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بررسی کاربرد نماد چشم جهانبین در طراحی
*
شخصیتهای انیمیشنی و مسک اتها در گرافیک امروز
شیما قائمی** ،1محسن مراثی

2

 1کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/9/25 :تاریخ پذیرش نهایی)92/2/15:

چکیده
تکچشـم جهانبین یکی از معروفترین و پرکاربردترین نمادهای مورد اسـتفاده فرقههای انحرافی چون فراماسـونری و
شیطانپرسـتی به شـمار میرود که در سالهای اخیر ،اسـتفاده و بهکارگیری از آن در شخصیتهای انیمیشنی و مسکاتها
بسـیار رواج یافته اسـت .تکچشـم بودن ،اشـاره به دجال یا ضدمسـیح در این فرقهها دارد؛ دجال ،سـتمکاری اسـت که در
آخرالزمان مردم را گمراه خواهد کرد .این واقعیت ،درهر سه دین یهودیت ،مسیحیت و اسالم مطرح شده است .وی شخصی
شـیطانی و نیرنگباز اسـت که به فریب تعداد زیادی از مردم میپردازد .این مقاله با هدف معرفی و شناسـاندن این نماد به
اقشـار مختلف جامعه و به ویژه هنرمندان و طراحان گرافیک نوشـته شـده اسـت تا از این طریق آگاهی و شـناخت نسبت به
ایـن نمـاد در سـطح جامعـه افزایش یافتـه و راههای مقابله با آن برنامهریزی گردد .بدیهی اسـت عدم توجـه و آگاهی به این
نماد و موارد مشابه ،افراد را ناخواسته با اهداف این گروه ها همسو خواهد ساخت .این پژوهش با روش توصیفی و گردآوري
اطالعات کتابخانهای و مشـاهدهای جمعآوری شـده اسـت .نتایج پژوهش نشـان میدهد که بهرهگیری از این نماد در موارد
وسیع و گستره سبب میگردد تا ذهن بیننده به آن عادت کرده و با گذشت زمان نسبت به آن احساس مثبتی داشته باشد.

واژههای کلیدی

نماد ،چشم جهانبین ،شخصی تها و مسکاتها ،ف راماسونری ،شیطانپرستی.
* این مقاله ،برگرفته از پایان نامه کارشناسـی ارشـد نگارنده اول با عنوان« :شناسـایی نمادهای فرقه های ضددین و کاربرد آن در گرافیک ایران و آمریکا در سـده
اخیر» می باشد که در دانشکده هنر دانشگاه شاهد به راهنمایی نگارنده دوم انجام شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09396022114 :نمابر.Email: Sheimaghaemi@gmail.com ،021-66723337 :
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مقدمه
نمـاد در هنر در سـطوح مختلـف بر طبق اعتقادات و رسـوم
اجتماعی که الهامبخش هنرمند اسـت ،عمل میکند .در سطحی
دیگـر ،پندارهایـی وجـود دارد که مربوط به پرسـتش میشـود و
بخش اعظمی از فرهنگ بشری را تشکیل میدهند.
شبیهسـازیهای نمادین میتواند برای اقوام مختلف ،مفاهیم
متفاوتی داشته باشد .الاقل در هنر ،این شبیهسازیهای نمادین،
بـه نـدرت دارای یک هسـته ثابـت و پایدار ،مفهومی را داراسـت
کـه از محیطهـای دینـی و اجتماعی گوناگون فراتـر میرود .این
مفاهیم در پس اشکال نمادین ،خود را مخفی ساخته و پیام خود
را غیرمستقیم اعالم میدارند.
اهمیت نماد و نمادشناسـی زمانی بیشتر احسـاس میشـود
کـه گروهـی خاص برای اهداف خود از ایـن ترفند بهره برده و بر
این مبنا بر افکار عمومی تأثیر گذاشـته و در سـطحی باالتر بر آن
مسلط میگردند .این گروه با هوشمندی بیمثال آنچنان در این
راستا پیش میروند و بر عالیمی خاص تأکید میورزند که تنها با
نگاهی عمیق و تحلیلی میتوان به اهدافشـان پیبرد .حال آنکه
این نمادها اکثرا ً جنبه ضددینی و انحرافی دارند .این در حالیست
که طراحان گرافیک و هنرمندان ما عمدتاً با این نمادها آشـنایی
کامـل و الزم را نداشـته و در نتیجـه در مواجهـهی با آنها عوامانه
برخورد مینمایند.

طراحی گرافیک یکی از جمله رشتههای هنری است که نقش
مهمی در ارتباط میان هنر و توده مردم ایفا میکند .امروزه اهمیت
گرافیک در رشـد و توسعه اطالعرسـانی مؤثر در جامعه ،در حدی
است که میان تبلیغات محیطی و فضای گرافیکی موجود میتوان
بهخصوصیـات آن جامعه پیبرد .حال اینکه نمادها با خصوصیات
یاد شده وقتی در قالب گرافیک عرضه میشوند بسیار تأثیرگذارتر
خواهند بود .طراح گرافیک در صورت عدم شـناخت و آشـنایی با
نمادهای مذکور ناخواسته با اهدافی که در پس نمایش آنها مخفی
اسـت ،همسـو خواهد شـد .از اینروی معرفی آنها به عموم مردم و
بهخصوص قشر هنرمندان اهمیت مییابد.
امـروزه نمادپردازی و نمادگرایی یکی از ابزار مهم و اصلی در
فرقههای نوظهور و ضددین محسـوب میشـود کـه از طریق آن،
سـعی در جذب مخاطب و جلب توجه در اقشـار مختلف دارندکه
در بین این گروهها ،فراماسـونری 1و شیطانپرسـتی 2در صدر قرار
میگیرنـد .بیشترین حجـم اینگونه برخورد با نماد و نمادگرایی
در بین فرقههای یاد شده را باید در فراماسونری و شیطانپرستی
ردیابـی نمـود .زیـرا هدف اصلـی ایـن گروهها تشـکیل حکومت
جهانی اسـت و نمادگرایی یکی از ابزارهای مفید برای رسیدن به
این هدف میباشـد .در بین این نمادها چشـم جهانبین و مثلث
نورافشان دارای اهمیت بسیار بوده و کاربرد دارد.

چشم جهانبین و مثلث نورافشان
شـناخته شـدهترین نشان ماسـونی را میتوان در مهر ایاالت
متحـدهی آمریکا و همچنین بر روی اسـکناس یک دالری یافت.
در ایـن مهـر ،یـک هرم که بـاالی آن چشـمی درون مثلث جای
دارد ،ترسیم شده است (تصویر.)1
عالمت چشم درون مثلث در همهی لژها و مجالت این گروه
به چشم میخورد .نکته قابل توجه آن است که در این نماد چشم
بـاالی هرم اسـت ،نـه روی آن .به ایـن معنا که کار هنـوز ناتمام
اسـت ،زمانی میآید که آن خدا (دجال یا ضدمسـیح) جایگاهش
را در هرم بیابد( 3یحیی.)۳۴،۱۳۸۴،
در سـنت ماسـونی ،چشـم در حیطهی مادی ،نماد خورشید
مرئـی اسـت و از آنجـا زندگی و نـور صادر میشـود .در حیطهی
برزخـی یـا کوکبی ،نماد کلمه و اصل اخالق اسـت و در حیطهی
معنوی یا الهی نماد معمار بزرگ جهان(شوالیه و گربران،1377 ،
.)125
چشـم ،تصویری ماسـونی اسـت که حداقل از سـال 1700م.
بـه طور مکـرر در آثار هنری و معابد فراماسـونها به کار میرود.
اینکـه بنیانگـذاران آمریـکا از همـان تصویـر و در همـان دوره
اسـتفاده کردند ،از نظر عدهای تصادفی به نظر نمیآید .اسـتفاده
از ایـن هـرم در مهـر ایـاالت متحـده آمریکا و همچنیـن بر روی

تصویر  -1هرم و تکچشم ماسونی بر روی دالر آمریکایی.
ماخذ( :کفاش و شفیعی سروستانی)۲۶،۱۳۸۸ ،
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اسـکناس یک دالری نیز شواهدی دیگر بر این مدعاست (کفاش
و شفیعی سروستانی. )82 ،1388 ،
در مورد این تکچشم چندین نظریه وجود دارد:
 .1چشم دجال
ظاهـرا ً مهمترین نظریه در مورد چشـم چپ که سـند محکم
اسلامی دارد همین دجال است .همچنین در کتاب عهد جدید
هـم ایـن نـام ذکر شـده اسـت .حـاال بگذریم کـه در مـورد خود
دجـال و اینکـه انسـان اسـت یا خیر حرف و سـخن زیاد اسـت.
دجال ،سـتمکاری اسـت که در آخرالزمان مردم را گمراه خواهد
کـرد .ایـن واقعیت ،درهر سـه دین یهودیت ،مسـیحیت و اسلام
مطرح شـده اسـت .یکی از نشـانههای حتمی ظهور حضرت ولی
عصر(عـج) ،خـروج شـخصی بهنام «دجال» اسـت .وی شـخصی
طاغوتـی و نیرنگبـاز اسـت کـه به فریب تعـداد زیـادی از مردم
میپـردازد .دجـال از واژه َد َج َ
ـل گرفته شـده اسـت و در لغت ،به
معنای ،حقپوشی ،نیرنگبازی ،دروغپردازی و تغییر حقایق است
و فعـل آنرا بـه معنای آب طال و آب نقره دادن گفتهاند .بنابراين
وقتي دجال را براي کسي بهکار ميبرند يعني آن شخص ،منافق،
دروغگو و فريبنده است .این لغت ،در زبانهای فرانسه و انگلیسی
آنتیکریسـت 4نامیده میشـود که به معنای دشـمن و ضدمسیح
است(مجلسی.)972 ،1373،
حضرت علی (ع) در پاسخ به سؤال یکی از یارانشان دربارهی
دجال ،میفرمایند:
«  ...چشـم راسـت ندارد و چشـم دیگر در پیشـانی اوست و
مانند ستارهی صبح میدرخشد .چیزی در چشم اوست که گویی
آمیخته به خون است( ۵»...بحاراالنوار ،ج.)28،۱۹۴ ،52
همانگونه که مالحظه میشود ،در حدیث مذکور ،یک ویژگی
مهم برای «تکچشـم» دجال ذکر شـده است و آن «درخشنده»
بودن چشـم دجال میباشـد .این ویژگی ذکر شده در روایات نیز
بـه طرز اعجـابآوری با نمـاد معروف «هرم و چشـم جهانبین»
فراماسـونری مطابقت دارد .زیرا نام دیگر نماد «چشم جهانبین»
و یا «مثلث نور افشان» است؛ بهگونهای که در تصاویر نماد مذکور،
از اطراف «چشم جهانبین» ،شعاعهای نورانی رسم میگردد .زیرا
نماد «چشم جهانبین» ،از چشم رع 6یا خدای خورشید مصریان
اقتباس شده است و به همین علت ،به صورت «درخشنده» رسم
میگـردد .نکتـهی مهمی که در این رابطه وجود دارد ،این اسـت
که در نماد «چشـم جهانبین» ماسـونها ،ویژگی درخشـندگی
بسیار حایز اهمیت است .از شواهد مهم در این رابطه ،میتوان به
این نکته اشاره کرد که نه تنها نام دیگر نماد «چشم جهانبین»،
«مثلث نورافشـان» اسـت ،بلکه در اطراف این چشـم ،شـعاعهای
نورانی نیز وجود دارد .حتی در ُمهر ماسونی آمریکا نیز شعاعهای
نورانـی فقط در اطراف «چشـم جهانبیـن» و مثلث انتهایی هرم
وجود دارد و در اطراف نقاط دیگر هرم ،شعاعهای نورانی موجود
نیسـت.بدین ترتیـب درمییابیـم که توصیـف روایـات ،دربارهی
درخشنده بودن چشم دجال ،با ویژگیهای نماد چشم جهانبین

فراماسونری مطابقت کامل دارد.
 .2چشم هوروس
خدای خورشـید از ایزدان مصر باسـتان به شمار میرود .نام
او به التیـن  Horuseاسـت که خود ماخـذ از  horosیونانی
و  horمصری ریشـه گرفته اسـت .او «ایـزد عقابنما» یا خدای
قوشسـر بود که در میان یونانیان با آپولن یکی پنداشـته میشد
و در نگارههـای بازمانـده از مصـر باسـتان ،سـر عقـاب دارد .او با
نام هـور ،بـه معنای آسـمان در نظر مصریـان باسـتان ،عقابنما
مینمود که فراز سرشان در آسمان پرواز میکرد .بسیاری از آنان
آسـمان را هم چون عقابی ایزدی میپنداشـتند که دو چشـمش،
یکی خورشید و دیگری ماه بود .پرستندگان ،ایزد عقابنما را در
نظامهای پیش از تاریخ« ،توتم» میدانستند و از نخستین زمان،
موجـودی ایزدی و برجسـته به شـمار میآمد .تصویـر نگاره ایزد
عبارت است از عقابی که بر تیرکی نشسته است(تصویر.)2
چشـم و ابـروی هـوروس ،مظهـر قدرت و نیرو اسـت .چشـم
راسـت یعنی خورشـید ،رع و اُزیریس؛ چشـم چپ ،ماه و ایزیس.
چشـم رع مار سـلطنتی 8نیز هست .چشـم هوروس احتماالً ماه و
اهلهی آنرا تداعی میکند و نماد هدایایی است که در معابد برای
ایزدان تهیه میشود(کوپر.)311 ،1380 ،
براسـاس اسطورهشناسی مصری ،هوروس پسر اُزیریس و ایزیس
اسـت .پس از کشـته شـدن اُزیریس به دسـت برادرش سِ ت؛ ایزیس
قطعـات تکهتکـهی اُزیریس را بـه کمک تات (و در برخـی روایات به
کمک آنوبیـس) جمع میکند و از این طریق اُزیریـس را دوباره زنده
میکند و از او صاحب فرزندی بهنام هوروس میشود.
7

تصویر  -2هوروس خدای خورشید.
ماخذ)Villiers, 2002,288(:
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تصویر  -3عالمت معروف فراماسونری.
ماخذ)www.alvadossadegh.com( :

تصویر  -4چشم هوروس خدای خورشید در مصر باستان.
ماخذ)www.alvadossadegh.com( :

هوروس ،پس از بزرگ شـدن بـرای انتقام گرفتن به جنگ با
ست میرود .به همین خاطر هوروس را خدای انتقام نیز میدانند.
سـت بـه یکی از چشـمهای هوروس ضربه میزنـد و آنرا کور (و
در برخـی روایـات ضعیف) میکند .در نهایـت وقتی که هوروس،
سِ ـت را شکسـت میدهد و قصد کشـتن او را میکند ،ایزیس که
مادر هوروس و خواهر ست است ،او را از کشتن ست باز میدارد
(ژ.ویو.)63،1389 ،
 .3چشم ابلیس
برخی دیگر ،نماد چشم را مستقیماً مرتبط با ابلیس میدانند.
در زمـان حضـرت ابراهیم(ع) ،هنگامی که او بـرای قربانی کردن
فرزندش عازم بود ،در مکانی با نام جمرهی عقبه 3 ،بار ابلیس بر
او ظاهر میشـود تا او را از اجرای دسـتور الهی باز دارد و حضرت
ابراهیم نیز به دسـتور الهی هر بار به او سـنگ میزند .نکتهای که
برخی اضافه میکنند این اسـت که در اثر اصابت سـنگ ،یکی از
چشمان ابلیس کور میشود(کفاش و سروستانی!)92،1388 ،
در هر صورت برخی از نظریهپردازان معتقدند ،فراماسونها در
تشریفات یک مذهب کهن غوطهورند که قطعاً مغایر با مسیحیت
اسـت .آنهـا به آفرینش فعاالنـهی خداوند اعتقـاد ندارند و چنین
کسی به پوچی وحشتناکی معتقد است .هرم جایی است که افراد
با تشریفات خاص به درون این مذهب دروغین کهن بدون خالق
یا خدا وارد میشوند.

تصویر  -5تک چشم
ماسونی.
ماخذ( :کفاش و
سروستانی)29،1388،

ادعا میشود چشم باالی هرم نیز یک نشان ماسونی است و
از حروف تصویری هیروگلیف مصری گرفته شده است .چیزی که
مصریان باسـتان چشم وچت 9نامیدند .به نظر میرسد این چشم
که به چشـم هـوروس معروف اسـت ،نمایانگر زندگـی جاویدان،
خـود زندگـی و رسـتاخیز باشـد .آنها منکـر وجود خدا هسـتند.
آنها میگویند آنچه واقعاً ما را بهوجود آورد ،نظم و آشـوب بود.
شعارشـان این است که نظم از درون آشوب بهوجود آمد (شوالیه
و گربران.)125 ،1377 ،

طراحی شخصیتها و مسکات ها
10

امروزه در طراحی شـخصیتهای انیمیشـنی و مسـکاتهای
ً
کاملا مسـتقیم
تبلیغاتـی و حتـی در فیلمهـا ،شـاهد اشـاراتی
و بیتعـارف به شـخصیتهای تکچشـم آبیرنگ و یا سـبزرنگ
هسـتیم .ایـن نـوع طراحیها با دو هـدف صورت میگیرنـد :اوالً
برای معرفی و شناسـاندن شـخصیتهای تکچشم و آشنا کردن
عوام با این موجودات زشـت و عجیبالخلقه ،ثانیاً ایجاد عالقه در
مخاطبان نسـبت به این شـخصیتها که با وجود چهرهای نازیبا،
دارای محبوبیت و جذابیت هستند.
در گذشـته اکثر هیوالها و شخصیتهای منفی ،مانند دزدان
دریایـی و غولهـای عظیمالجثـه را تکچشـم نشـان میدادنـد
و نوعـی وحشـت را در مخاطـب نسـبت به موجودات تکچشـم
ایجـادکـرده بودنـد؛ اما در دههی اخیر ،سـبک و سـیاقها تغییر
ً
کاملا برعکس عمل میکنند تا جایی که
نمـوده و میتوان گفت
یـک هیـوالی بیشـاخ و دم بـه محبوبترین شـخصیت در میان
شخصیتها تبدیل میشود .اما هدف از این نوع عملکرد را چگونه
میتوان توجیه نمود؟
در حال حاضر در تمامی وسایل ارتباط جمعی مثل رسانهها،
فیلمهـا ،بازیهـای رایانـهای و ،..اصلیترین مطلبی که سـعی بر
القـای آن بـر افکار عمومی اسـت ،وجـود اجنه و نحـوهی ارتباط
برقرار کردن با آنها اسـت .جای شـکی وجود ندارد که در آیندهی
بسیار نزدیک ،ما شاهد ورود جنیان به دنیای خود باشیم ،حاال به
اسم جن باشد یا افرادی که از سرزمینهای دیگر آمدهاند ،در هر
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صورت این جریانها ،چندین سـال اسـت که ذهن مردم را برای
رویارویـی بـا آن آماده میکنند .اعتقاد گروههای شیطانپرسـتی
این اسـت که بسـتر را در این دنیا برای شـیاطین و اجنه فراهم
کنند تا بعد از آمادهسازی ،آنها را به عنوان حکمرانان بالمنازع در
این دنیا معرفی کنند ،که صاحب این حکومت خیالی آنها همان
لوسـیفر تکچشم یا همان ابلیس ،ژوپیتر ،هروس ،زئوس و یا هر
اسمی که بر او مینهند ،باشد.
یکـی از مهمترین وسـایل ارتباط جمعی کـه به طرز عجیبی
بر تمام کشـورهای دنیا سـلطه یافته ،سینما و صنعت فیلمسازی
اسـت .سـیطرهی یهود بر شـرکتهایی که فیلمهای سینمایی را
تهیه میکنند یک سـیطره و تسـلط تقریباً همه جانبه و گسترده
میباشـد .برخی از آمارهای تأییدشـده نشـان میدهد که اغلب
افرادی که در صنعت فیلمسـازی آمریکا ،در تهیه ،توزیع ،تحریر،
تصویر و صدابرداری و مونتاژ کار میکنند ،یهودی هستند و حتی،
بزرگترین شرکتهای اصلی فیلمسازی در تملک صهیونیستها
است؛ از این رو آنان از رسانهها برای رسیدن به اهداف خود بهره
گرفته و در این مسیر سرمایهگذاری هنگفتی صورت میگیرد.
در اینجـا بـه بررسـی نمونههایـی از طراحی شـخصیتها و
مسـکاتهایی که همراسـتا بـا این اهداف طراحـی و روانه جامعه
شدهاند ،میپردازیم.
 .1انیمیشن هیوالها علیه بیگانه
این انیمیشـن محصول شـرکت دریمورکس آمریکایی ،به
کارگردانی کنراد ورنون 13است که در  ۲مارس  2009به نمایش
درآمد .داسـتان این انیمیشـن  48دقیقهای درباره دختری به نام
سوزان مورفی میباشد که درست در روز ازدواجش ،شهابسنگی
حـاوی عنصـر کوانتینیـوم بـه او برخـورد میکند و قـد او به ۴۵
متر میرسـد و جثهاش بسـیار بزرگ میشـود .عروسـی او به هم
میخورد و نیز به یک مخفیگاه فوق سـری منتقل میشود .آنجا
بـا هیوالهایی عجیـب و غریب که مانند انسـانها حرف میزنند،
برخـورد میکنـد و بـه او توضیح داده میشـود که دولـت از پنج
سـال پیـش تصمیم گرفته به مردم القا کنـد که هیوالها فقط در
افسـانهها هسـتند و خود این مخفیگاه فوق سـری را سـاخته تا
دانشمندان به جمعآوری و آزمایش روی این هیوالها بپردازند .به
او گفته میشـود که دیگر هیچگاه از آنجا بیرون نخواهد رفت و
دیگر خانوادهاش را نمیبیند.
سـوازن آنجا بـا هیوالهایی به نـام نینی ،حلقـه ،بی.او.بی و
دکتـر سوسـک آشـنا میشـود« .حلقـه» نوعـی ماهی اسـت که
بیسـتهزار سـال یخ زده بوده و در عصر جدید یخش آب شده و
به زندگی برگشـته و توسـط دانشمندان دستگیر شدهاست« .بی.
او.بـی» نوعـی موجـودی ژلهای اسـت کـه در آزمایشـگاه و بر اثر
آزمایش روی گوجه فرنگی به وجود آمدهاسـت« .دکتر سوسک»
هم در واقع انسان بوده و وقتی در حال تحقیق بر روی سوسکها
بوده به شـکل سوسـک درآمدهاسـت« .نینی» کرم ابریشمی که
بر اثر آزمایشهای هسـتهای اندازهاش بسیار بزرگ شدهاست .در

همین زمان موجود بیگانهای به نام گاالکسـاهار متوجه میشـود
که سـنگ کوانتینیوم روی زمین فرود آمده اسـت .او به این ماده
شـدیدا ً نیـاز دارد و برای همین رباتی به زمین میفرسـتد تا این
عنصـر را بـرای او ببـرد .انسـانها که تـوان مقابله با ایـن ربات را
ندارند از هیوالها و سوزان کمک میخواهند و میگویند در عوض
بـه آنها آزادی خواهند داد .سـوزان و دوسـتانش بـه جنگ ربات
میروند و آن را شکست میدهند و آزادی را به دست میآورند.
اما آنچه در این انیمیشنآمریکایی جالب توجه است ،وجود
دو شـخصیت تکچشـم ،یکـی تخریبگر و دیگـری ناجی جهان
میباشد و این تضاد و تناقض در این دو کاراکتر بیانگر آن است
که نابودی و یا بقای زندگی هر دو در دستان موجودات تکچشم
میباشـد که در واقع اشـاره به فراماسـونری و یا در سطحی باالتر
صهیونیستها دارد.
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تصویر  -6هیوالها علیه بیگانگان(.)Monsters vs. Aliens

ماخذ)www.monstersvsaliens.com( :

تصویر -7کاراکترهای هیوالها علیه بیگانه
به ترتیب از سمت راست :حلقه ،بی او بی ،دکتر سوسک و نی نی.
ماخذ)www.monstersvsaliens.com( :
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تصویر  -8شخصیت تک چشم تخریب گر.
ماخذ)www.monstersvsaliens.com( :

موجـود تخریبگر تکچشـم زمانـی که وارد زمین میشـود
تنهـا قدرتـی کـه یـارای مقابلـه بـا وی دارد را ،ارتـش آمریـکا
مییابـد .در مقابـل ایـن هیوالی تکچشـم ،کاراکتـر آبی رنگ و
تکچشـم دیگـری با نام  B.O.Bیا بـاب که نقش ناجی را بازی
میکند ،دیده میشـود .این شـخصیت آبیرنگ ژلهای با حرکات
و دیالوگهـای بامـزهای کـه در طول فیلم دارد بـه عنوان یکی از
شـخصیتهای محبوب و دوستداشـتنی در بین کودکان و حتی
بزرگسـاالن تبدیل میشـود .رنگ آبی این شـخصیت یادآور جن
آبی ۱۴شـیطان معروف و با اهمیت فراماسـونری و شیطانپرستی
است (یحیی.)76،۱۳۷۸،
امـا هیـوالی آبـی چیسـت؟ هفتمیـن راز فراماسـونها جن
یـا هیـوالی آبی اسـت کـه در بیشـتر کارتونها و انیمیشـنها از
آن اسـتفاده میکننـد (کـه از آن جملـه میتـوان بـه موجودات
عجیبالخلقـهی فیلم آواتار ،هیوالی آبـی رنگ کارخانه هیوالها،
کاراکتر سـونیک ،مگامایند ،کوتولههای اسمارف و تعداد بسیاری
دیگر اشاره کرد).
موفقیـت ایـن شـخصیت در جلب توجه مخاطبـان تا حدی
بود که در سری دوم انیمیشن هیوالها ،باب در نقش اصلی ظاهر
شده است.
 .2کارخانه هیوالها
این انیمیشن محصول سال  ۲۰۰۱شرکت آمریکایی استودیو
انیمیشـن پیکسـار ۱۶بـه کارگردانـی دیوید سـیلورمن ،میباشـد.
داسـتان انیمیشـن از این قرار است که در سرزمین هیوالها برای
تهیـه انرژی روش خاصی وجود دارد ،هیوالها با ترسـاندن بچهها
از صـدای جیغ آنهـا انرژی تهیه میکنند ،البته رئیس کارخانه به
هیوالهـا تلقین کرده که هیچ چیز به اندازه یک کودک خطرناک
نیست و حتی یک تماس آنها میتواند باعث مرگ شود .سرانجام
روزی یک کودک وارد سرزمین هیوالها میشود و همه چیز را به
هم میریزد ولی در این بین سـالی و مایک (شخصیتهای اصلی
داستان) کشف میکنند که صدای خنده کودکان انرژی بیشتری
تولید میکند و روش کار کارخانه به کلی تغییر میکند و …
انیمیشـن کارخانه هیوالها یا Monsters Company
برنده یک جایزه اسـکار و نامزد دریافت  ۳جایزه اسـکار در سـال
 ،۲۰۰۲بیشـک یکی از فراماسـونریترین انیمیشـنهای موجود
اسـت .این انیمیشـن ارتباط مسـتقیم بـا جن و شـیطان و جادو
را بیـان میکنـد .شـخصیت اصلـی داسـتان یعنـی سـالی ،یـک
هیوالی آبی اسـت که برخالف اینکه بسـیار ترسـناک و خشـن
اسـت ،دلـی مهربـان دارد و بچهها که در داسـتان دشـمن اصلی
هیوالهـا میباشـند را دوسـت دارد .یکی از اصلیتریـن نمادهای
این انیمیشـن ،نشان کارخانه آنهاست .حرف  Mکه ابتدای کلمه
 Masonاسـت و چشـم جهانبین که وسط این حرف است ،در
این نشـان ،بسـیار قابل توجه است .همچنین شخصیت دیگر این
انیمیشـن با نام مایک هیوالیی تکچشـم و سـبزرنگ است که با
حـرکات طنزآمیز و کمدی خود جذابیت بسـیار زیـادی را ایجاد
1۵

تصویر  -9شخصیت تک چشم.

ماخذ)www.monstersvsaliens.com( :

تصویر -10کارخانه هیوالها (.)Monester.INC
ماخذ)www. Monstersinc.com( :
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میکند .قابل ذکر اسـت که رنگ سـبز نیز برای ماسـونها دارای
اهمیت بسیار است.
علاوه بـر ایـن ،تعـداد هیوالهـای تکچشـم دیگـری که در
ایـن انیمیشـن وجـود دارنـد ،قابـل توجه اسـت .جذابیـت باالی
فیلمنامه و اجرای قوی آن سـبب گردید تا این انیمیشـن به یکی
از محبوبتریـن و پربینندهتریـن انیمیشـن در دهه اخیر گردد و
سری جدید آن نیز در سال  2013اکران خواهد شد.
تصویر -11مایک (.)Monester.INC

 .3من نفرتانگیز
من نفرت انگیز که در واقع اولین انیمیشن سهبعدی محصول
سال  2010شرکت یونیورسال آمریکایی است که بعد از انیمیشن
مگامایند ،دومین انیمیشن مهم سال اخیر به شمار میرود.
موضوع اصلی داسـتان درباره یک شـخصیت شـرور دسـت و
پاچلفتـی اسـت کـه نقشـه دزدیدن ماه را میکشـد ولـی با ورود
سـه دختـر بچه بـه زندگی وی روال داسـتان متفـاوت میگردد.
این فیلم حول زندگی شـخصیتی به نام آقای گرو 18اسـت .دقیقاً
نویسـنده کاری میکند که مخاطب نسبت به یک شخصیت دزد
و جـاه طلب ،احسـاس خوبـی پیدا کنـد .در زمینهی انیمیشـن،
تغییـر نقشهـای منفی به مثبت ،پیشتر هم وجود داشتهاسـت.
برای نمونه میتوان به کارخانه هیوالها و شـرک اشـاره نمود .در
انیمیشن مگامایند با موجودی فضایی مواجه میشویم که تبدیل
به شـر مطلق شـده بـود و در مـن نفرتانگیز با سـارقی رو به رو
میشـویم کـه میخواهـد با دزدیدن کـره ماه ،ابراز وجـود نماید.
چگونگی تغییر در نوع شـخصیتپردازیها در انیمیشنهای اخیر
بـه نسـبت قهرمانهای معصوم و فرشتهآسـای گذشـته همچون
سـفیدبرفی و پینوکیو و بامبی به سمت موجودات پلید و خبیث،
خود میتواند موضوع تحقیقی دیگر قرار گیرد .به نظر میرسد که
در شـخصیتهای خبیث این انیمیشـنها ،که در نهایت به نقش
مثبت و دوستداشتنی داستان تبدیل میگردند ،پیامهایی نهفته
است که نه تنها کودکان ،بلکه بزرگساالن را تحت تاثیر گذارده و
آنان را با ایدههای فلسفی و روانشناسانه مواجه مینماید.
شـاخصه اصلـی کـه موجب خندانـدن مخاطـب در این فیلم
میشود ،حضور موجوداتی است که بعضی از آنها یک چشم بوده
و به قول خودشان ذاتاً مهندس بودهاند.
ایـن موجـودات زردرنـگ آبیپـوش آنچنان فضـای منفی و
خشـن فیلـم را متحول میسـازند که مسـلماً بیننـده را مجذوب
خود مینمایند .این شخصیت عالوه بر رنگ زرد و آبی(که هر دو
از رنگهای مورد توجه فراماسونها هستند) و تکچشم بودنش،
به یک نکته بسیار ظریف دیگر نیز اشاره مینماید و آن حرف G
حک شـده بر روی لباسـش است که به ظاهر اشاره به نام صاحب
خـود یعنـی گرو دارد امـا در واقع یادآور نماد دیگر فراماسـونری
یعنـی گونیـا و پـرگار میباشـد .عالوه بـر آن حرف  Gبـه کلمه
 Goatیا بز بافومت از دیگر نمادهای مشهور و پرکاربرد ماسونی
نیز اشاره دارد.
17

ماخذ)www. Monstersinc.com( :

تصویر -12من نفرت انگیز (.)Despicable Me
ماخذ)www. despicableme.com( :

تصویر -13موجودات تک چشم
زردرنگ آبی پوش.
ماخذ)www. despicableme.com( :
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 .4مسکاتهای المپیک  2012لندن
عالوه بر شـخصیتهای انیمیشـن مورد اشـاره ،مسکاتهای
طراحی شده تکچشم المپیک  2012لندن نیز بسیار قابل توجه
اسـت .ایـن دو شـخصیت تکچشـم ،حرفهای بسـیاری با خود
دارند.
20
19
طراحـان شـخصیتهای تکچشـم ونلاک و مندویـل
بیـان میکننـد که آنها از دو قطرهی آخر فلزی که برای سـاخت
اسـتادیوم المپیک  2012لندن استفاده شده بود ،بهوجود آمدند.
آنها ضمن تذکر این نکته به مخاطب ،چنین توضیح میدهند:
«به همین دلیل اسـت که ما این قدر ّبراق هسـتیم ،ما عکس
آدمها ،اشیاء و جاهای مختلفی را که در طول سفر خود در بریتانیا
میبینیم منعکس میکنیم»(.)www.london2012.com
ونالک و مندویل که توسط ایریس 21طراحی شدهاند ،همانند
دیگر نمادهای هویتسـاز المپیک  ،2012انعطافپذیر هسـتند و
ظاهرشان برای نشان دادن جنبههای مختلف برند ،تغییر میکند.
22
در واقع طراح اصلی این دو شـخصیت را باید وولف الینس
شـرکتی مشاورهای تبلیغاتی دانست که به دلیل سابقه و خدمات
طوالنی که به رژیم صهیونیسـتی داشـته ،شهرت دارد .با در نظر
گرفتـن نشـان بحثبرانگیـز این دوره المپیک که توسـط همین
شـرکت طراحی شـده  23جای هیچ شـکی در مورد دلیل طراحی

این دو مسکات برای این بازیها باقی نمیماند.
این دو شـخصیت را میتوان جدیدترین طراحی از موجودات
تکچشـم دانسـت که به دلیـل ارائه آن در مراسـم جهانی چون
المپیـک ،به سـرعت مـورد توجه قرار گرفـت و ذهنها را به خود
مشـغول سـاخت .در پایـان بـرای بررسـی دقیـق و منسـجمتر،
مسکاتها و شخصیتهای ذکر شده در جدول  1آورده میشوند.

تصویر -13مسکات های المپیک  2012لندن.
ماخذ)www. despicableme.com( :

جدول -1بررسی شخصیتها و مسکاتهای انیمیشن.

ردیف

مسکات یا شخصیت

1
شخصیت بیاوبی یا باب در انیمیشن هیوالها علیه بیگانگان

نمادهای بکار رفته

فراماسونری
و شیطانپرستی

شرکت دریمورکس

آمریکا

()Dream works

تکچشم جهانبین

2
شخصیت مایک
در انیمیشن کارخانه هیوالها

فرقههای استفاده کننده

شرکت سازنده

کشور

فراماسونری
و شیطانپرستی

استودیو پیکسار
()pixar

آمریکا

تکچشم جهانبین

تکچشم جهانبین
فراماسونری
و شیطانپرستی

3

موجودات تکچشم زردرنگ آبیپوش در انیمیشن
من نفرتانگیز

بافومت پرگار و گونیا

شرکت یونیورسال
()Universal

آمریکا

73
بررسی کاربرد نماد چشم جهانبین در طراحی شخصیتهای انیمیشنی و
مسکاتها در گرافیک امروز

وولف الینس

فراماسونری و شیطانپرستی

4
مسکاتهای المپیک 2012

()Olins Wolff

لندن

تکچشم جهانبین

نتیجه
آنچـه کـه همـواره بایـد بـدان توجـه داشـت این اسـت که
فرقههای نوظهور و انحرافی چون فراماسـونری و شیطانپرسـتی،
بـرای تاثیرگـذاری راه کارهای شـاخصی دارد .آنها از طریق بازی
بـا نمادهـا و بهکارگیری ترفندهای گوناگون اهداف شـوم خود را
دنبـال میکننـد و رسـانهها یکـی از مهمترین پایگاههـا برای به
ثمـر رسـیدن ایـن اهداف اسـت .همچنین آنها در مـورد طراحی
شـخصیتهای انیمیشـنی و مسـکاتهای مختلـف روش خاصی
دارنـد؛ در واقـع آنهـا تمـام ُکدهـا را درکنار هم در شـخصیت یا
شـخصیتهایی میچیند و کاری میکند که بیننده را نسـبت به
آن شـخصیت جذب نمایند و رابطهای بین مخاطب و شـخصیت

سـاختگی خـود به وجود میآورند .گاهی بـرای خوب جلوه دادن
گـروه یا شـخصیتی آنها را در سـکانسهای شـاد و جـذاب برای
مخاطب به تصویر میکشد و مخاطب به صورت ناخودآگاه قرصی
را که متوجه آن نیست میخورد و روی ذهنش تاثیر میگذارد و
از ایـن طریق تمامـی آنچه را که مدنظر دارند به راحتی و بدون
آنکه بیننده متوجه آن باشد ،به مخاطبان خود القا میکنند.
در واقع تنها راه مقابله و فرار از این دامهای شیطانی ،شناخت
و علم به نمادهایی است که مورد استفادهی این گروهها میباشد
تا در مواجهه با آنها آگاهانه عمل شـود و ناخواسـته اسیر اهدافی
که در پس نمایش آنها مخفی است ،نشد.

پینوشتها
 1کلمهی ماسون ( )masonیعنی ب ّنا و فراماسون ()Freemason
در لغت به معنای «ب ّنای آزاد» یا «معماران آزاد» است .ماسونری یک تشکیالت
منظم جهانی است که بر ارکان دولتهای جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی جوامع ،سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل میکند.
کسـی که عضو فراماسـونری اسـت ،ماسـون یا فراماسـون نامیده میشود .این
سازمان که ماهیتی پیچیده و مخفی دارد تقریباً از قرون وسطی تا اوایل قرن
هفدهم تشـکیالت سـری صنف معماران و ب ّنایان بوده و چون اغلب ب ّنایان را
یهودیان (بهدلیل مهارت در ساخت بنا) تشکیل میدادند ،فراماسونری صنفی
را میتوان یک سازمان سری یهودی نام نهاد(یحیی.)203 ،1378 ،
 2شیطانپرسـتی یـک حرکـت مکتبی ،شـبه مکتبی و یا فلسـفی اسـت
کـه هـواداران آن ،شـیطان را یک طـرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هسـتی
میپندارنـد .آنهـا شـیطان را موجـودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسـان
مشترک میدانند .شیطانپرستی را در گروه «راه چپ» مخالف با «راه راست»
طبقهبنـدی میکننـد .دسـت چپیهـا بـه غنیسـازی روحی خـود در جریان
کارهای خودشان معتقدند و براین باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب
پس دهند .در حالی که دسـت راسـتیها ،غنیسـازی روحی خود را از طریق
وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگتر بهدست میآورند (مقدس،
.)45 ،1388
 3بـا توجـه بـه معمار بودن اعضای نخسـتین این فرقه ،ناتمـام بودن این
هرم نشـان از اهمیت دجال برای آنان دارد .در واقع با آمدن دجال موعود کار
به اتمام خواهد رسـید و آنان به هدف اصلی خود که همان تشـکیل حکومت
جهانی است خواهند رسید.
4 Antichrist.

... 5عینه الیمنى ممسوحة واألخرى فی جبهته تضی كأن ّها كوكب
الصبح ،فیها علقة كأنها ممزوجة بالدم ...

6 Ra.
7 Horuse.
8 Uraeus.
9 Wedjat.

 10شُ گونن َما ( )Mascotیا سمبل خوشیُمنی جسم یا عروسکی است
کـه در فرهنـگ اروپایی و برخی فرهنگهای دیگر به عنوان نظرقربانی و برای
دور داشتن بدشانسی بهکار میرود(.)W.Card, 2005, 40
تفاوت اصلي مسكات با ساير نمادها اين است كه براي آن شخصيتپردازي
شده است .اين پردازش شخصيت ،نماد را از حالت تكبعدي و تكشكلي بيرون
ميآورد و با فعاليتها و ويژگيهاي انسـاني عجين ميكند .به اين ترتيب ،در
جوامع امروزي ،مسـكاتها از جمله ابزارهاي پيوند گروه يا سـازماني خاص با
اجتمـاع هسـتند .آنها به آسـاني قابل شناسـايياند و به محض ديده شـدن،
جايـي را كه به آن تعلـق دارند در ذهن مخاطبان تداعي ميكنند(ميركريمي،
.)29 ،1387
11 Monsters. vs Aliens.
12 Dream works.
13 Conrad Vernon.
14 Blue demon.
15 Monsters,INC.
16 Pixar.
17 Despicable Me.
18 Mr.GRU.
19 Wenlock.
20 Mandeville.
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21 Iris.
22 Wolff. Olins

 24اشـاره بـه مخفی نمـودن کلمـه ( Zoanصهیون) در نشـان المپیک
 2012لندن که حواشی بسیاری را درپی داشت.
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