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صرفاً برای آگاهی مدرسان گرامی(
(

 

همانند یک ساختمان تکمیل شده، فیکس و بدون شناسی آن است که جامعه ی نظریات اجتماعی و جامعهها در عرصهیکی از چالش

 ی پویا و داینامیک مطرح است. یکی از عوامل پویاییجامعه ، دیدگاهشود. اما در تقابل با این نظرتغییر و تحول در نظر گرفته می

کنند. ی بشری کسانی هستند که وضع موجود را مطلوب ندانسته و وضع مطلوبی را ترسیم میهمواره در جامعهجامعه آن است که 

شهری که به این ترتیب توسط یک اندیشمند تبیین شود، یک طرح هر آرماننامند. می( شهر)آرمانضع مطلوب را اتوپیا ها این وآن

ستند نه هنظامات مبتنی بر فضیله  آرمانی . در این شهرتوسط افالطون مطرح شد شهرآرمان مفهوم باربرای اولین  استراتژیک است.

ی جامعه انسان است. انسان موجودی پویاست و در جسم دچار تطور است و در احوالش دچار تحول؛ عنصر اصلی سازندهله. رذی

ای که متشکل از این عناصر پویا و دگرگون شونده است خود دچار تغییر و انقالب مدام است. بر همین اساس در طول لذا جامعه

بیعت لقی است که طداند، این تشهر را ممکن نمیهایی که آرمانیکی از دیدگاهشهر بسیار تشکیک شده است. آرمانتحقق تاریخ در 

ی شهرپس آرمان یا آرامش و سکینت در او پدید آید.حالتی متفاوت از خشم و غضب، هر لحظه ممکن است  ها سیال است.انسان

با تکیه بر وجوه حیوانی  ،«انسان= حیوان»ی مدرن با قید این دیدگاه در دوره امکان تحقق ندارد.متعادل باشد،  ی اموردر آن همهکه 

ی وجه غیرعقالنی ، حیوانی است. )مانند تلقی فروید که به دلیل غلبهبیش از آن که انسانی باشد ی بشریمعتقد است که جامعه ،انسان

 اساساً دو دیدگاه اصلی در مورد اتوپیاسازی وجود دارد. داند.( حیوان غیرقابل اعتماد می ابشر بر وجه عقالنی او، بشر ر

 توان پدید آورد.گرایی اجتماعی؛ در این دیدگاه هیچ اتوپیایی که سراسر فضیلت باشد، نمیالف: دیدگاه واقع

شر با جهل بقرار دارد. فطرت بشر بستر اعتالی بشر است. تقابل عقل گرا؛ در تقابل با دیدگاه قبلی، نگاه اسالم ب: دیدگاه فطرت

شهر واقعی، شهری بر این اساس آرمان شهر محقق شود.که آرماننباید ناامید بود از اینلذا کند. که او و جامعه را متعالی می اوست

 است که هر نسلی جداگانه در آن انقالب کرده و شرایط موجود را به سوی شرایط مطلوب سوق دهد.

ا تحویل کرده اتوپیا را با ماهیت حیوانی به زوتوپی . این انیمیشنساخته شده استتلقی فرویدی  براساسانیمیشنی است که « زوتوپیا»

 در این ؛شودها در آثار قدما نیز دیده میانسان یی حیوانی با هدف نشان دادن اخالق پسندیده و ناپسندیدهترسیم جامعه است.

 و هدف از تعامالت حیوانات گیری شدهها در بعد اخالق بهرهاناز حیوانات برای به تصویر کشیدن صفات حیوانی انسدست آثار 

ق و خوی خلی غلبهو  یدر زوتوپیا با توجه به اصالت تلقی فروید اما. ه استیابی به اصالح اخالقی جامعه بودها دستدر داستان

 .ندشود که رذایل جامعه قابل اصالح نیستپذیرفته می، حیوانی



 

 

 هدف درس  طرح سخن

طلوب م که شهری که موجود استاتوپیا یعنی شهر مطلوبی که هنوز ساخته نشده است. این شهر؛فهوم اتوپیا یا آرمانتبیین م -1

نیست و باید طرحی برای رساندن آن به شرایط مطلوب داشت. چگونگی رسیدن به آن شرایط مطلوب یک طرح استراتژیک 

 است؛ و آن شهر مطلوب یک آرمان شهر است.

نقش یک استراتژیست همیشه این بوده است که دنیا را جای بهتری برای زندگی  تبیین نقش یک استراتژیست در جامعه؛ -2

ت این خواسمیکوچک طور که در انیمیشن، خرگوش ری از دنیا بسازد. همانکند. پس کودک باید به این فکر کند که جای بهت

 کار را انجام دهد.

کند، نسل یک نسل که انقالب میشود. درست نمیبه طور قطعی با یک بار انقالب کردن همه چیز  آشنایی با انقالب مستمر؛ -3

نسل جدید نیز ریزد، لذا نظام مطلوب جامعه را بر هم میها و امیال خود را دارد. این امیال آید که کششجدیدی بعد از آن می

به سوی وضعیت مطلوب ای در هر دورهتا  مدام باید در حال تحول و انقالب بودباید انقالب خود را انجام دهد. در نتیجه 

 .حرکت کرد

هر خصلتی که در جامعه اصالت پیدا کند، جامعه بر اساس آن ساخته  شهر حیوانی؛شهر متعالی از آرمانتبیین تمایز آرمان -4

شود؛ در میی حیوانی ساخته ی انسان اصالت یافت، جامعهشود. اگر لذت و شهوت، حرص و طمع، یعنی خصایل رذیلهمی

 شود.میی انسانی ساخته امعهچون زهد، قناعت، بهجت و ... اصالت یافت، جهم های نیکوییمقابل اگر خصلت

 یواژه ودشود. که از ای تعریف کردیم، زوتوپیا نامیده میهای حیوانی شهر و جامعهتبیین مفهوم زوتوپیا؛ اگر با خصلت -5

 وحش( مشتق شده است.)باغ اتوپیا و 

 مراحل تدریس

 این مطلب باید روشن شود کهسازی؛ معهتبیین نگاه بهیمی و الهی )انسان موجودی فراتر از ملک( به انسان و اثر آن در جا -1

سان ان اگر تلقی بشر از ای مطلوب است که انسانی و الهی باشد.دهد و جامعهسازی را شکل مین، نوع جامعهنوع نگاه به انسا

شهر آرمان د،او باش نر از ملک بودعبد و برت ،و اگر تلقی بشر از انسان ؛های حیوانی استاصالت با خصلت ،بعد حیوانی او باشد

 .گرددمحقق میالهی 

د دنیا را جای شوتبیین نقش یک استراتژیست؛ کودک به عنوان یک استراتژیست باید مدام به این فکر کند که چطور می -2

 بهتری برای زندگی کرد.

وش شخصیت خرگ یدغدغهچنین های اخالق بهیمی و همخصلتنمایش انیمیشن؛ در حین نمایش انیمیشن نکات مربوط به  -2

 شود.آوری میبه کودک یاد ،ی مطلوبعهاش به جامدر تبدیل جامعه ،استراتژیست یک به عنوان

 سخ؛و پرسش و پابررسی نکات اصلی  -3

ر ، دها و چگونگی تبدیل جامعه به جای بهتری انسانی و بهیمی، وجوه تمایز آنهای جامعهدر این بخش باید در مورد مؤلفه

 گیران گفتگو نمود.با آموزه استناد به انیمیشن، 
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 شوند.و روباه )مظهر مکر و حیله( عامل ایجاد انضباط و بقاء میخرگوش )مظهر هوش(  -1 آموزه و درس

که خویی )انسان گرگ انسان است.( در نظر گرفته شده است؛ و اینای برای خصلت درندهخواران پایهی گوشتطبع درنده -2

 خو هستند.در جامعه گروهی ذاتاً درنده

توانند با هم همزیستی داشته باشند شود )خرگوش( میخورد )روباه( و آن که خورده میکه موجودی که میر نهایت، ایند -3

 نسبت ارباب و رعیت، فرودست و فرادست، در این نگاه حضور دارد.د. و ضابط انضباط جامعه گردن

 شهر، نیازمند پلیس باشد؟که: چرا باید آرمانسوأل این -4

 نیازی به ضابط قضایی ندارد.  شهر است،ای آرماننباید تصور کرد که چون جامعه* 

 «تو بلد نیستی تسلیم بشی؟»روباه به خرگوش می گوید:  -5

 بر خدا، اسالمی است.نباید تسلیم شدن در برابر دیگران را آموخت؛ اما آموختن تسلیم در برا* 

 : راز روباه دو مسأله است -6

  نسته ناراحتم کنه.اسی بفهمه که توگذارم ک( نمی1

 ای دیگر رفتار کند.دانند، دلیلی نیست که خود روباه بخواهد به گونهگر می( وقتی که همه روباه را حیله2

 گی در ما هست.دایم اما هنوز خوی درنموش پدر خوانده در عروسی دخترش: درسته ما تکامل یافته  -7

قیات اش هنوز خلوانیتطور حی درانسان که ؛ است ظر به تفکر داروین و حرف اصلی متخصصین بیولوژی مدرننا این جمله *

 ست.ا حیوانی را دارا

حیوانی،  شهرمثابه حیوان بود )مانند تلقی مدرن(، آرمان اگر تلقی از انسان، بشر به شود،طور که در انیمیشن مشاهده میهمان -7

 های حیوانی نظیر: حرص، ولع، طمع، خشم، شهوت، لذت گرایی و ...ای است از خصلتملغمه

س در انیمیش
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