نقد و بررسی انیمیشن شاهزاده روم

زض ظٔاٖ پرص ا٘یٕیطٗ ضاٞعاز ٜض ْٚچٙس تٗ اظ اساتیس ت ٝحمیط پیطٟٙاز زاز٘س تا ٘مسی ٔٙػفا٘ ٝتط ایٗ ا٘یٕیطٗ زاضت ٝتاضٓ تٙس ٜتطخیح زازْ چ ٖٛایٗ واض
ضٚی پطز ٜی سیٕٙا تا خٛا٘ ٝظز ٜغثط و ٓٙتا اِٚیٗ حطوت ٟٔسٚی ت ٝتاض تٙطیٙس اٖ ضاهلل و ٝتػٕیٓ تدایی ٌطفت ٝتاضٓ  ٚأا ٘مس...
٘مسی تط ٔسائُ فٙی ٚاضز ٘یست تِٛیس چٙیٗ واضی تا ایٗ ویفیت ػاِی زض ایطاٖ ٚالؼا خای تحسیٗ  ٚتطٛیك زاضز تا ساظ٘سٌاٖ زض ایٗ ػطغ ٝزست ت ٝتِٛیسات
تیطتط تا ٔحتٛای اضظضی تع٘ٙس ضایستٔ ٝی زا٘ٓ اظ ساظ٘سٌاٖ فٙی تطىط  ٚلسضزا٘ی و ٓٙو ٝتا أىا٘ات ا٘سن تٛا٘ستٙس تط ضٚی ٕ٘ی تٛا٘یٓ ٞا ذظ تغالٖ تىطٙس
تیتطاغ ظیثا  ٚپسٙسیس ٜتٛز ظیطا تطویثی اظ تػاٚیطٔسیحیت  ٚاسالْ تٛز  ٚش ٗٞپطسطٍط وٛزن ضا آٔاز ٜپاسد ٔی وطز زض ایٗ ا٘یٕیطٗ ز ٚضاٚی غیطا٘سا٘ی
زاضتیٓ -1ضاپطن ٕ٘از ذیط ٘ ٚیىی  ٚتٛ٘ ٝػی ٍٟ٘ثاٖ تا٘٘ ٛطخس(س) تٛز -2ذفاش وٕ٘ ٝاز ضط  ٚظضتی  ٚاظ تیٗ تط٘س ٜی غّح  ٚآظازی تٛز

زاستاٖ تسیاض ظیثا تا ضاپطن ضٚایت ٔی ضس  ٚوٛزواٖ سطظٔی ٓٙتٛا٘ستٙس اضتثاط ػاِی تا ا ٚتطلطاض وٙٙس تا حضٛض ضاپطن فضای ٘طْ ِ ٚغیف ّٛٔ ٚز آضاْ ظٔی ٝٙی
تػٛیط ٔیطس ٌٛیا زَ تچٞ ٝا لطظ ٔیطس ٕ٘ی ذٛا ٓٞتیتطٚاض پیص تط ْٚؤ ٝثال ایٗ ٘ىات ٔثثت  ٚایٗ ٘ىات ٔٙفی ٕ٘ ،ی پسٙسْ فػُ ایداز و ٓٙتا ش ٗٞضا زض
ایٗ ٔمأِ ٝدثٛض ت ٝعثم ٝتٙسی و ، ٓٙذٛا٘ٙس ٜذٛز آظازاست ٞطعٛض ؤ ٝی ذٛاٞس تطزاضت وٙس
ف مظ ت ٝغٛضت ٘ىتٚ ٝاض پثص ٔی ض ْٚظیطا ا ُٞلضاٚت ٘یستٓ ،اِٚیٗ ٔساِ ٝحائع إٞیت زض ایٗ ا٘یٕیطٗ ایٗ است و ٝتا٘٘ ٛطخس زض ایتاِیا  ٚلػط تیعا٘س
ظ٘سٌی ٕ٘ی وطز٘س ایٗ اضتثاٞی است و ٝزض اشٞاٖ ٔطزْ ت ٝذغا ٟ٘ازی ٝٙضس ٜاست  ،أپطاعٛضی ض ْٚزض ز ٚلسٕت ازاضٔ ٜیطس : ٜض ْٚغطتی و ٝضأُ تیعا٘س ٚ
ض ْٚضطلی تا پایترت لسغٙغٙی ٝو ٝتا٘٘ ٛطس ٔازض آلا أاْ ظٔاٖ(ػح) زض واخ ض ْٚضطلی وٕٞ ٝاٖ تطوی ٚ ٝاستا٘ث َٛو٘ٛٙی است ٔی ظیستٙس
ًکتِ دٍم
زض ضٟط ِثاس ٔطزْ وأال ضطلی تٛز ِ ٚثاس ٞای ضٔٚی تط تٗ ٘ساضتٙس حتی تٙاٞا ٔ ٓٞیطس ٌفت تٛ٘ ٝػی تی ضٙاسٙأ ٝا٘س
ًکتِ سَم
تىاضٌیطی ٔٛسیمی ظیثا  ٚتاثیطٌصاض تا غسای ٘الٛس وّیسا
ًکتِ چْارم
زض ذالَ ض٘ٚس زاستاٖ تا٘٘ ٛطخس(س) تیاٖ زاضتٙس و ٝػطٚسی اْ تاض پیص ت ٟٓذٛضز ضٚایت ٔٛضز ٚثٛق ٔٛخٛز زض وتاب وٕاَ اِسیٗ  ٚتٕاْ اِٙؼٕ ٝضید غسٚق
ػّی ٝضحٕ ٝتاب  11خّس زٔ ْٚی تطس ایٗ ضٚایت تٟٙا ضٚایت ٔٛضز تاییس ػّٕای تعضي ضیؼ ٝاست و ٝزض سٙسش ٞیچ ٔطىّی ٚاضز ٘یست ایٗ ضٚایت چٙس غفحٝ
ای زضتاض ٜی ٔازض لائٓ(ػح) ٚاضز ضس ٜاست اٌط یىثاض تا زلت اظ اتتسا تا ت ٝا٘تٟا ایٗ ضٚیت ضا ٔغاِؼ ٝوٙیٓ زضیافت ذٛاٞیٓ وطز و ٝایٗ ٔطاسٓ ػطٚسی زٚتاض ضخ
زاز ٜاست ٚ ٚلف ٝای زض آٖ ٘ثٛز ٜاست تالفاغّ ٝتؼس اظ ضخ زازٖ ظِعِ ٝی ا ٚ َٚاظ ٛٞش ضفتٗ زأاز  ،لیػط پسضتعضي تا٘( ٛاِثت ٝزض ٕٞاٖ ٔدّس) ٔی فطٔایس:
ستَى ّا را ترپا سازیذ ٍ صلیة ّا را ترافرازیذ ٍ ترادر ایي تخت ترگشتِ ی تذتخت را تیاٍریذ تا ایي دختر را تِ ازدٍاج اٍ درآٍرم ٍ ًحَست اٍ را
تِ سعادت آى دیگری دفع سازم
سپس اٚأط لیػط اخطا ٔی ضٛز  ٚتاظ تسٔ ٖٚؼغّی پیطأس ا٘ َٚیع تطای زأاز ز ْٚتىطاض ٔی ضٛز ٔتاسفا٘ ٝزض ا٘یٕیطٗ ایٗ ظِعِ ٝضا تا ٚلف ٝای ضایس ٔست زاض
٘طاٖ زاز  ٚضرػیت زأاز کرایتَس اظ اتتسا ثاتت تٛز

ًکتِ پٌجن
زض ا٘یٕیطٗ زیسٖ ضٚیای غازل ٝی تا٘ ٛضا لثُ اظ ٔطاسٓ ػمس ٘طاٖ زاز٘س زضحاِیى ٝعثك ٘ع ضٚایت زیسٖ ضٚیا زلیما زض ٕٞاٖ ضة تؼس اظ ضخ زازٖ ظِعِٚ ٝالغ
ٔیطٛز  ٚتا٘ ٛت ٝػمس أاْ حسٗ ػسىطی(ع) زض ٔی آیٙس
ًکتِ ششن
ٚاخة ٔیثی ٓٙسّسّٔ ٝطاتة ذٛاستٍاضی اظ تا٘ ٛزض ضٚیا ضا ت ٝغٛضت ٔرتػط ضطح ز ٓٞحضطت ٔحٕس(ظ)تٕٞ ٝطا ٜخٛا٘اٖ  ٚضٕاضی اظ فطظ٘سضاٖ ٚاضز ٔی ض٘ٛس
ٔ ٚسیح(ع) ت ٝاستمثاَ ایطاٖ ٔی ض٘ٚس سپس حضطت ٔحٕس(ظ) ت ٝحضطت ػیسی (ع) ٔی فطٔایٙس:
ای رٍح اهلل هي آهذُ ام تا از ٍصی تَ  ،شوعَى دخترش را ترای پسرم خَاستگاری کٌن  ٚسپس حضطت ٔسیح(ع) ت ٝضٕؼ(ٖٛع) ٔی فطٔایٙس :شرافت
ًسد تَ آهذُ است تا رسَل خذا(ص) خَیشاًٍذی کي  ٚزض ٟ٘ایت ضٕؼ ٖٛحٕ ٖٛغفا ٔی فطٔایس :چٙیٗ وطزْ  ٚذغث ٝی ػمس خاضی ٔی ضٛز
ًکتِ ّفتن
تؼس اظ زیسٖ ضٚیا تا٘ ٛزض ا٘یٕیطٗ ایٗ ضٚیا ضا تطای ٘سیٕ ٝاش تؼطیف وطز زضحاِیى ٝعثك ٔتٗ ضٚایت تا٘ ٛغطاحتا ٔی فطٔایٙس:
چَى از خَاب تیذار شذم ترسیذم اگر ایي رٍیا را ترای پذرٍ جذم تازگَ کٌن هرا تکشٌذ

ًکتِ ّشتن
زض ا٘یٕیطٗ ضة ذٛاستٍاضی ضا تطاتط تا حّٕ ٝی زضٕٗ ٘طاٖ زاز ٔ ،تاسفا٘ ٝزاستاٖ چ ٖٛعثك چیسٔاٖ ٚالؼیت و ٝزض ضٚایت آٔس ٜاست پیص ٕ٘ی ضٚز ٔراعة
زاستاٖ ضا ٌٓ ٔی وٙس و ٝچطا ساَ ٞاست تا٘ٙٔ ٛتظط چٙیٗ ضٚظی ٞستٙس؟ تا٘٘ ٛاٌٟاٖ تغییط ِثاس ٔی زٞس  ....زض ا٘یٕیطٗ ٘طاٖ زاز ٜضس ٜا٘س و ٝزض ذالَ

خ ، ًٙضٚیا تىٕیُ ٔی ض ٚ ٝایٙى ٝتا٘(ٛس) ٌالیٔ ٝی وٙٙس و ٝچطا ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٕٞسطش ضا تثیٙس؟ زضحاِیى ٝعثك ضٚایت تؼس اظ زیسٖ ضٚیا  ٚزَ تاذتٗ تا٘ ٛتٝ
آلا أاْ حسٗ ػسىطی(ع) سرت تیٕاض ٔی ض٘ٛس  ٚتاعثغ تراعط تیٕاضی زست اظ ذٛضزٖ ٛ٘ ٚضیسٖ ٔی وطٙس ایطاٖ ضؼیف  ٚالغط ٔی ضس٘س  ٚخسضاٖ زض
ضٟطٞای ض ْٚعثیثی ٕ٘ی ٔا٘س و ٝتط تاِیٗ ٘ ٜٛاش ٘یاٚض٘س  ٕٝٞاظ زضٔاٖ ٚی ٘ا أیس ٔی ض٘ٛس  ٚلیػط ت ٝتا٘ٔ ٛی فطٔایٙس:
ای ًَر چشن آیا آرزٍیی داری تا آى را ترآٍردُ کٌن؟ ایٗ خا ٘طاٖ ٔیسٞس و ٝتا٘ ٛزض ٚالغ تسیاض تیٕاض  ٚض٘دٛض ض٘ٛس ٌٛیی و ٝخسش تػٛض ٕ٘ی وٙس ضایس
تتٛا٘س زض آذطیٗ ِحظات ظ٘سٌی ٘ ٜٛی ػعیعش آضظٚیص ضا تط آٚضز ٜساظز  ٚتا٘ٔ ٛی فطٔایس:
ّوِ ی درّا تِ رٍین تستِ شذُ است ،اگر شکٌجِ ٍ زًجیر را از اسیراى هسلواًی کِ در زًذاى ّستٌذ تر هی داشتی ٍ آى ّا را آزاد هی کردی
اهیذٍار تَدم کِ هسیح ٍ هادرش شفا ٍ عافیت تِ هي ارزاًی کٌٌذ
لیػط چٙیٗ ٔی وٙس  ٚتا٘ ٛاظٟاض غحت  ٚػافیت ٔی وٙٙس  ٚا٘سوی غصا ٔی ذٛض٘س ذٛا٘ٙسٌاٖ ٔحتطْ تثیٙیس اٌط عثك ٕٞیٗ ضٚایت زاستاٖ ٘ٛضتٔ ٝی ضس تسیاض
خصاب تط  ٚوأُ تط تٕ٘ ٝایص زض ٔی آٔس ٔ ٚراعة زض سطزضٌٕی لطاض ٕ٘ی ٌطفت
ًکتِ ًْن
تطویة ظیثای ضٚیا زض ٚالؼیت تسیاض ٙٞطٔٙسا٘ ٝتٛز تا سرٗ ٌفتٗ تا٘ ٛتا ٔطیٓ ٔمسس(س) زض غح ٝٙی خ ٚ ًٙآتص  ٚحضٛض تا٘ ٛتا ٘طاٖ زازٖ ٌُ ٘طٌس
ظیثایی ز ٚچٙسا٘ی ضا زض زَ ٔراعثاٖ ایداز ٔی وطز
ًکتِ دّن
تؼس اظ خ ًٙوطٛض تسست ّیراد یَْدی ٘یٛفتاز تّى ٝسّسّ ٝی آٔٛضیاٖ تٛسظ تاسیلیَس ٟٔتط أپطاعٛض ٔیرائیُ س ْٛسطٍ٘ ٖٛضس
ًکتِ یازدّن
عثك ضٚایت اظ لثُ آلا أاْ ٞازی(ع) تطای ذطیس تا٘ ٛتا تططتٗ سّیٕاٖ غحثت وطز ٜتٛز٘س  ٚتٕاْ ٔٛاضز ضا ٔ ٛت ٛٔ ٝت ٝایطاٖ اتال ؽ وطز ٜتٛز٘س زض ا٘یٕیطٗ و ٝزض
ترص سطظٔیٗ ػطتی تٕ٘ ٝای ضسض آٔس ٔغایط تا ضٚایت اغّی تٛز
ًکتِ دٍازدّن
تا٘٘ ٛطخس(س) تا ضٚتٙس زض ٔال ػاْ تطای فطٚش حاضط ٔیط٘ٛس تا وسی چٟط ٜی ایطاٖ ضا ٔطاٞس٘ ٜىٙس زضحاِیى ٝزض ا٘یٕیطٗ ایٙغٛض ٘ثٛز
کالم آخر
لثُ اظ زیسٖ ا٘یٕیطٗ تسیاض ٍ٘طاٖ تٛزْ ظیطا ت ٝتػٛیط وطیسٖ چٟطٔ ٜازض آذطیٗ شذیط ٜی اِٟی اِحك  ٚاال٘ػاف واض تسیاض تسیاض سرتی است  ٚلغؼا چاِص
تطاٍ٘یع ٚ ٜذٛضثرتا٘ ٝتا زیسٖ واضاوتط تا٘ ٛا٘مسض آضاْ ضسْ  ٚزػایی زض حك خٙاب ٞازی ٔحٕسیاٖ وطزْ  ،ایٗ واضاوتط چٟط ٜای ٔؼػ ْٛتس ٖٚآیتٓ ٞای ذاغی ٚ
حتی لاِة تسٖ تا٘ ٛتی ٟ٘ایت پٛضیس ٚ ٜتطخستٍی ٞای تسٖ ایطاٖ وأال ٔح ٛتٛز ت ٝخطات ٔی تٛا٘ٓ تٍٛیٓ ایٗ واضاوتط زض ذٛض ضاٖ تا٘٘ ٛطخس(س) است اٖ
اضاهلل وٛٔ ٝضز پسٙس ساحت ٔمسس پسط تعضٌٛاضضاٖ ٚالغ ضس ٜتاضس
زض یه خٕغ تٙسی وّی ػطؼ و ، ٓٙتٟتط تٛز عثك ضٚاَ ٔتٗ ضٚایت پیص ٔی ضفت  ٚشٚق  ٚذاللیت ٘ٛیسٙسٌی زض ضاخ  ٚتطي زازٖ ت ٝاخعای ضٚایت ٔی تٛز ٘ٝ
ایٙى ٝایٗ شٚق ذطج تس٘ ٝی اغّی ضٚایت ضٛز ضایس تتٛا٘ٓ ایٗ زاستاٖ ضا ایٙغٛض تیتط تع٘ٓ
ضاٞعاز ٜض ْٚا٘یٕیطٙی ت ٝضٚایت ٞازی ٔحٕسیاٖ
پطستٔ ٛطٚخی

