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نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیینهای نمایشی برای کودکان

چکیده
هــدف ایــن پژوهــش دســتیابی بــه ویژگیهــای یــک انیمیشــن تلویزیونــی موفــق بــا محتــوای آیینهــای
نمایشــی بــرای اثرگــذاری روی کــودکان اســت .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی -تحلیلــی ،بــه بررســی
ویژگیهــای متمایــز انیمیشــنهای تلویزیونــی و دریافــت مفاهیــم آیینــی توســط مخاطبــان کــودک میپــردازد.
ن اســکوبی دو ،چارلــی بــراون و میکــی مــاوس کــه از شــبکههای
در ایــن راســتا ،نگارنــدگان بــا بررســی ســه انیمیشـ 
کــودک آمریــکا پخــش شــده اســت و تحلیــل آنهــا ،مهمتریــن ویژگیهــای انیمیشـنهای تلویزیونــی آیینــی را بــه
دســت آوردنــد .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه انیمیشـنهای موفــق آیینــی بــا اســتفاده از روایــت غیرمســتقیم،
ایجــاد الگوهــای تقلیــدی بــا شــخصیتپردازی مناســب ،تأکیــد بــر حرکــت (بهجــای گفتوگومحــوری) ،فضــای
بصــری جــذاب و تعــدد و تکــرار ،توانســتهاند در شــکلدهی آیینهــا در ذهــن کــودکان تأثیــری مهــم داشــته
باشــند .طبــق نظریــۀ یادگیــری اجتماعــی ،کــودک بــا جــذب شــدن بــه انیمیشــن ،از رفتــار شــخصیتهای
موردعالقــۀ خــود در تلویزیــون ،تقلیــد میکنــد و ایــن رونــد ،در نهایــت -بــه دلیــل تکــرار در زمانهــای مختلــف-
بــه یــک الگــوی رفتــاری تبدیــل میشــود .باتوجهبــه الگوپذیــری کــودکان و عالقهمنــدی آنهــا بــه انیمیشــن،
سیاســت تولیــدی مدیــران و هنرمنــدان عرصــه انیمیشــن تلویزیونــی بایــد در ایــن حــوزه تغییــر کــرده و شــاهد
تولیــد انیمیشــنهای جذابتــری بــا موضــوع آیینهــای نمایشــی باشــیم.
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مقدمه
نخســتین عنصــری کــه کــودک بعــد از تولــد تشــخیص میدهــد ،نورهــای رنگــی
اســت .تلویزیــون بهعنــوان منبــع نــور بــا انــواع رنگهــا بــرای کــودکان جــذاب اســت
(بــرک .)203 :1385 ،از ایــن رو ،خالــی ازاغــراق نیســت اگــر بگوییــم اصلیتریــن ســرگرمی
کــودکان ،تلویزیــون و برنامههــای کــودک ،خصوصـ ً
ن اســت .تلویزیونــی کــه بــه
ـا انیمیش ـ 

گفتــۀ شــرام« ،تنهــا رســانهای اســت کــه تســلطش در زندگــی کــودکان تقریبـ ً
ـا تــا دهســالگی
بــه طــول میانجامــد و بیــش از هــر رســانۀ دیگــر ،یــک مجموعــۀ عمومــی از اطالعــات را
بــرای دوران نخســت اجتماعــی شــدن کــودک ،آن هــم در بســتر فرهنگــی هــر جامعــه ،مهیــا
میکنــد( ».شــرام و همــکاران)107 :1377 ،
انیمیشــن -بهعنــوان پرمخاطبتریــن قالــب در رســانۀ تلویزیــون بــرای کــودکان-
تأثیــر زیــادی در تعییــن هویــت آنهــا دارد؛ هویتــی کــه از کودکــی ،بــا مشــاهده و
یادگیــری عناصــر مختلــف ،شــکل میگیــرد و درصــورت عــدم جهتدهــی ،میتوانــد
تبعــات جبرانناپذیــری را در آینــده بــه دنبــال داشــته باشــد .همانگونــه کــه اتــو
کالینبــرگ مطــرح میکنــد« ،کــودکان ،پــدر بشــر هســتند و آنچــه بــر ســر آنهــا
میآیــد ،سرنوشــت آینــدۀ بشــر را رقــم میزنــد( ».ســاروخانی.)42 :1387 ،
بســیاری از کشــورها ،درراســتای جلبتوجــه کــودکان دنیــا بــه آیینهایشــان ،نقــش و
قــدرت انیمیشــن را دریافتهانــد ،از ایــن رو ،آیینهــای خــود را بــا انیمیشــن تلویزیونــی
بــه دنیــا صــادر کردهانــد.
در ایــن مســیر ،بهدلیــل میــزان بــاالی تولیــدات رســانههای خارجــی ،تهدیــدات
زیــادی از ســوی انیمیش ـنهای غربــی بــرای کــودکان ایرانــی وجــود دارد کــه باعــث تغییــر
ذائقــه شــده و در اثــر اســتمرار زیــاد ،موجــب تغییــر هویــت میشــود .یکــی از مهمتریــن
مــوارد ،تغییــر آیینهــای نمایشــی و رســوم ســنتی ایرانــی -اســامی بــرای کــودکان اســت،
بهطوریکــه باعــث بــروز بحــران هویتــی در آینــده میشــود .شــاید تــا چنــد ســال گذشــته،
هیــچ کــودک ایرانـیای از آیینهــای نمایشــی ماننــد عیــد پــاک ،1هالوویــن 2و کریســمس

3

باخبــر نبــود .امــا بــه ســبب رشــد رســانهها و تولیــدات مختلــف ،بســیاری از کــودکان ایرانــی
1 Easter
2 Halloween
3 Christmas
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همچــون کــودکان اروپایــی و آمریکایــی ،ایــن آیینهــا را برگــزار میکننــد .اگــر در زمــان
برگــزاری ایــن جش ـنها ،بــه شــهرهای ایــران نــگاه دقیقتــری داشــته باشــیم ،بــدون شــک
متوجــه میشــویم کــه مغازههــا بــه دلیــل تقاضــای مشــتریان ،ابزارهــا و وســایلی همچــون
درخــت کریســمس ،تخممرغهــای رنگــی بــا تزییــن خرگــوش ،کدوتنبلهــا و نقابهــای
هیــوال را میفروشــند و اغلــب مشــتریان ایــن ابزارهــا کــودکان هســتند.
در میــان الگوهــای موفــق دنیــا در تولیــد انیمیش ـنهای آیینــی بــرای کــودکان ،آمریــکا
بهعنــوان اولیــن قــدرت مهــم در تولیــد انیمیشــن ،آثــار موفــق و تأثیرگــذاری را تولیــد کــرده
اســت .نخســتین پرســش مطرحشــده ایــن اســت کــه انیمیشـنهای تلویزیونــی آمریکایــی
چــه ویژگیهــای متمایــزی بــرای جــذب مخاطبــان کــودک خــود دارنــد؟ بــرای پاســخ بــه
ایــن پرســش ،نیازمنــد بررســی ویژگیهــای آیینــی بــا اســتناد بــه نظریــة ارتباطــات آیینــی،
همچنیــن بررســی مهمتریــن ویژگیهــای آثــار پخششــدة انیمیشــن تلویزیونــی آمریــکا
هســتیم .در خــال ایــن امــر ،پرســش دوم ایــن اســت کــه کــودکان چگونــه مفاهیــم آیینــی
را از انیمیشــنها دریافــت کردنــد؟ ایــن پژوهــش قصــد دارد بــا بررســی انیمیشــنهای
آمریکایــی در حــوزة آیینهــای نمایشــی و الگــوی یادگیــری بنــدورا در رفتارهــای کــودکان،
بــه اهمیــت حــوزة انیمیش ـن تلویزیونــی در فرهنگســازی آیینهــا و ایجــاد هویــت نســل
آینــدة فرزنــدان ایــران بپــردازد؛ امــری کــه بــدون شــک در گــرو سیاس ـتگذاری مســئوالن
تولیــدات انیمیش ـنهای تلویزیونــی اســت.
پیشینة پژوهش
در حــوزة آیینهــا و نمایشهــای آیینــی ،پژوهشهــا و کتــب زیــادی تألیــف شــده
اســت ،زیــرا مقولــة آییــن را یکــی از مهمتریــن ارکان هــر فرهنگــی دانســتهاند .یکــی
از مطرحتریــن آثــار ،کتــاب ارتباطــات آیینــی ،اثــر رودنبولــر ،ترجمــة عبــداهلل گیویــان و
ابراهیــم حقیقــی ( )1387اســت .پژوهشهــا و مقالههــای زیــادی نیــز توســط حمیــد
عابــدی ،محمدرضــا دهشــیری و مســعود جاللیمقــدم انجــام شــده اســت .بهدلیــل اینکــه
آییــن ،ذیــل حــوزة دیــن قــرار میگیــرد ،بســیاری از پژوهشــگران و نویســندگان ،آثــاری را
در حــوزة دیــن و رســانه بــه تألیــف رســاندند .ناصــر باهنــر ،حســن خجســته ،اعظــم راودراد،
احمــد میرعابدینــی و جیمــز الل از اشــخاص مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بهعنــوان
مبنــا هســتند .امــا نگارنــدگان درخصــوص تأثیــر انیمیشـنهای آیینــی بــر کــودکان ،موفــق
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ً
صرفــا ابراهیــم خرمنــژاد در پایاننامــة کارشناســی
بــه یافتــن پژوهشــی جامــع نشــدند.
ارشــد خــود بــه بررســی انیمیشــن پهلوانــان و آیینهــای معرفتشناســی در رســانه ()1393
پرداختــه و چتــرودی و دشــتهصبح در پایاننامــة خــود بــه بررســی ادبیــات عاشــورایی
و انیمیشــنهای مناســبتی عاشــورا کــه از تلویزیــون ( )1395پخــش شــدهاند ،اشــاره
میکننــد .بــا بررســی انبوهــی از انیمیش ـنهای موفــق آیینــی در سراســر دنیــا -بهخصــوص
آمریــکا -نگارنــدگان ،شــروع بــه نــگارش ایــن مقالــه کردنــد تــا اهمیــت قالــب انیمیشــن را
در آیینســازی در رســانة تلویزیــون نمایــان کننــد.
روش تحقیق
ایــن پژوهــش ،اثــری میانرشــتهای در حوزههــای آییــن ،روانشناســی کــودکان و
قــدرت رس��انه -بهوی��ژه انیمیشـ�نهای تلویزیونــی -اس��ت .ایــن پژوهــش از نظــر هــدف،
بنیــادی و از نظــر ماهیتــی ،توصیفــی -تحلیلــی اســت .نگارنــدگان بــا مطالعــه در منابــع
کتابخانــهای و دیجیتــال مکتــوب فارســی و انگلیســی درخصــوص آیینهــای نمایشــی،
انیمیشــن ،تلویزیــون و روانشناســی کــودک ،بــه تحلیــل انیمیشــنهای آیینــی موفــق
اقــدام کردنــد .نخســت ،طبــق نظریــة ارتباطــات آیینــی اثــر رودنبولــر ،آیینهــای نمایشــی،
بررســی شــدند .در ایــن نظریــه ،آیینهــا بیــش از هــر عنصــری در رســانههای ارتباطــی،
نقشــی پررنــگ را ایفــا میکننــد .پــس از آن ،نوبــت بــه تحلیــل انیمیشــنهای موفــق
آیینــی در دنیــا رســید .نگارنــدگان در بیــن کشــورهای پیشــرفته در صنعت انیمیشــن ،آمریکا
را انتخــاب کردنــد .بــه ایــن دلیــل کــه انیمیشــنهای تلویزیونــی آمریــکا پربازدیدتریــن
انیمیشــنها در سراســر دنیــا هســتند و بــه الگــوی بســیاری از تولیدکننــدگان در دنیــا
تبدیــل شــدهاند .بــرای بــاال بــردن ســطح دقــت تحلیلهــا ،نگارنــدگان ،محــدودة پژوهــش
را بــه انیمیشــنهای پخششــده از شــبکههای تلویزیونــی آمریــکا از ســال  1980تاکنــون
محــدود کردنــد .در یــک جس ـتوجوی وســیع ،آثــار پخششــده ،مــورد بررســی کلــی قــرار
گرفتنــد تــا بــه انیمیشــنهایی بــا کلیــدواژه و مضمــون آیینهــای غربــی دســت پیــدا
کنیــم .ایــن جســتوجو بــا مطالعــه در جــدو ل پخــش شــبکهها در ســایتها و اخبــار
مختلــف بــه دســت آمــد .نگارنــدگان تمــام تــاش خــود را کردنــد تــا همــة شــبکههای
مختــص بــه کــودکان در آمریــکا را مــورد بررســی و جســتوجو بــا کلیــدواژة آیینــی قــرار
دهنــد ،امــا ممکــن اســت برخــی از آثــار نیــز از قلــمافتــاده باشــند .نکتــه حائــز اهمیــت
ایــن اســت کــه هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی میــزان ایــن نــوع از آثــار در طــول ســال
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نیســت و ایــن امــر تنهــا جنبــه تأکیــد در توجــه بــه آییــن دارد .درواقــع ،ایــن پژوهــش
بیشــتر قصــد دارد بــه ویژگیهــای انیمیشــنهای تلویزیونــی آیینــی بپــردازد .بــه همیــن
دلیــل ،بــرای تحلیــل دقیقتــر ،نگارنــدگان از بیــن ایــن انیمیش ـنها ،جامعــة مــورد بررســی
خــود را بــه ســه اثــر موفــق و محبــوب از کمپانیهــای مختلــف انیمیشنســازی محــدود
کردنــد .ایــن آثــار بــه نســبت دیگــر انیمیشــنها بیشــتر در تلویزیــون پخــش شــدند.
در نتیجــه ،بهدلیــل رقابتــی و گــران بــودن انیمیشــنهای تلویزیونــی در آمریــکا ،ســه
اثــر انتخابشــده ،محبوبیــت بیشــتری نســبت بــه ســایر آثــار داشــتند .ســه اثــر اصلــی
عبارتانــد از:
 مجموعــة انیمیشــنی اســکوبی دو :1ایــن مجموعــة انیمیشــنی موفــق از ســال 1969تاکنــون در حــال پخش در سراســر دنیاســت و توانســته شــهرت و موفقیت زیــادی را نصیب
خ�وـد کندــ .جــو روب��ی و ک��ن اسـ�پیرز ،خالقــان اصلــی ایــن ســریال و شــخصیت اســکوبی
دو هس��تند .اس��کوبی دو ،ســگ بامــزهای اســت کــه در کنــار چنــد انســان دیگــر ،گروهــی
را تشــکیل دادهانــد و ماجراهایــی را رقــم میزننــد .بهدلیــل تعــداد زیــاد قســمتهای
اس��کوبی دو ،نگارن��دگان ب��رای درک کلیــت ویژگیه�اـی مجموع��ه ،بــه بررســی ســی قســمت
از آن بــه طــور گزینــش اتفاقــی در طــول ســا لهای مختلــف پرداختنــد.
 مجموعهانیمیشــن چارلــی بــراون :2چارلــی بــراون یکــی از شــخصیتهای کــودکمحبــوب در آمریکاســت کــه بــرای اولینبــار در داســتانهای مصــوری بهنــام بادامزمینیهــا،
توس��ط چارلــز شــولتس در ســال  1950خلــق شــد .بهدنبــال موفقیــت در داســتان مصــور،
مجموعههــای تلویزیونــی زیــادی بــه همــراه یــک اثــر ســینمایی از ســال  1960براســاس
ایــن شــخصیت تولیــد شــده اســت .مجموعــة انتخابشــده در ایــن پژوهــش ،چارلــی
بــراون و آمریــکا 3اســت کــه در ســال  1988در هشــت قســمت توســط شــرکت ســی بــی
اس تولیــد شــد.
 مجموعــه انیمیشــنهای مناســبتی میکــی مــاوس :4میکــی مــاوس ،محبوبتریــنشــخصیت انیمیشــنی دنیاســت کــه توســط کمپانــی والــت دیزنــی در اواخــر دهــة بیســت
1 Scooby-Doo
2 The Charlie Brown
3 This Is America, Charlie Brown
4 Mickey Mouse
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میــادی تولیــد شــد .از همــان اولیــن ســا لها ،تعــداد زیــادی مجموعــة تلویزیونــی بــرای
میکــی مــاوس طراحــی شــد و شــرکت والــت دیزنــی بهدلیــل تأثیــر آیینهــای نمایشــی
بــر روی کــودکان ،تعــداد زیــادی اثــر در ایــن خصــوص بــا شــخصیت میکــی مــاوس تولیــد
کــرده اســت کــه نگارنــدگان بــه بررســی ده اثــر آیینــی میکــی مــاوس در مناســبتهای مهــم
آیینهــای آمریــکا پرداختهانــد تــا در کنــار دو مجموعــة دیگــر ،بــه مهمتریــن ویژگــی
انیمیشــنهای تلویزیونــی در آمریــکا دســت یابنــد.
در کنــار تحلیــل هنــری از ویژگیهــای ایــن انیمیشــنها بــر پایــة روایــت،
شــخصیتپردازی ،متحرکســازی ،موســیقی و صداگــذاری و طراحــی بصــری ،نگارنــدگان
بــه تأثیرپذیــری ایــن آثــار از طریــق روانشناســی نیــز پرداختنــد .بدینترتیــب بــه یکــی از
مهمتریــن نظریــات یادگیــری کــودکان ،یعنــی نظریــة یادگیــری اجتماعــی از آلبــرت بنــدورا
ارجــاع شــد تــا در هنــگام بررســی ایــن انیمیشــنها ،بــه ویژگیهــای روانشناســی آنهــا
نیــز توجــه شــود و قــدرت انیمیش ـنهای تلویزیونــی در آیینســازی بــرای کــودکان ،مــورد
بررســی قــرار گیــرد .امیــد اســت بــا بررســی و تحلیــل انیمیشـنهای موفــق آیینــی و تأثیــر
ایــن آثــار بــر کــودکان ،الگویــی بــرای مدیــران و تولیدکننــدگان انیمیشــن آیینــی در کشــور
ایجــاد شــود.
ارتباطات آیینی
آیینهــا در رفتارهــای فــردی و اجتماعــی انســان ،نقشــی مهــم دارنــد .انســان در آییــن،
درگیــر تعامــل بــا فضــا و زمــان اســت .بهعبارتدیگــر« ،آیینهــا ،رفتارهایــی انســانی
هســتند کــه بهصــورت جمعــی و براســاس عقایــدی مشــترک بهمنظــور ایجــاد جامعــهای
منســجم ایجــاد میشــوند» (عرفانــیزاده .)2 :1393 ،مخاطــب در برگــزاری آییــن ،فقــط
شــنوندة یــک پیــام از گذشــته نیســت .او بــا شــرکت کــردن در مراســم ،خــود در تولیــد
معنــا شــرکت میکنــد و بازتــاب آن را از دیگــران دریافــت میکنــد .ذات و ماهیــت آییــن،
عنصــری فراتــر از حــرکات و رفتارهــای جســمانی اشــخاص اســت .بــه تعبیــری ،میتــوان
گفــت «آییــن ،در حقیقــت یــک حرکــت ارتباطــی ،یــک پیــام ارتباطــی و یــک مجــرای ارتباطی
اســت» (بشــیر.)239 :1390 ،
در ســاختار مطالعــات آیینــی ارتباطــات ،تلویزیــون -بهعنــوان یکــی از عناصــر اصلــی
ارتباطــات -نقشــی پررنــگ را در ابقــای آیینهــا میتوانــد داشــته باشــد (رودنبولــر،
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 .)160 :1387آییــن و ارتبــاط ،نزدیکــی زیــادی بــا هــم دارنــد ،آنهــا از نظــر منطقــی بــه هــم
وابســتهاند و دارای ویژگیهــای خانوادگــی مشــترکی هســتند .بنابرایــن ،ارتبــاط ،شــکلی
از آییــن اســت و آییــن ،صورتــی از ارتبــاط (میرعابدینــی و معتمدنــژاد .)1387 ،رودنبولــر-
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن نظریهپــردازان ارتباطــات آیینــی -آییــن را یکــی از راههــای
انتقــال ارزشهــا بــه نســلهای بعــدی و درونیســازی آنهــا میدانــد .آییــن ،گذرگاهــی
اســت کــه در آن ،بنیادیتریــن ارزشهــا و عقایــد انســانی ســاخته میشــود و معنــای
زندگــی از آن ســر برمـیآورد .او مطــرح میکنــد کــه آییــن ،اجــرای داوطلبانــة رفتــاری اســت
کــه بهشــکلی مناســب ،بــرای تأثیرگــذاری نمادیــن بــر زندگــی جــدی یــا مشــارکت در آن
طراحــی شــده اســت و هرگــز در لحظــة عمــل شــدنش ســاخته نمیشــود ،بلکــه همیشــه
عملــی اســت مبتنــی بــر تصــورات از پیــش موجــود .در ایــن صــورت ،چنیــن نیســت کــه
آیینهــا احتمــاالً کارکردهــای ارتباطــی داشــته باشــند ،بلکــه بایــد گفــت اگــر آنهــا بــه
شــکل ارتباطاتــی عمــل نکننــد ،اصــاً عمــل نکردهانــد (رودنبولــر .)111-112 :1387 ،در تکمیــل

تعاریــف آییــن ،رودنبولــر ،پانــزده ویژگــی بــرای آییــن برمیشــمرد .جــدول شــمارة یــک،
خالصــهای از ایــن ویژگیهاســت.
جدول شمارة  .1ویژگیهای آیین از دیدگاه اریک دبلیو رودنبولر
کنشیاند
اجراییاند
آگاهانه و داوطلبانهاند
غیر ابزاری یا غیرعقالنیاند
جدی و غیر تفریحیاند
جمعی و اجتماعیاند
بیانگر روابط اجتماعی و نظم اجتماعیاند
مشروطاند نه اخباری
تأثیرگذارند
نمادین ،چند الیه و چندوجهیاند
رفتارهای بیانی یا زیباشناختیاند
سنتیاند
به طور مرتب ،تکرارشوندهاند
از نظر آماری ،حاوی اطالعات چندانی نیستند
معطوف به امر قدسیاند
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ً
عمدتا در قالب پنج گروه دستهبندی میشود:
مراسم آیینی در ایران،
دســتة اول :آیینهــای باســتانی و اســطورهای ،ماننــد :جشــن نــوروز ،جشــن تیــرگان،
جشــن مهــرگان ،یلــدا و...
دســتة دوم :آیینهــای دینــی و مذهبــی ،ماننــد :عیــد غدیــر ،عیــد فطــر ،عــزاداری
محــرم و صفــر و...
دســتة ســوم :آیینهــای ملــی و حکومتــی ،ماننــد :جشــن پیــروزی انقــاب اســامی،
هفتــة دفــاع مقــدس و...
دســتة چهــارم :آیینهــای منطقــهای کــه مخصــوص اقــوام خــاص مختلــف کشــور
هســتند ،در مقیــاس کوچــک و قومــی برگــزار میشــوند و مربــوط بــه ســایر بخشهــای
کشــور نمیشــوند .ماننــد :جشــن برداشــت خرمــن ،مجلــس زار و بــار ،مجلــس شــروعخوانی
و...
دســتة پنجــم :آیینهــای خانوادگــی ،ماننــد :ازدواج ،بلــوغ ،مراســم ختــم ،مراســم تولــد
و ...کــه هرکــدام از ایــن آیینهــا برحســب خانــواده میتوانــد متغیــر باشــد.
بــا توجــه بــه ویژگــی آیینهــای نمایشــی از نظــر رودنبولــر ،دســتة اول و دوم ،بهعنــوان
تعریــف جــدی از آییــن در ایــران بیشــتر موردتوجــه ایــن پژوهــش قــرار میگیرنــد.
تأثیرات تلویزیون
در عصــر ارتباطــات ،رســانهها نقشــی پررنــگ را در انتقــال آیینهــا -بهعنــوان یکــی از
ارکان اصلــی فرهنــگ هــر کشــوری -ایفــا میکننــد .همانطــور کــه کارلســون و همــکاران
مطــرح میکننــد« :رســانه ،دروازهای اســت کــه از طریــق آن ،فرهنــگ بــه افــراد منتقــل
میشــود .اگرچــه محتــوای رســانه ،یــک عنصــر فرهنگــی بــه شــمار میآیــد» (کارلســون و
همــکاران .)126 :2008 ،حــال ،در بیــن رســانههای موجــود در عصــر فنــاوری ،تلویزیــون-
بهعنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن رســانهها بــر افــکار عمومــی -نقشــی بســیار مهــم را ایفــا
میکنــد .آنچــه تلویزیــون را منحصربهفــرد ســاخته اســت« ،توانمنــدی ایــن رســانه اســت
کــه میتوانــد هنجارهــای فرهنگــی مشــترک را اســتاندارد ،کارآمــد و قدرتمنــد کنــد» (باهنــر
و جعفــری کیذقــان .)141 :1389 ،روانشناســان کــودک نیــز ،رســانه را بهعنــوان یکــی از
عوامــل محیطــی کــه در شــکلگیری فضــای رشــد کــودک مؤثرنــد ،در نظــر میگیرنــد .نــگاه
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روانشــناختی بــه تصویرهایــی کــه افــراد در ذهــن خــود میســازند و بــه چگونگــی ســاخت
آنهــا عالقهمنــد هســتند (ســورین و تانــکارد.)329 :1384 ،
نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه رســانهها در فرهنگســازی ،میتواننــد بــر شــناخت

افــراد تأثیرگــذار باشــند .مثــاً بــا جهتدهــی بــه مــردم ،موضوعــات را اولویتبنــدی
کننــد و بــا تأکیــد بــر روی برخــی عناصــر ،کاری کننــد کــه ایــن موضوعــات در جامعــه ،دارای
اهمیــت شــوند .در فراینــد جامعهپذیــری آیینهــا ،آداب ،رســوم و ســنتهای اجتماعــی و
فرهنگــی« ،رســانهها میتواننــد بــه شــیوههای زیــر نقشآفرینــی کننــد:
.1اطالعرســانی :رســانهها بهعنــوان نهادهــای واســط بیــن مــردم و حکومــت،
میتواننــد در انعــکاس آیینهــای اجتماعــی و رســاندن معانــی و پیامهــای آدابو رســوم
فرهنگــی بــه مــردم نقــش مؤثــری ایفــا کننــد.
.2تفســیری :رســانهها بــا بهرهگیــری از تفســیر -بهعنــوان جــزء مکمــل خبررســانی-
میتواننــد بــه تفســیر پیوســتگی آیینهــا و آدابو رســوم اجتماعــی و تبییــن رابطــة
منطقــی و آگاهانــه میــان آنهــا و یــاری رســاندن مــردم در درک ابعــاد مختلــف موضوعــات و
جریانهــای اجتماعــی اقــدام کننــد.
.3مشــارکتی :رســانهها میتواننــد از رهگــذر ارائــة تصویــری دقیــق ،عمیــق و گســترده
از پیــام و معانــی آیینهــای اجتماعــی و بــا شــکلدهی بــه ذهنیــت تصمیمگیــران فرهنگــی،
آنهــا را در ایــن مــوارد ،یــاری دهنــد :شــناخت ابعــاد و جوانــب موضوعــات بــا انتقــال
دیدگاههــا و نظــرات عامــة مــردم بــه حاکمــان سیاســی  -فرهنگــی ،تبییــن پیامدهــا و
ب کلیــة گزینههــای پیــش رو درمــورد نحــوة اجــرای مراســم و آیینهــای اجتماعــی
بازتــا 
براســاس هنجارهــای فرهنگــی ،بافــت موقعیتــی جامعــه و عقالنیـتورزی جمعــی و عمومی.
.4انتقــادی و نظارتــی :رســانهها بهعنــوان نهادهــای ناظــر بــر عملکــرد مســئوالن
فرهنگــی -اجتماعــی و کنتــرل سیاســتهای حکومتــی میتواننــد بــه انتقــاد از
سیاســتگذاریهای مربــوط بــه فرهنــگ عمومــی بپردازنــد و بهعنــوان نماینــدگان نهادهــای
جامعــة مدنــی و بیانگــر خواسـتهای عمومــی و بهمثابــه چشــمان ناظــر و صــدای جامعــه،
بــه شفافســازی موضوعــات و پاســخگو ســاختن حاکمــان فرهنگــی -اجتماعــی در برابــر
پرســشهای شــهروندان درمــورد خطمشــی و رونــد سیاســتگذاری اجتماعــی -فرهنگــی
بــرای تحقــق آیینهــای اجتماعــی مبــادرت نماینــد» (دهشــیری)39-37 :1384 ،
دوره 4
پیاپی 11
بهار 1400

145

نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیینهای نمایشی برای کودکان

از میــان ایــن چهــار ویژگــی ،اطالعرســانی و مشارکتســازی دارای اهمیــت بیشــتری
ً
عمومــا تمایــل دارنــد بــا آثــار خــود ،آیینهــا را بــه
هســتند .ســازندگان انیمیشــنها
کــودکان معرفــی کــرده و آنهــا را ترغیــب بــه تکــرار آیینهــا کننــد.
نظریة کاشت
یکــی از مهمتریــن نظریــات تأثیــر تلویزیــون بــر مشــارکت کــودکان در اجــرای آیینهــای
نمایشــی را میتــوان بــا نظریــة کاشــت 1بررســی کــرد .جــورج گربنــر بــه همــراه همــکاران
خــود در ســال  1960بعــد از بررســیهای زیــاد روی مخاطبــان تلویزیــون ،ایــن نظریــه را
مطــرح کردنــد« .نظریــة کاشــت بــر آثــار تدریجــی و درازمــدت رســانهها بهویــژه تلویزیــون
بــر شــکلگیری تصویــر ذهنــی مخاطبــان از دنیــای اطــراف و مفهومســازی آنــان از واقعیــت
اجتماعــی تأکیــد میکنــد» (مهــدی زاده .)65 :1391 ،ایــن نظریــه تــاش زیــادی دارد
تــا بگویــد تلویزیــون در طــول زمــان ،بهصــورت تدریجــی و غیرمســتقیم ،میتوانــد بــر
مخاطــب تأثیــرات خاصــی بگــذارد .بهگونــهای کــه باورهــای مطرحشــده در رســانه را در
زندگــی واقعــی خــود عینیســازی کنــد« .اتفاقــی کــه گربنــر در تکمیــل نظریــة خــودش از
آن بــا نــام تشــدید 2در زندگــی روزمــره یــاد میکنــد» (. )Baran & Davis, 2000: 316
بزرگتریــن ایــراد تقریبـ ً
ـا صحیحــی کــه توســط دیگــران بــه ایــن نظریــه وارد میشــود،
ایــن اســت کــه «مخاطــب در مواجهــه بــا تلویزیــون فعــال عمــل میکنــد .مخاطــب فعــال
انتخــاب میکنــد ،تحلیــل میکنــد و بهســادگی هــر امــری در تلویزیــون را نمیپذیــرد»
(ســورین و تانــکارد .)393 :1381 ،بــه همیــن دلیــل ،تأثیــر تدریجــی ذکرشــده در نظریــة
کاشــت ،بــرای هــر مخاطبــی کارســاز نیســت .نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در ایــن
نظریــه ،تفاوتــی بیــن مخاطــب کــودک و بزرگســال گذاشــته نمیشــود .بایــد توجــه کــرد
کــه کــودک در برخــوردش بــا تلویزیــون فعــال عمــل نمیکنــد« .کــودک– بــه دلیــل ســن
و ســال خــود -نــه مهــارت چندانــی در اســتنباط مفهــوم از محتــوای تلویزیــون دارد و
نــه دربــارة زندگــی واقعــی جهانــی کــه تلویزیــون آن را ترســیم میکنــد ،چنــدان چیــزی
میدانــد .بنابرایــن کــودکان در حالــی بــه تلویزیــون روی میآورنــد کــه در مقایســه بــا
بیننــدگان بزرگســال و نیــز ســازندگان برنامههــای تلویزیونــی ،شــناخت کمتــری درمــورد
زبــان گفتمانــی جهــان مــادی و معنــوی دارنــد» (دور .)1374 ،بــه همیــن دلیــل ،نظریــة
کاشــت میتوانــد یکــی از نظــرات مهــم تأثیرپذیــری کــودکان از انیمیشــنهای آیینــی
تلویزیــون باشــد.
1 Cultivation Theory
2 Resonance
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نظریة شناختی -اجتماعی
ایــن نکتــه ،حائــز اهمیــت بســیار اســت کــه آمــوزش مهارتهــای گوناگــون در
زمینههــای علمــی ،فرهنگــی ،جســمی و روانــی ،بایــد از ســنین پاییــن شــروع شــود و بهتــر
اســت از زمانــی باشــد کــه کــودک در حــال شــناخت دنیــای خــود و برقــراری روابــط بــا محیط
اطرافــش باشــد .بســیاری از نظریهپــردازان ،پژوهشــگران ،علمــا و معصومیــن ،بــر ایــن نکتــه
تأکیــد بســیاری کردهانــد .بــه طــور مثــال ،حضــرت علــی(ع) میفرمایــد «هرآنچــه فــرد در
کودکــی یــاد میگیــرد ،همچــون نقشــی بــر ســنگ در ذهــن او تــا انتهــای عمــرش باقــی
میمانــد» (مجلســی.)224 :1983 ،
تأکیــد آمــوزش از ســنین کودکــی باعــث شــده بســیاری از روانشناســان در طــول تاریــخ
درخصــوص یادگیــری کــودکان ،نظریــات متفاوتــی را ارائــه دهنــد .یکــی از مشــهورترین
نظریــات ،مربــوط بــه آلبــرت بنــدورا ،روانشــناس کانادایی اســت« .به نظــر او ،آمــوزش ،تنها
وســیلة یادگیــری نیســت ،بلکــه بخــش وســیعی از یادگیریهــای انســان از طریــق مشــاهدة
رفتــار دیگــران و تقلیــد صــورت میگیــرد» (ســیف .)167 :1386 ،طبــق نظــر بنــدروا در ســال
 ،1977کــودکان رفتارهــای جدیــد را از طریــق بازنمایــی در ذهــن و الگوســازی فرامیگیرنــد
کــه بــه آن ،نظریــة یادگیــری اجتماعــی 1یــا مشــاهدهای میگوینــد؛ «یعنــی کــودک ،کوشــش
میکنــد آنچــه را کــه در محیــط اطــراف خــود (عناصــر محیطــی چــون رســانهها ،افــراد،
رفتارهــا و )...مشــاهده کــرده اســت ،در ذهــن ثبــت کنــد و در آینــده آن را بهصــورت رفتــار
اجتماعــی در جامعــه تکــرار و تقلیــد کنــد» (بــه نقــل از هــرراه و فریدمــن.)497 :1990 ،
بنــدورا ،یادگیــری اجتماعــی یــا مشــاهدهای را مهمتریــن عامــل رشــد و یادگیــری
بهحســاب مــیآورد (کدیــور .)128 :1385 ،او در کتــاب خــود بــه نــام نظریــة یادگیــری
اجتماعــی میگویــد :در صورتــی کــه مــردم در شــیوة رفتــار ،تنهــا بــر آثــار کنشهــای خــود
تکیــه میکردنــد ،یادگیــری– بهصــورت ضــررآور  -بســیار دشــوار میشــد .خوشــبختانه،
اغلــب رفتارهــای انســان بــا مشــاهده از طریــق الگوپذیــری تبدیــل بــه آموختــه میشــود.
اشــخاص از مشــاهدة دیگــران ،ایدههــای جدیــدی را کســب میکننــد و ســپس بهصــورت
رمزگــذاری شــده بهعنــوان راهنمــا ،آن رفتارهــا را تقلیــد میکننــد (بنــدورا.)35 :1977 ،
او در ادامــه ،پژوهشهــای خــود را بــر یادگیــری کــودکان متمرکــز میکنــد و آزمایــش
1 Social cognitive theory
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معــروف خــود را بــه نــام عروســک بوبــو 1انجــام میدهــد .در ایــن آزمایــش ،تعــدادی
کــودک ســه تــا شــش ســاله ( 36دختــر و  36پســر) بــه ســه گــروه تقســیم شــدند و
بــا تماشــای فیلمــی ،در مواجهــه بــا عروســک بوبــو قــرار گرفتنــد .بنــدورا بــه تأثیرپذیــری
کــودکان و یادگیــری آنهــا از فیلــم پخششــده پرداخــت و «رونــد نظریــة خــود را در چهــار
مرحلــة اصلــی خالصــه کــرد:
ِ
فراینــد الزم اســت کــه شــخص بــه عمــل تولیدشــده دقــت و توجــه
توجــه :اولیــن
میکنــد.
یــادداری :در مرحلــة دوم ،شــخص ،مشــاهدة خــود را بهصــورت اطالعات رمزگذاریشــده
در حافظــه ذخیــره میکنــد.
بازتولیــد حرکتــی :در ایــن مرحلــه ،شــخص بــه تقلیــد عمــل ذخیرهشــده دســت
میزنــد .البتــه گاهــی محدودیتهــای حرکتــی ،باعــث بازتولیــد عمــل الگــو بــه ســبک خــود
تواناییهایــی شــخص میشــود .بــرای مثــال ،کــودکان نمیتواننــد عمــل یــک ورزشــکار
حرفــهای را بازتولیــد کننــد ،امــا ســعی و محدودســازی خــود را انجــام میدهنــد .تقلیــد،
ً
تلویحــا بــه معنــای محــدود ،پاســخ طوطــیوار اســت و نقطــة مقابــل آن ،همانندســازی

اســت کــه بــه معنــی یکســازی همــة الگوهــای رفتــاری بــا سرمشــق اســت .الگوگیــری،
وســیعتر از تقلیــد و محدودتــر از همانندســازی اســت.
تقویــت :بنــدروا بــر مرحلــة چهــارم ،تأکیــد بســیاری میکنــد و اعتقــاد دارد کــه کــودک،
ســه مرحلــة اول را بــرای یکبــار انجــام میدهــد ،امــا بــا تکــرار الگــو ،آن را تبدیــل بــه رفتــار
خــود میکنــد» (آقایوســفی و دیگــران.)240 :1386 ،
لفرانســو 2در تکمیــل بحــث بنــدروا ،ســه دســتة اصلــی را بــرای تقویــت یادگیــری
مشــاهدهای مطــرح میکنــد:
تقویــت مســتقیم :ایــن نــوع تقویــت ،بیشــتر در خردســاالن دیــده میشــود .بــه طــور

مثــال ،خردســالی عینـ ً
ـا کلم ـهای کــه پــدرش میگویــد را تکــرار میکنــد.

تقویــت از راه پیامدهــای رفتــاری :یکــی از منابــع مهــم تقویتــی ،پیامدهــای مثبتــی
1 Bobo doll experiment
2 Lefransva
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اســت کــه در نتیجــة رفتــار آموختهشــده از راه الگوبــرداری یــا سرمشــقگیری ،نصیــب
کــودک میشــود .بــه طــور مثــال ،او بــا گفتــن کلمــة شــیر ،بــه عنصــر شــیر دســت پیــدا
میکنــد و کــودک ایــن مســیر را ادامــه میدهــد.
تقویــت جانشــینی یــا غیرمســتقیم :ســومین حالــت ،مشــهور بــه تقویــت دس ـتدوم،
براســاس ایــن اســت کــه یادگیرنــده نصیبــی ببــرد .وقتــی کــودک ،فــرد دیگــری مثــل یــک
الگــو را میبینــد کــه بــرای انجــام رفتــاری پــاداش میگیــرد ،خــود نیــز ایــن رفتــار را انجــام
ِ
ـاداشگرفتهشــده
میدهــد .در ایــن روش ،یادگیرنــده بــا خــودش اســتدالل میکنــد کــه پـ
براســاس انجــام رفتــار موردنظــر اســت.
در کنــار بحــث تقویــت ،بنــدورا و همکارانــش بــه ســه ویژگــی مهــم الگــو بــرای کــودک
نیــز اشــاره میکننــد:
شــباهت الگــو و مشــاهدهگر :بنــدورا دریافــت اگرچــه کــودکان از رفتــار الگــو تقلیــد
کردهانــد ،امــا زمانــی کــه شــباهت بیــن الگــو و عنصــر آزمودنــی کاهــش یابــد ،میــزان
سرمش ـقگیری نیــز کاهــش خواهــد یافــت .در تکمیــل ایــن بحــث ،او مطــرح میکنــد کــه
کــودکان ،از الگــوی زنــده ،بیــش از شــخصیت بیجــان تقلیــد میکننــد.
ســن و جنســیت الگــو و مشــاهدهگر :سرمشــق گرفتــن از رفتــار یــک همجنــس ،نســبت
بــه سرمشــق گرفتــن از جنــس مخالــف بیشــتر اســت .اگــر ایــن شــخصیت ،همســن نیــز
باشــد ،تأثیــر بیشــتری خواهــد گذاشــت.
مقــام و شــهرت شــخصیت الگــو :ایــن یــک اصــل اساســی در تبلیغــات اســت .وقتــی
شــخصیتی خوشچهــره و معــروف ،کاری را انجــام میدهــد ،تأثیــر بیشــتری بــر مخاطبــان
و بینندههایــش میگــذارد (آقایوســفی.)242-244 :1386 ،
یافتههای پژوهش
همانطــور کــه ذکــر شــد ،اولیــن تجربــة مســتقیم کــودک بــا تلویزیــون از دوســالگی
آغــاز میشود(شــرام و همــکاران .)1377:40 ،کــودکان هماننــد بزرگســاالن ،در معــرض حجم
زیــادی از پیامهــای ارتباطــی قــرار دارنــد و برخــاف بزرگســاالن کــه در برابــر پیــام مقاومــت
میکننــد ،بســیار تســلیمپذیر هســتند .رســانهها در خانــه ،مدرســه ،محیطهــای بــازی
و محیطهــای عمومــی کــه کــودکان حضــور دارنــد ،وجــود دارنــد .جداســازی تلویزیــون
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از کــودکان امــری اجتنابناپذیــر اســت و بدیهــی اســت کــه تلویزیــون در فراینــد رشــد
کــودک ،تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم خواهــد داشــت« .حتــی ممکــن اســت رســانهها
نســبت بــه والدیــن و مــدارس تأثیــر بیشــتری در اجتماعــی کــردن کــودک داشــته باشــند»
(کریمــی و اصغــرزاده.)49 :1391 ،
کشــورهای مختلــف بــه اهمیــت یادگیــری کــودکان از ســنین پاییــن توجــه کــرد ه و از
انیمیشــن ،بهعنــوان پرمخاطبتریــن قالــب بــرای کــودکان اســتفاده کردهانــد تــا آیینهــای
نمایشــی خــود را بــه کــودکان سراســر دنیــا صــادر کننــد .این تالشها بهقــدری در سراســر
دنیــا موفــق بودنــد کــه کودکان کشــور غیر مبدأ نیــز بــه آن آیینها متمایــل شــده و
در آینــده دچــار بحــران هویتــی شــدند .آمریــکا بهعنــوان پیشــرو در صنعــت انیمیشــن،
باوجـ ِ
ش زیــادی بــرای
ـود نداشــتن هویــت قدیمــی و ســنتهای مختــص بــه خــودش ،تــا 
ن و ســنتهای اروپاییــان داشــته و بهقــدری بــا انیمیشــنهای خــود
شــکلگیری آییــ 
در ذهــن کــودکان تأثیــر گذاشــته کــه مراســمهایی همچــون عیــد پــاک ،روز شــکرگزاری،
کریســمس و جشــنهالوویــن ،پراهمیتتریــن مراســمهای آیینــی در سراســر دنیــا بــرای
کــودکان شــدهاند.
نگارنــدگان بــا بررســی آثــار تلویزیونــی مناســبتی آمریــکا از شــبکههای مختلــف بــه
میانگیــن حــدود چهــل اثــر در هــر ســال رســیدند کــه ایــن تعــداد بــا ورود بــه قــرن بیســت
و یکــم و پیشــرفت صنعــت انیمیشــن و شــبکهها افزایــش داشــته و شــاهد پخــش
نزدیــک بــه صــد اثــر در ســا لهای اخیــر درخصــوص آیینهــای نمایشــی در مناســبتهای
مهــم در آمریــکا بودیــم .جــدول شــمارة دو ،بــه مهمتریــن انیمیشــنهای آیینــی از نظــر
مخاطــب کــه در ســا لهای مــورد بررســی نگارنــدگان از تلویزیــون پخــش شــده ،میپــردازد
و آیینهــای ایــن آثــار را نیــز ذکــر میکنــد.
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جدول شمارة  .2انیمیشنهای مهم تولید شدة آمریکایی با محوریت ترویج آیینهای سنتی
راهنما :کوتاه تلویزیونی :آثار تولیدشده ویژة مناسبتها /مجموعة تلویزیونی :آثار تولیدشده بهصورت
تکقسمت در ادامة یک مجموعة داستانی /سینمایی :آثار با مدت بلند بهصورت تولیدشده برای پخش در
تلویزیون و یا آثار سینما که برای تلویزیون ،تغییر شکل و رویه دادند.
نام انیمیشن

سال انتشار

آیین مضمونی اثر

نوع اثر

تعقیب شکالت

1980

جشن عید پاک

کوتاه تلویزیونی

لپرکان های کوچک

1981

جشن کریسمس و روز سنت پاتریک

مجموعة تلویزیونی

هدیة دیزنی برای هالووین

1982

ن هالووین
جش 

کوتاه تلویزیونی

میکی ماوس و سرود

1983

جشن کریسمس

مجموعة تلویزیونی

به کنج خانة پو خوش آمدید

1984

ن هالووین
جش 

مجموعة تلویزیونی

زندگی و ماجراهای بابانوئل

1985

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

خرسهای مهربان

1986

جشن شکرگزاری

مجموعة تلویزیونی

شکارچیان روح واقعی

1987

روز سنت پاتریک

مجموعة تلویزیونی

سگی کوچک به نام اسکوبی دو

1988

جشنهالووین

مجموعة تلویزیونی

کریسمس

داستان عید پاک

1989

جشن عید پاک

انیمیشن سینمایی

راز شمشیر سحرآمیز

1990

جشن کریسمس

مجموعة تلویزیونی

کریسمس راکونها

1991

جشن کریسمس

مجموعة تلویزیونی

دردسرهای گوفی

1992

ن هالووین
جش 

کوتاه تلویزیونی

کابوس قبل از کریسمس

1993

جشن کریسمس و جشنهالووین

انیمیشن سینمایی

تینی تونز :تعطیالت بهاری

1994

جشن عید پاک

کوتاه تلویزیونی

یوگی خرسه :خرس عید پاک

1994

جشن عید پاک

مجموعة تلویزیونی

پاور رنجرز

1995

جشن شکرگزاری

مجموعة تلویزیونی

ردپای آبی :ترس هالووین

1996

ن هالووین
جش 

مجموعة تلویزیونی

اولین تخممرغ عید پاک

1997

جشن عید پاک

کوتاه تلویزیونی

دیو و دلبر :کریسمس

1997

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

طلسمشده
خرس کوچولو (دو قسمت)

1998

ن هالووین
جش 

مجموعة تلویزیونی

درخت کریسمس

1999

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

جینگل بلز

1999

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

وینی پو و شکرگزاری

1999

جشن شکرگزاری

مجموعة تلویزیونی

سیمپسونها :درخت وحشت

1999

جشنهالووین

مجموعة تلویزیونی

عید پاک در مزرعه

2000

جشن عید پاک

انیمیشن سینمایی
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جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

کاسپر :روح کریسمس

2000

فیوچراما

2001

روز سنت پاتریک

مجموعة تلویزیونی

وینی پو :سال بسیار شاد

2002

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

دورای جستوجوگر

2003

جشن عید پاک

مجموعة تلویزیونی

گارفیلد :جشن تعطیالت

2004

جشنهالووین

مجموعة تلویزیونی

ماجراهای تخممرغ عید پاک

2004

جشن عید پاک

انیمیشن سینمایی

بتمن :شب گراندی

2005

جشنهالووین

مجموعة تلویزیونی

مارتین جادویی

2006

روز سنت پاتریک

مجموعة تلویزیونی

میکی ماوس و شکار بزرگ

2007

جشن عید پاک

کوتاه تلویزیونی

پرواز پیش از کریسمس

2008

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

آلوین و سنجابها :جشن

2008

جشن شکرگزاری

مجموعة تلویزیونی

شکرگزاری
جورج کنجکاو :کریسمس زیبا

2009

جشن کریسمس

مجموعة تلویزیونی

سالنهای ِش ِرک

2009

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

تام و جری :جشن کریسمس

2010

جشن کریسمس

مجموعة تلویزیونی

آرتور کریسمس

2011

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

هوپ

2011

جشن عید پاک

انیمیشن سینمایی

عصر یخبندان :ماموت

2011

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

کریسمس
ماجراهای سبزیجات :شب

2011

جشن عید پاک

مجموعة تلویزیونی

عید پاک
هتل ترانسیلوانیا

2012

جشنهالووین

انیمیشن سینمایی

خیزش نگهبانان

2012

جشن عید پاک و کریسمس و

انیمیشن سینمایی

شکرگزاری
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پارانورمن

2012

جشنهالووین

انیمیشن سینمایی

کریسمس نفرتانگیز

2012

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

پرندگان آزاد

2013

جشن شکرگزاری

انیمیشن سینمایی

کتاب زندگی

2014

جشن روز مردگان

انیمیشن سینمایی

ِالف :ماجرای موزیکال

2014

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

پرندگان خشمگین

2015

ن هالووین
جش 

مجموعة تلویزیونی

دنیای استیون

2016

جشن شکرگزاری

مجموعة تلویزیونی

تایتانهای جوان بهپیش

2016

روز سنت پاتریک

مجموعة تلویزیونی

کوکو

2017

جشن روز مردگان

انیمیشن سینمایی
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کوتاه تلویزیونی

ترو لها :تعطیالت

2017

جشن کریسمس

ابر هیوالها

2017

جشنهالووین

مجموعة تلویزیونی

گرینچ

2018

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

خانه الود

2018

جشن شکرگزاری

مجموعة تلویزیونی

سیب و پیاز در کریسمس

2019

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

کالوس

2019

جشن کریسمس

انیمیشن سینمایی

خونآشامان کوچک

2019

ن هالووین
جش 

مجموعة تلویزیونی

ماجراهای پدینگتون

2020

ن هالووین
جش 

مجموعة تلویزیونی

برو برو .کارسون برو به

2020

جشن کریسمس

مجموعة تلویزیونی

کریسمس
ماجراهای ماداگاسکار کوچک

2020

جشنهالووین

مجموعة تلویزیونی

بیگانهها در کریسمس

2020

جشن کریسمس

کوتاه تلویزیونی

اینهــا تنهــا بخشــی از آثــار تولیدشــده در زمینــة آیینهــای نمایشــی در آمریــکا هســتند.
طب��ق بررس��ی ،بیش��تر آیینهاــی تولیدشـ�ده ،مرب��وط ب��ه تعطی�لات کریس��مس و بع��د،
هالوویــن اســت .دلیــل قــدرت هالوویــن نســبت بــه ســایر جشــنها ،فضــای ترســناک
موجــود در مراســم اســت کــه موقعیــت مناســبی را بــرای خلــق روایتهــای انیمیشــنی
ایجــاد میکنــد.
هنــری نمونههــای مــوردی ذکرشــده بــه همــراه مبانــی
نگارنــدگان بــا تحلیــل فنــی/
ِ
شناســی تأثیــرات آثــار تلویزیونــی بــر کــودکان ،بــه مهمتریــن ویژگیهــای موفقیــت
روان
ِ
انیمیشــنهای آیینــی آمریــکا دســت یافتنــد .ایــن ویژگیهــا بــه اختصــار عبارتانــد از:
تعدد و تکرار
اولیــن انیمیشــن آیینــی آمریــکا ،انیمیشــن کوتاهــی بــه نــام اولیــن کریســمس 1اســت
کــه در ســال  1913روی پردههــای نقــرهای در آمریــکا رفــت .قدمــت زیــاد انیمیشــنهای
آیین��ی ،در کنــار تولیــدات فــراوان انیمیش ـنهای تلویزیونــی (جــدول شــمارة  )2بهخوبــی
نشــاندهندة قــدرت تعــدد و تکــرار انیمیشــنهای آیینــی در تلویزیــون اســت .هیچــگاه
نمیتــوان بــا تولیــد یــک قســمت از یــک انیمیشــن ادعــا کــرد کــه کــودک تأثیــر کافــی را
از آن میگیــرد .امــا اگــر همیــن رونــد در صــد قســمت بهصــورت مــداوم در هرســال و یــا
1 The First Christmas
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هــر مــاه بــرای کــودک تکــرار شــود ،کــودک بــه طــور ناخــودآگاه نیــز از آن تأثیــر میگیــرد.
تع��داد زی��اد ای��ن تولی��دات و تک�رـار آنه��ا در زمانهــای مختلـ�ف ،بهخوبــی بیانگــر تأثیــر
نظریــة کاشــت بــر مخاطــب کــودک اســت .کــودک حتــی اگــر هــم نخواهــد بــا تماشــای
ناخ��ودآگاه ای��ن آث��ار در زمانه��ای مختل��ف ،ب��ه آیی��ن موردنظ��ر ج��ذب میش��ود و ای��ن،
تکنیـ ِ
ـی تأثیرگــذاری بــر مخاطــب کــودک اســت.
ـک اصلـ ِ
نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه همــة ایــن انیمیش ـنها لزومـ ً
ـا در زمانبنــدی روز
مخصوصشــان پخــش نمیشــوند .انیمیش ـنهای آیینــی در طــول ســال بهطــور مــداوم از
شــبکههای مختلــف پخــش میشــوند تــا کــودک ،خــود را بــرای آییــن مدنظــر آمــاده کنــد.
کــودک بــا مشــاهدة ایــن آثــار ،بهمــرور ،مفاهیــم شــکلگرفته در آییــن را از طریــق روایــت
و شــخصیتهای انیمیشــن دریافــت میکنــد و بــا شبیهســازی ظاهــر و رفتــار خــود نســبت
بــه اثــر پخششــده ،خــود را بــرای آییــن مدنظــر در موعــدش آمــاده میکنــد.
عــاوه بــر ایــن ،ویژهبرنامههــای انیمیشــنی آیینــی نیــز در روز موردنظــر ،تمــام
شــبکهها را تســخیر کــرده و کــودک بــا تماشــای هــر شــبکهای ،آییــن را دریافــت میکنــد.
در کنــار بحــث تکــرار مســتمر ایــن آثــار ،بایــد دقــت کــرد کــه جــدول پخــش شــبکهها زیــاد
اجــازه نمیدهــد کــه هــر ســال ،انیمیشــن آیینــی تکــراری پخــش شــود و مخاطبــان کــودک،
هرســاله بــا آثــاری جدیــد روب ـهرو خواهنــد شــد .امــری کــه در ایــران بهنــدرت شــاهد آن
هســتیم ،یعنــی یــا اصــوالً انیمیشــن خاصــی دربــارة آیینهــای ایرانــی وجــود نــدارد و یــا

اگــر هــم تولیــد شــده باشــد ،آن قــدر تکــرار میشــود کــه کــودک بــه ســرعت شــبکه را
تغییــر داده و آثــار آیینــی دیگــر کشــورها را تماشــا میکنــد.
شخصیتپردازی جذاب و موفق
بعــد از ویژگــی تعــدد و تکــرار مــداوم ایــن آثــار ،شــخصیتپردازیهای موفــق
انیمیشـنهای آیینــی ،بــرگ برنــدة مهــم ایــن آثــار در دنیــا هســتند .خالقــان انیمیشـنهای
آیینـ�ی ،بــه دو صــورت ،شــخصیتهای خــود را در ایــن قالــب خلــق میکننــد:
 .1اســتفاده از شــخصیتپردازیهای ازپیشتضمینشــده :همانطــور کــه ذکــر
شـ�د ،یک��ی از الگوه��ای تقوی��ت یادگی��ری بن�دـورا ،براســاس شــخصیتهای مشــهور و موفــق
اســت .کــودکان نیــز وقتــی متوجــه میشــوند کــه شــخصیت محبوبشــان در حــال انجــام
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آیین��ی نمایش��ی اس��ت ،عالقــه پیـ�دا میکنن��د کهــ آیینــ را تقلی��د کنن��د .ایـ�ن ،الگــوی اصلــی
آثــار آیینــی دیزنــی اســت .مدیــران دیزنــی بــا مشــورت بــا روانشناســان و کارشناســان
فرهنگــی ،بــرای شــخصیتها و مجموعههــای معــروف خــود در مناســبتهای مختلــف،
ویژهبرنامههاییــ را تولی��د میکنن��د .نمونـ�ة ب�اـرز ای��ن ام��ر ،مجموعهآثــار کوتــاه مناســبتی
میک�یـ م�اـوس اس��ت .میکـ�ی مــاوس ،بهعنــوان محبوبتریــن شــخصیت انیمیشــنی نــزد
کــودکان در دنیــا ،آیینهــای مختلفــی را بــا شــخصیتهای دیگــر دیزنــی در قالــب داســتانی
ب��ه ک��ودکان آم��وزش میده��د و اینگون��ه ،تأثیــر خــود را میگــذارد.
همیــن اتفــاق در دیگــر آثــار محبــوب ذکرشــده در جــدول و همچنیــن مجموعــة چارلــی
ب��راون نی��ز رخ میدهـ�د .چارلـ�ی بــراون ،ویژگیهــای بســیار نزدیکــی بــه مخاطبــان کــودک
دارد .شــخصیت او همســن مخاطبــان اســت و هماننــد آنهــا رفتــار میکنــد .ایــن یکــی از
اص��ول اساس��ی روانشناس��ی یادگی��ری کـ�ودکان اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل ،چارلــی بــراون
موفــق عمــل میکننــد .در کنــار چارلــی بــراون نیــز شــخصیتهای مکملــی بــا رفتارهــای
متف��اوت وج��ود دارن��د ک��ه هرک��دام نم��ادی از کودک��ی در دنی��ا هس��تند و اینگون��ه،
آیینهــا بــه تمــام دنیــا از طریــق ایــن انیمیشــن مخابــره میشــوند.
کمبــود اســتفاده از شــخصیتهای محبــوب بــرای آمــوزش و تبلیــغ آیینهــای نمایشــی
در ایــران بــه شــدت احســاس میشــود .مجموعههــای زیــادی در طــول ایــن ســالها موفــق
ش��دند ب��ه محبوبیتــ خاصیــ دس�تـ پی��دا کنن��د ،امــا عــدم توجــه مدیــران بــه آیینهــای
نمایشــی باعــث شــده از ظرفیــت شــخصیتهای محبــوب بــرای توضیــح آیینهــای دینــی
و ایران�یـ بهخوبـ�ی اس��تفاده نش��ود .ب��ه ط��ور مثــال ،میتــوان از شــخصیتهای مجموعــة
شکرســتان یــا پهلوانــان در مناســبتهای مختلــف بــرای توضیــح آیینهــای نمایشــی در
بســتر روایــت داســتانی اســتفاده کــرد تــا اینگونــه بــا آثــار محبــوب و موفــق آمریکایــی
توانایــی رقابــت پیــدا کننــد.
 .2اســتفاده از شــخصیتهای جدیــد متناســب بــا مخاطــب :برخــی از تولیدکننــدگان
نیــز بــرای خلــق آثــار ســینمایی آیینــی و یــا آثــار کوتــاه تلویزیونــی (بیــن  15تــا  40دقیقــه)
از شــخصیتهای جدیــد بهعنــوان قهرمــان در روایــت داســتانی اســتفاده کردنــد .ایــن
قهرمانهــا معمــوالً خودشــان شــخصیتی آیینــی نیســتند و طبــق الگــوی بنــدروا از جنــس

مخاطب��ان میشــوند ،امــا در رونــد داســتانی در کنــار شــخصیتهای آیینــی قــرار میگیرنــد.
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بهــ ط��ور مثــال ،یکــی از نمونههــای موفــق ،انیمیشــن ســینمایی خیــزش نگهبانــان،1
محصــول ســال  2012اسـ�ت .جـ�ک فراسـ�ت ،قهرمــان بیمیــل در انیمیشــن ،خــودش یکــی
از ش�خـصیتهای افســانهای غربیاــن اسـ�ت ،ام��ا از ی��ک اسطــوره و آییـ�ن ،تبدیــل بــه یــک
قهرماــن عــادی میشوــد ت��ا ک��ودک و نوجوــان ،راحتتــر بــا او ارتبــاط برقــرار کنــد .جــک
خــودش را شــبیه بــه همــة مخاطبــان کــودک و نوجــوان میکنــد کــه از آیینهــا هیــچ
اطالعات��ی ندارن��د ،امــا در یــک پروســه بــا تمــام شــخصیتهای آیینــی آشــنا میشــود.
هرک��دام از ایـ�ن ش��خصیتها ،ویژگیه��ای متفاوت�یـ دارن�دـ و ایــن تعــدد ش��خصیت ،کار
را ب�رـای انتخـ�اب ه��واداران ،بســیار ســاده میکنــد .مخاطــب آمریکایــی و یــا هــر کشــور
دیگــر بهــ ط��ور ناخ��ودآگاه بــا یک��ی از ش�خـصیتهای داســتان ،همذاتپن��داری میکن��د،
ســعی دارد رفتارهــا و منــش او را تقلیــد کنــد و او را بهعنــوان الگــو بــرای خــود در نظــر
بگیــرد .ایــن الگوپذیــری در نهایــت منجــر بــه تقلیــد آییــن و هویــت موجــود در انیمیشــن
میشــود.

تصویر  .1استفاده از شخصیتهای محبوب برای انیمیشنهای آیینی کریسمس
منبعhttps://www.ouwwoensel.nl › top-christmas-films :
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تأکید بر عنصر حرکت در انیمیشنها
بــه اعتقــاد دیویــد پارکیــن و رودنبولــر« ،آییــن اساسـ ً
ـا یــک فعالیــت فیزیکــی اســت»
(خــاک زنــد .)57 :1394 :بــا توجــه بــه ویژگــی غیرکالمــی بــودن آییــن ،نقــش حرکــت در
ایــن امــر بــه شــدت دیــده میشــود .از ایــن رو ،کــودکان بــا توجــه بــه تحرکپذیریشــان،
تمایــل زیــادی بــه شــرکت در مراس ـمهای آیینــی دارنــد و آیینهــای نمایشــی بــرای آنــان
جــذاب اســت .بــا توجــه بــه ایــن امــر ،هیــچ برنامــة موفقــی را در شــبکههای کــودکان دنیــا
نمیتوانیــم بیابیــم کــه شــخصی بــا حــرف زدن ،آیینهــا را بــه کــودکان توضیــح بدهــد.
«کــودک ســریع فکــر میکنــد و ســریع هــم خســته میشــود ،بــه همیــن دلیــل حوصلــة
داســتانهای کنــد و ک ـشدار را نــدارد» (باقــری .)27 :1375 ،هرچــه برنامههــا بــه حالــت
گفتوگــو نزدیکتــر شــوند ،میــزان توجــه کــودک بــه آنهــا کمتــر میشــود .پــس بهتــر
اســت جــز در مــوارد الزم ،از گفتوگــو اســتفاده نشــود و بیشــتر از اکشــن اســتفاده شــود
(سپاســگر شــهری .)172 :1387 ،کــودک جــذب شــده بــه آثــار پرحرکــت ،طبــق نظــر بنــدورا،
بــه ســرعت رفتارهــا را تقلیــد کــرده و تصمیــم میگیــرد حــرکات قهرمــان را انجــام دهــد.
بــه همیــن دلیــل ،تمــام انیمیش ـنهای موفــق تولیدشــدة آیینــی ،دارای حرکــت و ماجــرای
زیــاد هســتند .بــه طــور مثــال ،در یــک قســمت بیســت دقیقـهای از مجموعــة اســکوبی دو،
بــا حداقــل شــش ماجــرای اکشــن پربرخــورد بــرای تبییــن آییــن مدنظــر مواجــه میشــویم.
تأکید بر فضای صوتی بیشتر
ایــن ویژگــی ،مکمــل ویژگــی قبلــی ،یعنــی تأکیــد بــر حرکــت اســت .زمانــی کــه حرکــت

یــک انیمیشــن تلویزیونــی زیــاد شــود ،یقینـ ً
ـا دیالــوگ آن نیــز کمتــر میشــود .اتفاقــی کــه
کمتــر در ایــران شــاهدش هســتیم و انیمیشـنها بــه شــدت وابســته بــه دیالــوگ هســتند.
طبــق بررســیهای صورتگرفتــه ،آثــاری موفقتــر بودنــد کــه دیالوگهــای کمتــری
داشــتند و حتــی بهصــورت موزیــکال بــا موســیقی اجــرا میشــدند .بــه طــور مثــال ،چنــد
انیمیشــن از مجموعهآثــار میکــی مــاوس بهصــورت بــدون دیالــوگ هســتند و در انتهــای
آثــار ،ترانههایــی بــا محوریــت آییــن بــرای مخاطــب اجــرا شــده تــا کــودک ارتبــاط بهتــری
برقــرار کنــد .کالینگفــورد در اهمیــت موســیقی بــرای کــودک ،عناصــری را تأکیــد میکنــد
کــه در یــک اثــر تلویزیونــی باعــث جــذب بیشــتر کــودک بــه تلویزیــون میشــود« :آشــنایی
قبلــی بــا صداهــا یــا موســیقی ،تغییــر بلنــدی و کوتاهــی صــدا ،صــدای بچههــا ،جلوههــای
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ویــژه صوتــی ،صداهــای غیرعــادی ،خنــده ،صــدای زنانــه و موســیقیهای گوناگــون»
(کالینگفــورد.)56-66 ،1380 ،
یکــی از نمونههــای موفــق کمدیالــوگ انیمیشــنهای آیینــی ،مجموعهانیمیشــن
چارلــی بــراون اســت .در ایــن انیمیشــن ،شــخصیتهای اصلــی داســتان ،کودکانــی هســتند
کــه ترجیــح میدهنــد بهجــای ادای دیالــوگ ،بــا یکدیگــر بــا آواهــای صوتــی و یــا حتــی کالم
تصویــری تشکیلشــده در ابــر صحبــت کننــد .بــه دلیــل اینکــه برخــی قســمتهای چارلــی
بــراون فضــای مســتندگونه دارد و بایــد توضیحاتــی بــه مخاطــب درخصــوص جشــنها و
آیینهــا داده شــود ،شــخصیتهای بزرگســال و یــا یــک راوی بهصــورت مجــزا روی اثــر،
حــرف میزننــد تــا شــخصیتهای اصلــی کــودک از کالم پرهیــز کننــد.
انتقال مفاهیم بهصورت غیرمستقیم با ابزار سرگرمی
همــة انیمیشـنهای آیینــی موفــق تــاش دارنــد بــه طــور غیرمســتقیم مفهــوم خــود را
بــا جنبــة ســرگرمی بــه مخاطــب انتقــال دهنــد .امــا همیــن جنبــة ســرگرمی را نیــز میتــوان
ب��ه دو دســتة اصلــی تقســیم ک�رـد .دستــة اول ،آثــاری هســتند کــه روایــت داســتانی
خ��ود را تاــ انتهاــ نق��ل میکننـ�د ،بهطوریکــه ایــن روایــت بــه انجــام آییــن مدنظــر ختــم
میش��ود و ش��خصیت اصلـ�ی ،بــا انجــام آییــن ،پیــروز شــده و کــودک از رفتــار او الگــو
میگی��رد .دس��تة دوم ،انیمیشــنهایی هســتند کــه تــاش میکننــد بــدون ذکــر آییــن
بــه طــور صریــح ،مخاطــب را بــه آن جــذب کننــد .قالــب انیمیشــن یکــی از پــر پیــچ و
خمتریــن قالبهــای تولیــدی دنیاســت .ظرفیتهــای بیانــی ویــژة قالــب انیمیشــن کاری
میکن��د ک��ه هنرمن��د در بس��یاری از موــارد ،بتوانــد بــدون آمــوزش مســتقیم بــه مخاطــب،
او را درگیــر هــدف و پیــام خــود کنــد .خصوصـ ً
ـا شــخصیت کــودک کــه تمایــل زیــادی بــه
سرگرمســازی خــودش بــا تماشــای انیمیشــن دارد و میتــوان از طریــق یادگیــری پنهــان

1

بهعنــوان ترفنــدی مناســب در انیمیشــنهای آیینــی نــام بــرد.
یادگیــری پنهــان یعنــی شــخص بــدون آنکــه خــودش متوجــه شــود ،آمــوزش ببینــد.
تولمــن از نخســتین افــرادی بــود کــه درخصــوص یادگیــری پنهــان ســخن گفــت« .بــه اعتقاد
او در ایــن روش حافظــة کاری فعــال نیســت و بدیــن ترتیــب ،فــرد بــدون توجــه مهــارت
را میآمــوزد» (خیراندیــش ،عبدلــی ،نمــازیزاده .)75 :1387 ،صنعــت انیمیشــن آمریــکا
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نیــز بهخوبــی از روش غیرمســتقیم بــرای ارائــة بســترهای آیینــی خــود بــه مخاطــب کــودک
اســتفاده کــرده اســت .انیمیشــن اســکوبی دو ،نمونــة بســیار موفــق از انیمیشــنهای
آیینــی بهصــورت غیرمســتقیم اســت .در هــر قســمت ،اســکوبی دو و تیــم خــود بــه شــهری
میرونــد و بــا یــک هیــوال برخــورد میکننــد .آنهــا بــا هیــوال مبــارزه میکننــد و متوجــه
میشــوند کــه هیــوال انســانی اســت کــه بــرای ترســاندن مــردم و نیــل بــه اهدافــش،
ماســک زده اســت.
تاکنــون بــاالی پانصــد قســمت تلویزیونــی و بیســت اثــر بلنــد ســینمایی و تلویزیونــی
از شــخصیت اســکوبی دو بــا همیــن تــم داســتانی تولیدشــده امــا هنــوز هیــچ مخاطبــی
از داســتان یکنواخــت آن خســته نشــده اســت .یکــی از مهمتریــن پیوندهــای ارتباطــی

اس�کـوبی دو ب��ا مخاطب��ان خ��ود ،خصوصـ ً
ـا کــودکان ،در ایــن اســت کــه انیمیشــن اســکوبی
دو ،ارتب��اط وی��ژهای ب��ا جش��ن هالووی��ن دارد .ارتباط��ی ک��ه در ن��گاه اول مش��خص نیس��ت،
امــا در طــول روایــت ســرگرمکننده و کمــدی شــخصیت اســکوبی دو بــه همــراه دوســتانش،
وارد ذهــن مخاطــب میشــود .در جشــن هالوویــن کــه بیــن تمــام مــردم اروپــا و آمریــکا
برگــزار میشــود و ســه شــب ادامــه دارد ،کــودکان بــا پوشــیدن لبــاس شــخصیتهای
مرســوم در تاریــخ ادبیــات ترســناک بــه ســمت خانههــا میرونــد و از مــردم در ازای
ترســاندن آنهــا شــیرینی و شــکالت درخواســت میکننــد .ایــن جشــن از اواســط قــرن
هجدهــم وارد مســیحیت شــد و اکنــون یکــی از محبوبتریــن آیینهــای نمایشــی بــرای
کــودکان اســت.
انیمیش��ن اس��کوبی دو نی��ز ب��ه ط��ور مس��تقیم از کلم��ه هالووی��ن اس��تفاده نمیکن��د،
ام��ا در هــر قس��مت ،یکــی از آنتاگونیســتها ،ماســک و لبــاس شــخصیت ترســناکی را
بــه تــن میکنــد .بــه تــن کــردن لبــاس توســط شــخصیتها ،بهمــرور در ذهــن مخاطــب
جــای خــود را بــاز میکنــد .شــباهت همیــن امــر در طــول پنجــاه ســال از تولیــد اثــر باعــث
عالقهمنــدی بیشــتر کــودکان بــه جشــن هالوویــن و ایــن انیمیشــن شــده اســت .خیلــی
از کــودکان هســتند کــه بــا رســوم جشــن هالوویــن آشــنایی ندارنــد و یــا شــخصیتهای
ترسـ�ناک را نمیشناس��ند ،امــا بــا تماشــای تعــداد زیــادی از قســمتهای اســکوبی دو،
ناخــودآگاه بــا ایــن مســائل آشــنا شــده و بــه ایــن شــخصیتها عالقــه نشــان میدهنــد.
ب��ه دلی��ل تکرــار و محبوبی��ت انیمیش��ن اسکــوبی دو ،بهمرــور ،جشــن هالوویــن بــا
شــخصیتهایش بــه کشــورهای دیگــر نیــز وارد میشــود و در هویــت کــودکان جــای خــود
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را بــاز میکنــد.
نکتــة قابلتوجــه ایــن اســت کــه خلــق مجموعههــای انیمیشــنی غیرمســتقیم
ب��رای ترویــج آیی��ن ،کار ســادهای نیســت .یکــی از مهمتریــن تفاوتهــای شــکلگیری
انیمیشــنهای آیینــی ایرانــی و خارجــی در «عــدم مدیریــت صحیــح بــرای تولیــد آثــار
جــذاب» خالصــه میشــود .در رونــد تولیــدی انیمیشـنهای آیینــی آمریکایــی ،مجموعـهای
از کارشناســان ،نویســندگان ،مدیــران و روانشناســان دســت بــه دســت همدیگــر میدهنــد
تــا بــه یــک قالــب ســریالی موفــق در حــوزة آیینــی بــا رویکــرد ســرگرمی برســند .بــه طــور
مثـ�ال ،در «بســیاری از کمپانیهــای معــروف دنیــا چــون دیزنــی ،پیکســار ،بــرادران وارنــر،
کارتــون نتــورک و ...شــاهد حضــور دائمــی کارشناســان در حــوزة آییــن و فرهنــگ هســتیم»
(بــه نقــل از مســتند درون پیکســار.)2020 ،
تیــم تولیــدی خــاق بــا هدفگــذاری پیامهــای مدنظــر بــا سیســتم سرگرمیســازی
بــه تولیــد آثــاری میرســند کــه در طــول ســالیان میتوانــد مخاطبــان زیــادی را بــه خــود
جــذب کنـ�د .مخاطـ�ب ک��ودک نی��ز در وج��ه اول ،متوج��ه پیاــم نهفتهــ در اثرــ نمیشــود ،امــا
بــهم��رور زمـ�ان ،بــا روشهــای الگوپذیــری بنــدورا و نظریــة کاشــت ،بذرهایــی از آیینهــای
نهفت��ه در انیمیش�نـ در او ایجاــد میشوــد و ب��ه ط��ور مثــال ،عاشــق شــخصیتهای منفــی
ادبیــات ترســناک و در نهایــت آییــن هالوویــن میشــود و از آیینهــای خــود بازمیمانــد.

تصویر شمارة  .2برخی از شخصیتهای منفی مجموعهانیمیشن اسکوبی دو منطبق با شخصیتهای هالووین در
ادبیات ترسناک
منبعhttps://scoobydoo.fandom.com :
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فرم بصری جذاب
در کنــار ویژگیهــای ذکــر شــده ،ایــن ویژگــی بــه نظــر نگارنــدگان کمتــر نیــاز بــه تفســیر
دارد .دلی��ل ای��ن ام��ر ،عــدم اهمی��ت ف��رم بص��ری آثــار آیین��ی ب��رای ک�وـدکان نیسـ�ت ،بلکــه
بــه ایــن دلیــل اســت کــه در طــول ســالیان گذشــته در ایــران ،فرمهــای بصــری ویــژهای
بــرای کــودکان تولیــد نمیشــد .امــا خوشــبختانه بــا ایجــاد ســاعتهای پخــش مناســب
کــودکان و حتــی خردســاالن ،ایــن وضعیــت بهبودیافتــه و هنرمنــدان متوجــه فــرم بصــری
خــاص و ویــژه بــرای کــودکان شــدهاند و اینکــه چقــدر بــا آثــار نوجوانــان متفــاوت اســت.
جذابیــت بصــری ،گرافیــک کار و ترکیــب رنگهــا در انیمیشــن ،عناصــر فوقالعــاده
مهمــی هســتند .ایــن اهمیــت را میتــوان در نقــش تلویزیــون -بهعنــوان عاملــی اساســی
در ســاخت زیربنــای ســواد بصــری و زیباشناســی تصویــری کــودکان -دنبــال کــرد (فرودگاهــی،
 .)10 :1377فضــای رنگــی موجــود در انیمیشــن بــه ســرعت باعــث جــذب چشــم مخاطــب
میشـ�ود ،ب�هـ همینــ دلیـ�ل ،انیمیشــنهای تولیدشــده بــرای همــة آیینهــا -بــه جــز
هالوویــن -اکثـ ً
ـرا دارای رنــگ و لعابهــای روشــن هســتند .آییــن هالوویــن بــه دلیــل اینکــه
در فضایــی ترســناک میگــذرد بایــد بــا رنــگ و لعــاب تیرهتــر مخاطــب را بــه خــود جــذب
کنــد و یــک استثناســت .موفقتریــن انیمیشـنهای آیینــی تولیدشــده بــا تکنیــک دوبعــدی
هســتند تــا طراحــان از قــدرت شبیهســازی بــه نقاش ـیهای کــودکان بــرای جــذب مخاطــب
اس��تفاده کنن��د .کــودک ،زمانــی کــه احســاس میکنــد شــخصیتهای درون انیمیشــن،
همچــون نقاشـیهایش ســاده و خطــی و بــا رنگهــای تــو پــر و غالبـ ً
ـا روشــن هســتند ،بــه
ســمت آن جــذب میشــود و اینگونــه بــه آییــن و داســتان اثــر نیــز متمایــل میشــود.
نتیجهگیری
آیینهــا تأثیــر بســیار زیــادی در شــکلدهی هویــت بــه جامعــه دارنــد .ســازندگان و
مدیــران تولیــدات رســانهای در دنیــا نیــز بــا دانســتن قــدرت اهمیــت آییــن در بین کــودکان
تصمیــم گرفتنــد تــا از قالــب انیمیشــن بــرای تاثیرگــذاری روی کــودکان اســتفاده کننــد .این
پژوهــش در پاســخ بــه پرســش نخســت بــه مهمتریــن ویژگیهــای انیمیش ـنهای آیینــی
پخــش شــده از تلویزیــون پرداخــت .ســازندگان انیمیشــنهای تلویزیونــی بــا تکیــه بــر
ویژگیهــای جــذاب بصــری و صوتــی و حرکتــی ،مخاطــب کــودک را بــه خــود جــذب کــرده و
در اثــر تکــرار و تــداوم در طــول ســالیان مختلــف ،آیینهــای خــود را بــه صــورت مســتقیم
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و غیــر مســتقیم بــه مخاطــب ارائــه دادنــد.
بــرای پاســخ بــه پرســش دوم ،نیــاز شــد مؤلفههــای روانشناســی و تأثیــرات رســانهها
بــر کــودکان مــورد بررســی قــرار گیــرد .کــودکان از اولیــن ســا لهای زندگــی ،بــا تلویزیــون
آشــنا شــده و جــذب قالــب انیمیشــن میشــوند .مخاطــب کــودک در ســنین اولیــه را
نمیتــوان یــک مخاطــب فعــال نامیــد ،چراکــه قابلیــت تصمیمگیــری و گزینــش دادههــای
ارســالی از ســوی تلویزیــون را نــدارد .بــر همیــن اســاس ،پیامهــای پخــش شــده از
تلویزیــون بــرای ترویــج یــک آییــن در صــورت تکــرار و تــداوم بــه راحتــی در ذهــن او وارد
شــده و او را بــه ســمت و ســوی آییــن دیگــری میبــرد .اتفاقــی کــه در آینــده باعــث تغییــر
آییــن پیشفــرض کــودک خواهــد شــد.
طبــق نظریــة شــناختی بنــدورا ،بهتریــن روش یادگیــری کــودک ،از طریــق الگوپذیــری
و تکــرار رفتــار دیگــران صــورت میگیــرد .تولیدکننــدگان انیمیشــنهای تلویزیونــی بــا
بهرهگیــری از شــخصیتهای موفــق در مجموعههــای خــود تــاش دارنــد الگوهــای مناســبی

را بــرای کــودکان ایجــاد کننــد .ایــن الگوهــا اصــوالً از شــخصیتهای محبــوب مجموعههــای
گذشــته ایجــاد میشــوند تــا مخاطــب کــودک ،رفتارهــای آیینــی او را تقلیــد کنــد .آثــار
دیگــری نیــز کــه بــر پایــة شــخصیتهای جدیــد خلــق میشــوند ،بــا نزدیــک کــردن قهرمــان
بــه روحیــات و رفتارهــای کــودک ،میــزان اثرگــذاری مجموعــة انیمیشــنی بــر مخاطــب را
افزایــش میدهنــد .کــودکان از لحــاظ روانشناســی ،عالقــة زیــادی بــه کارهــای پرتحــرک و
فیزیکــی دارنــد و شــخصیتهای انیمیشــنهای تلویزیونــی بــا تکــرار آیینهــای نمایشــی
فیزیکــی ،کــودکان سراســر دنیــا را بــه تقلیــد از آنهــا و الگوپذیــری دعــوت میکننــد.
عالقــة کــودکان بــه آییــن و الگوپذیــری آنــان از رفتارهــای محیــط اطــراف ،بهخصــوص
انیمیشـنهای تلویزیونــی ،اهمیــت مدیریــت صحیــح ایــن حــوزه را بیــش از پیــش روشــن
میکنــد .سیاســتگذاری مدیــران و تولیدکننــدگان کشــور بایــد بهگونــهای باشــد کــه
بتوانیــم در آینــدهای نزدیــک ،شــاهد تولیــدات موفــق در حوزههــای آیینســازی باشــیم.
ً
خصوصــا تلویزیــون -بایــد تــاش کننــد بــا زنــده کــردن آیینهــای دینــی و
رســانهها-

باســتانی کهــن ایــران ،هویــت ایرانــی -اســامی را زنــده نــگا ه دارنــد .ایــن امــر ،تنهــا از عهدة
انیمیشــنهای تلویزیونــی برمیآیــد تــا کــودکان بــا الگوپذیــری از آنهــا ،در بزرگســالی،
شــخصیتهایی بــا اعتقــادات بیشــتر شــوند.
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