليس است که باعث تباهی   -درگاه خداست

ابليس در هر لباسی و در پوشب هر جانداری  -شود  ندگی افراد می

 -تواند ظاهر شود،گاه به صورت انسا  و گاه به صورت حيوا  می

ابليس در ذهن   -های ابليس هستند  ها هميشه در معرض وسوسه ا انس

تنها  -کند ایما  رسوخ می های ناپاک و بی و فکر و وجود انسا 

های  ها و وسوسه های متقی و پرهي گار و صبور در برابر حيله انسا 

توبه به   - نا  با ایما ، پاکدامن و وفادار هستند -شيطانی مصو  هستند

 -شود   اعمال دینی است که باعث بیشایب گناها  میعنوا  یکی ا

قدرت و توانایی خدا در انجام امور ناممکن )احيای  مين مرده و جوا  

سعادت و خوشبیتی ا  ن  کسانی   -ها(  نامحدود است کرد  انسا 

های او  است که به خدا ایما  داشته باشند و همواره شکرگ ار نعمت

 باشند.

 گيری بحث و نتيجه

در ابتدای پيدایب تلوی یو  برخی عقيده داشتند که کار تلوی یو  ارائه صرف واقعيت  

تواند چي ی ج  واقعيت را با تاب دهد. به مرور  ما  این نوع است و این وسيله نمی

نگاه به تلوی یو  مورد تردید واقع شد، چرا که به بيا  فرهنگ شناسا ، فرهنگ که به 

هاست و فهم هر ای اجتماعی و سرشار ا  رم گذاری رساختهنید بنظر امری طبيعی می

-های متأخر، برنامههای ن  است؛ در واقع ا  دیدگاهفرهنگ منوط به رم گشایی نشانه

های متو  تلوی یونی با های تلوی یونی خنثی و با تاب واقعيت نيستند، بلکه نشانه

شود بیب خاصی ایی میایدئولوژی سا ندگا  ن  رم گذاری شده است و ننچه با نم

 ا  واقعيت است. 

های تلوی یونی برخی معانی خاص در این پژوهب ني  اعتقاد بر این است که برنامه

هایی نکنده ا  معانی تلوی یو  برنامه»گوید: کنند. هما  گونه که فيسك میرا مرجح می

تر و مرجح انهکوشد با مهار این معانی، ننها را به معانی یگکند و مینهفته پیب می



 183     (فرد و همكارانمحسن كفيلي)يراني ا های يانماييدر پو ينيد يتهو يشناخت نشانه يلتحل

 

 

، ص. 1331)فيسك، « بينی االب را داشته باشدتبدیل کند، معنایی که کارکرد جها 

های  رو تلوی یو  در حال با نمایی مفاهيم خاصی با هدف برساختن ار ش(. ا  این121

 باشد.فرهنگی، رفتاری و ایدئولوژیکی خاصی می

ها در  بندی در کشف قالب این پژوهب با پشتوانه نظری در خصوص با نمایی به ما

دهد که  کند و نشا  می های مورد تحليل، کمك می خصوص هویت دینی در انيميشن

ای و  گيری، چارچوب بندی رسانه با نمایی هویت دینی در انيميشن پيامبرا  با جهت

 کارکردهای ایدئولوژیك همراه است. 

يمای پيامبرا  و قدیسين تالش سا ندگا  انيميشن ایرانی پيامبرا  بر این بوده که س

ا  جمله فرشته وحی جبرئيل را فرا مينی و نسمانی نشا  دهند. بنابرین بيشتر ا  

گرایانه. یعنی سعی بر این بوده که  اند تا رویکرد تشبيه گرایانه بهره برده رویکرد تن یه

طب را های مادی و  مينی و هرگونه عيب و نلودگی را ا  چهره ننها ب دایند و میا پيرایه

پيرایه ا   های فرا مينی و قدسی دعوت کنند. ارائه تصاویر ساده و بی به تماشای نشانه

مقدسين، سيمای فوق بشری پيامبرا  الهی با تأکيد بر قدرت نسمانی و ضد طااوت 

باشد. این امر برخاسته ا  نظام فکری،  ننها ا  جمله رویکرد سا ندگا  این مجموعه می

 اند. ای است که سا ندگا  ا  ن  برخاسته بر جامعه عقيدتی و فلسفی حاکم

سا ندگا  انيميشن پيامبرا  قصد دارند در این مجموعه به نبوت حضرت 

ای ا  این  محمد)ص( به عنوا  نخرین فرستاده خدا بر روی  مين تأکيد کنند. نمونه

بين  تأکيد در انيميشن کشتی نوح به سادگی قابل تشیيص است. ننجا که کشتی نوح در

خواهد او و  کند و می سيل و طوفا  در تالطم است و نوح ا  خدا طلب یاری می

گوید خدا را به احمد و وصی  شود و به وی می قومب را نجات دهد، جبرئيل نا ل می

او قسم بدهد تا ا  این مصيبت نجات یابند. در این صحنه ایما  بر نبوت حضرت 

وصی ایشا  و توسل کرد  به ننها برای  محمد)ص( و امامت حضرت علی)ع( به عنوا 

 گيرد. نجات ا  مشکالت و مصائب مورد تأکيد قرار می
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در این مجموعه انيميشن، شيطا  در اشکال و شمایل میتلف ا  جمله به شکل 

شود. مار سمبل دشمنی مرگبار و  مردی جوا ، پيرمرد،  نی جوا  و حتی مار ترسيم می

نجيل بيب ا  هشتاد بار ا  مار نام برده شده و شيطا  خطرناک و نماد شيطا  است. در ا

در قالب  مار ندم و حوا را فریب داده است. همچنين در قرا  ني  چندین بار ا  انواع 

گوناگو  نام برده شده است و با وجود ننکه اشاره مستقيمی به فرو رفتن شيطا  در 

چنين بر اساس متو  اسالمی کالبد مار وجود ندارد، این قصه در روایاتی نمده است هم

و قرن  کریم شيطا  ا  جنس جن و نتب، که ویژگی سرپيچی ا  دستورات پروردگار را 

ها تا مرحله ارتکاب گناه است،  دارد و مهمترین عملب، وسوسه کرد  و فریفتن انسا 

شود. صدای قهقهه ابليس در این مجموعه کارکردی مفهومی دارد. قهقهه او  با نمایی می

اه است با  بانه کشيد  نتب و این اشاره به قرابت این دو عنصر دارد، گویی هر دو همر

تواند تمثيلی برای  دانيم که ابليس ا  نتب است. ا  طرفی نتب می هم اد هستند و می

تواند همه چي   سو اند حسد ني  می حس حسادت باشد، همچنانکه نتب همه چي  را می

شود  ور د و این باعث می ميشن به ایوب حسد میرا بسو اند و ابليس در این اني

ای ا  نور قرم  به   ندگی ایوب به تباهی کشيده شود.  همه جا ا   اویه دید ابليس، هاله

کند. ا  طرفی دیگر  خود گرفته و این، حسی ا  عدم نرامب و عدم امنيت را القا می

که فقط پيامبرا  این رساند  شود و این را می ابليس فقط به چشم پيامبرا  ظاهر می

 قدرت را دارند که فرشتگا  و ابليس را ببينند اما دیگرا  چنين ویژگی ندارند.

مجموعه انيميشن پيامبرا  هویت دینی را در ابعاد میتلف ن  یعنی بعد اعتقادی، 

های  کند. بر اساس یافته ای و بعد فکری و پيامدی با نمایی می بعد مناسکی، بعد تجربه

رود پيروا  ن  دین به ننها اعتقاد  اعتقادی یعنی باورهایی که انتظار میپژوهب بعد 

اعتقاد به کتاب  -اعتقاد به نبوت -هایی مثل اعتقاد به خداوند داشته باشند با منلفه

فرشتگا  و شياطين و... در این  –وجود بهشت و جهنم  -باور به مسئله معاد -نسمانی

اند. بعد مناسکی هویت دینی در مجموعه انيميشن  انيميشن به تصویر کشيده شده
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پيامبرا  به صورت اعمال دینی مشیصی نظير عبادت، را  و نيا ، دعا و نيایب، شرکت 

رود پيروا   های مذهبی، سجده در برابر خدا و شکرگ اری و.... که انتظار می در نیين

ای هویت دینی ني  در قالب  شود. بعد تجربه ردین بجا نورند، تصویرسا ی میه

عواطف، تصورات و احساسات ناشی ا  برقراری رابطه با وجود مقتدری همچو  خدا 

توا   های مورد مطالعه می شود. ا  مصادیق این بعد هویت دینی در انيميشن متجلی می

ه خدا، احساس شرم ا  گناها ، ترس ا  به موارد  یر اشاره کرد:  احساس ن دیکی ب

خدا پس ا  انجام گناه، احساس رضایت ا  خشنود کرد  خدا، طلب توبه و بیشب، 

نرامب داشتن در ارتباط با خدا، کمك خواستن ا  خدا در انجام امور، احساس افتیار 

ا  دارا ، احساس بي اری و تنفر به منمن بود ، احساس ارور و افتیار ا  موفقيت دین

 خدشه دار شد  منمنا ، احساس همدردی و مسئوليت در قبال سایر منمنا  و...

بعد فکری و پيامدی بر مبنای اطالعات و دانب اساسی در مورد اصول عقاید دینی 

رود پيروا  ننها بدانند و شامل پيامدهای باور، عمل، تجربه  و کتب مقدس که انتظار می

معتقد و روابط او با سایرین است، مورد تحليل و دانب دینی در  ندگی رو مره فرد 

هایی نظير مبار ه با طااوت، دعوت به حق پرستی،  گيرد. براین اساس منلفه قرار می

طلبی، هراس ا  عمل اير مذهبی،  انقالبی و ن ادخواه بود ، جهاد در راه خدا، حق

منکر،  رعایت حقوق دیگرا ، کمك به مستمندا ، انجام امر به معروف و نهی ا 

-مسئوليت در برابر خدا، شکرگ اری، صبر، انصاف، عدالت، حسن خلق و رفتار احترام

 نمي  و... در این انيميشن به تصویر در نمده بود.

 كتابنامه

(. هویت دینی وعوامل اجتماعی تأثيرگذار بر ن ، 1303ارژنگ، اردوا  و ميرفردی، اصغر ) -

  131 -121، 3(1)فرهنگ در دانشگاه اسالمی

های دینداری و تأثيرپذیری  (. بررسی نيمرخ منلفه1301بیشی، حامد و اعظم کاری، فائ ه ) -

 .31 -113، 23(1)، فصلنامه دین و ارتباطاتهای جشنواره رویب،  دینی میاطبا  فيلم
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 ، ترجمه یحيی سيد محمدی، تهرا : ارسبارا شناسی رشدروا (. 1332برک، لورا.ای ) -

(. نگرش به جهانی شد  و 1303تاجيك اسماعيلی، ع ی اهلل و تاجيك اسماعيلی، سميه ) -

 .31-33، 11(23)، ایفصلنامه مطالعات رسانههویت دینی دانشجویا ، 

(. با نمایی ابعاد هویت فرهنگی در 1301پور، فائ ه؛ خلجی، سپهر و معينی، نسيه )تقی -

 121-111، 12(23)، های دیداری و شنيداری رسانهفصلنامه اسفنجی،  مجموعه انيميشن باب

شناسا  ب رگ  شناسی دین و نراء جامعه درنمدی به جامعه(. 1332جاللی مقدم، مسعود ) -

 ، تهرا : نشر مرک .دین

 ، قم: مرک  نشر اسراءشناسی دین(. 1331جوادی نملی، عبداهلل ) -

 ی پارسا، تهرا : سوره مهر.، ترجمه مهدشناسی مبانی نشانه(. 1332چندلر، دانيل ) -

ای و هویت  های ماهواره (. اینترنت، برنامه1302حيدری، نرما  و رمضانی باصری، عباس ) -

 1 -31، 3، شماره شناسی نمو ش و پرورش فصلنامه جامعهدینی، 

، با نمایی  ندگی طبقه متوسط در سریال مرگ تدریجی یك رؤیا(. 1301خالدیا ، اقبال ) -

 ارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشکده صدا و سيما.نامه ک پایا 

، چاپ اول، تهرا : پژوهشگاه کودک، انيميشن و تلوی یو (. 1302ده صوفيانی، اعظم ) -

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی منثر بر تقيد به باورهای دینی در (. 1333عربی، کيانوش ) -

 شناسی، دانشگاه ن اد اسالمی واحد دهاقا  کارشناسی ارشد جامعه نامه ، پایا نمو ا  دانب

، شماره فصلنامه ارانو ، ترجمه مژگا  برومند، فرهنگ و ایدئولوژی(. 1331فيسك، جا  ) -

 ، تهرا : انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 21

 ، ترجمه منوچهر صبوری، تهرا : نشر نی.شناسی جامعه(. 1331گيدن ، ننتونی ) -

(. با نمایی هویت دینی در 1301 اد، علی؛ کشاور  شکری، عباس و  مانی، صالح )مرشدی -

 .10-31، 13(13)، ارتباطات -مطالعات فرهنگسينمای پس ا  انقالب اسالمی، 

، چاپ اول، تهرا : دفتر مطالعات و تحقيقات ها و با نمایی رسانه(. 1331 اده، محمد ) مهدی -

 رسانه.
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، کتاب ماه علوم اجتماعی، شناسی دین در ایرا  فرا  و فرود جامعه(. 1331نيك پی، امير ) -

 .11-12، 11و  30شماره 
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