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نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیین های نمایشی برای کودکان

چکیده

ــای  ــوای آیین ه ــا محت ــق ب ــی موف ــن تلویزیون ــک انیمیش ــای ی ــه ویژگی ه ــتیابی ب ــش دس ــن پژوه ــدف ای ه

نمایشــی بــرای اثرگــذاری روی کــودکان اســت. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی- تحلیلــی، بــه بررســی 

ــردازد.  ــان کــودک می پ ــی توســط مخاطب ــم آیین ــی و دریافــت مفاهی ــز انیمیشــن های تلویزیون ویژگی هــای متمای

در ایــن راســتا، نگارنــدگان بــا بررســی ســه انیمیشــن  اســکوبی دو، چارلــی بــراون و میکــی مــاوس کــه از شــبکه های 

کــودک آمریــکا پخــش شــده اســت و تحلیــل آنهــا، مهم تریــن ویژگی هــای انیمیشــن های تلویزیونــی آیینــی را بــه 

دســت آوردنــد. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه انیمیشــن های موفــق آیینــی بــا اســتفاده از روایــت غیرمســتقیم، 

ــای  ــوری(، فض ــای گفت وگومح ــت )به ج ــر حرک ــد ب ــب، تأکی ــخصیت پردازی مناس ــا ش ــدی ب ــای تقلی ــاد الگوه ایج

ــته  ــم داش ــری مه ــودکان تأثی ــن ک ــا در ذه ــکل دهی آیین ه ــته اند در ش ــرار، توانس ــدد و تک ــذاب و تع ــری ج بص

ــخصیت های  ــار ش ــن، از رفت ــه انیمیش ــدن ب ــذب ش ــا ج ــودک ب ــی، ک ــری اجتماع ــۀ یادگی ــق نظری ــند. طب باش

موردعالقــۀ خــود در تلویزیــون، تقلیــد می کنــد و ایــن رونــد، در نهایــت- بــه دلیــل تکــرار در زمان هــای مختلــف- 

ــن،  ــه انیمیش ــا ب ــدی آنه ــودکان و عالقه من ــری ک ــه الگوپذی ــود. باتوجه ب ــل می ش ــاری تبدی ــوی رفت ــک الگ ــه ی ب

سیاســت تولیــدی مدیــران و هنرمنــدان عرصــه انیمیشــن تلویزیونــی بایــد در ایــن حــوزه تغییــر کــرده و شــاهد 

ــیم.  ــی باش ــای نمایش ــوع آیین ه ــا موض ــری ب ــن های جذاب ت ــد انیمیش تولی
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مقدمه

نخســتین عنصــری کــه کــودک بعــد از تولــد تشــخیص می دهــد، نورهــای رنگــی 

ــت  ــذاب اس ــودکان ج ــرای ک ــا ب ــواع رنگ ه ــا ان ــور ب ــع ن ــوان منب ــون به عن ــت. تلویزی اس

)بــرک، 1385: 203(. از ایــن رو، خالــی از  اغــراق نیســت اگــر بگوییــم اصلی تریــن ســرگرمی 

کــودکان، تلویزیــون و برنامه هــای کــودک، خصوصــًا انیمیشــن  اســت. تلویزیونــی کــه بــه 

گفتــۀ شــرام، »تنهــا رســانه ای اســت کــه تســلطش در زندگــی کــودکان تقریبــًا تــا ده ســالگی 

بــه طــول می انجامــد 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 

ــکاران، 1377: 107( ــرام و هم ــد.« )ش می کن

انیمیشــن- به عنــوان پرمخاطب تریــن قالــب در رســانۀ تلویزیــون بــرای کــودکان- 

تأثیــر زیــادی در تعییــن هویــت آنهــا دارد؛ هویتــی کــه از کودکــی، بــا مشــاهده و 

یادگیــری عناصــر مختلــف، شــکل می گیــرد و درصــورت عــدم جهت دهــی، می توانــد 

اتــو  آینــده بــه دنبــال داشــته باشــد. همان گونــه کــه  تبعــات جبران ناپذیــری را در 

آنهــا  ســر  بــر  آنچــه  و  هســتند  بشــر  پــدر  »کــودکان،  می کنــد،  مطــرح  کالینبــرگ 

.)42  :1387 )ســاروخانی،  می زنــد.«  رقــم  را  بشــر  آینــدۀ  سرنوشــت   می آیــد، 

ــش و  ــان، نق ــه آیین های ش ــا ب ــودکان دنی ــه ک ــتای جلب توج ــورها، درراس ــیاری از کش بس

ــی  ــن تلویزیون ــا انیمیش ــود را ب ــای خ ــن رو، آیین ه ــد، از ای ــن را دریافته ان ــدرت انیمیش ق

ــد. ــادر کرده ان ــا ص ــه دنی ب

در ایــن مســیر، به دلیــل میــزان بــاالی تولیــدات رســانه های خارجــی، تهدیــدات 

زیــادی از ســوی انیمیشــن های غربــی بــرای کــودکان ایرانــی وجــود دارد کــه باعــث تغییــر 

ذائقــه شــده و در اثــر اســتمرار زیــاد، موجــب تغییــر هویــت می شــود. یکــی از مهم تریــن 

مــوارد، تغییــر آیین هــای نمایشــی و رســوم ســنتی ایرانــی- اســالمی بــرای کــودکان اســت، 

به طوری کــه باعــث بــروز بحــران هویتــی در آینــده می شــود. شــاید تــا چنــد ســال گذشــته، 

هیــچ کــودک ایرانــی ای از آیین هــای نمایشــی ماننــد عیــد پــاک1، هالوویــن2 و کریســمس3 

باخبــر نبــود. امــا بــه ســبب رشــد رســانه ها و تولیــدات مختلــف، بســیاری از کــودکان ایرانــی 

1  Easter

2  Halloween

3  Christmas
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ــان  ــر در زم ــد. اگ ــزار می کنن ــا را برگ ــن آیین ه ــی، ای ــی و آمریکای ــودکان اروپای ــون ک همچ

برگــزاری ایــن جشــن ها، بــه شــهرهای ایــران نــگاه دقیق تــری داشــته باشــیم، بــدون شــک 

متوجــه می شــویم کــه مغازه هــا بــه دلیــل تقاضــای مشــتریان، ابزارهــا و وســایلی همچــون 

ــای  ــا و نقاب ه ــوش، کدوتنبل ه ــن خرگ ــا تزیی ــی ب ــای رنگ ــمس، تخم مرغ ه ــت کریس درخ

هیــوال را می فروشــند و اغلــب مشــتریان ایــن ابزارهــا کــودکان هســتند.

در میــان الگوهــای موفــق دنیــا در تولیــد انیمیشــن های آیینــی بــرای کــودکان، آمریــکا 

به عنــوان اولیــن قــدرت مهــم در تولیــد انیمیشــن، آثــار موفــق و تأثیرگــذاری را تولیــد کــرده 

اســت. نخســتین پرســش مطرح شــده ایــن اســت کــه انیمیشــن های تلویزیونــی آمریکایــی 

ــه  ــرای پاســخ ب ــد؟ ب ــان کــودک خــود دارن ــرای جــذب مخاطب ــزی ب چــه ویژگی هــای متمای

ایــن پرســش، نیازمنــد بررســی ویژگی هــای آیینــی بــا اســتناد بــه نظریــة ارتباطــات آیینــی، 

ــکا  ــی آمری ــن تلویزیون ــدة انیمیش ــار پخش ش ــای آث ــن ویژگی ه ــی مهم تری ــن بررس همچنی

هســتیم. در خــالل ایــن امــر، پرســش دوم ایــن اســت کــه کــودکان چگونــه مفاهیــم آیینــی 

ــن های  ــی انیمیش ــا بررس ــد دارد ب ــش قص ــن پژوه ــد؟ ای ــت کردن ــن ها دریاف را از انیمیش

ــدورا در رفتارهــای کــودکان،  ــری بن آمریکایــی در حــوزة آیین هــای نمایشــی و الگــوی یادگی

بــه اهمیــت حــوزة انیمیشــن  تلویزیونــی در فرهنگ ســازی آیین هــا و ایجــاد هویــت نســل 

آینــدة فرزنــدان ایــران بپــردازد؛ امــری کــه بــدون شــک در گــرو سیاســت گذاری مســئوالن 

ــی اســت. تولیــدات انیمیشــن های تلویزیون

پیشینة پژوهش 

ــده  ــف ش ــادی تألی ــب زی ــا و کت ــی، پژوهش ه ــای آیین ــا و نمایش ه ــوزة آیین ه در ح

اســت، زیــرا مقولــة آییــن را یکــی از مهم تریــن ارکان هــر فرهنگــی دانســته اند. یکــی 

ــان و  ــداهلل گیوی ــة عب ــر، ترجم ــر رودنبول ــی، اث ــات آیین ــاب ارتباط ــار، کت ــن آث از مطرح تری

ــد  ــط حمی ــز توس ــادی نی ــای زی ــا و مقاله ه ــت. پژوهش ه ــی )1387( اس ــم حقیق ابراهی

عابــدی، محمدرضــا دهشــیری و مســعود جاللی مقــدم انجــام شــده اســت. به دلیــل اینکــه 

ــاری را  ــرد، بســیاری از پژوهشــگران و نویســندگان، آث ــرار می گی آییــن، ذیــل حــوزة دیــن ق

در حــوزة دیــن و رســانه بــه تألیــف رســاندند. ناصــر باهنــر، حســن خجســته، اعظــم راودراد، 

ــوان  ــن پژوهــش به عن ــورد اســتفاده در ای ــی و جیمــز الل از اشــخاص م احمــد میرعابدین

مبنــا هســتند. امــا نگارنــدگان درخصــوص تأثیــر انیمیشــن های آیینــی بــر کــودکان، موفــق 
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ــی  ــة کارشناس ــژاد در پایان نام ــم خرم ن ــًا ابراهی ــدند. صرف ــع نش ــی جام ــن پژوهش ــه یافت ب

ارشــد خــود بــه بررســی انیمیشــن پهلوانــان و آیین هــای معرفت شناســی در رســانه )1393( 

ــورایی  ــات عاش ــی ادبی ــه بررس ــود ب ــة خ ــته صبح در پایان نام ــرودی و دش ــه و چت پرداخت

و انیمیشــن های مناســبتی عاشــورا کــه از تلویزیــون )1395( پخــش شــده اند، اشــاره 

می کننــد. بــا بررســی انبوهــی از انیمیشــن های موفــق آیینــی در سراســر دنیــا- به خصــوص 

آمریــکا- نگارنــدگان، شــروع بــه نــگارش ایــن مقالــه کردنــد تــا اهمیــت قالــب انیمیشــن را 

ــد. ــان کنن ــون نمای ــانة تلویزی ــازی در رس در آیین س

روش تحقیق

ایــن پژوهــش، اثــری میان رشــته ای در حوزه هــای آییــن، روان شناســی کــودکان و 

ــی- اســت. ایــن پژوهــش از نظــر هــدف،  ــژه انیمیشــن های تلویزیون قــدرت رســانه- به وی

ــع  ــه در مناب ــا مطالع ــدگان ب ــت. نگارن ــی اس ــی- تحلیل ــی، توصیف ــر ماهیت ــادی و از نظ بنی

ــی،  ــای نمایش ــوص آیین ه ــی درخص ــی و انگلیس ــوب فارس ــال مکت ــه ای و دیجیت کتابخان

ــق  ــی موف ــن های آیین ــل انیمیش ــه تحلی ــودک، ب ــی ک ــون و روان شناس ــن، تلویزی انیمیش

اقــدام کردنــد. نخســت، طبــق نظریــة ارتباطــات آیینــی اثــر رودنبولــر، آیین هــای نمایشــی، 

ــی،  ــانه های ارتباط ــری در رس ــر عنص ــش از ه ــا بی ــه، آیین ه ــن نظری ــدند. در ای ــی ش بررس

ــق  ــن های موف ــل انیمیش ــه تحلی ــت ب ــس از آن، نوب ــد. پ ــا می کنن ــگ را ایف ــی پررن نقش

آیینــی در دنیــا رســید. نگارنــدگان در بیــن کشــورهای پیشــرفته در صنعت انیمیشــن، آمریکا 

ــن  ــکا پربازدیدتری ــی آمری ــن های تلویزیون ــه انیمیش ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــاب کردن را انتخ

ــا  ــدگان در دنی ــیاری از تولیدکنن ــوی بس ــه الگ ــتند و ب ــا هس ــر دنی ــن ها در سراس انیمیش

تبدیــل شــده اند. بــرای بــاال بــردن ســطح دقــت تحلیل هــا، نگارنــدگان، محــدودة پژوهــش 

ــون  ــکا از ســال 1980 تاکن ــی آمری ــه انیمیشــن های پخش شــده از شــبکه های تلویزیون را ب

محــدود کردنــد. در یــک جســت وجوی وســیع، آثــار پخش شــده، مــورد بررســی کلــی قــرار 

ــدا  ــت پی ــی دس ــای غرب ــون آیین ه ــدواژه و مضم ــا کلی ــن هایی ب ــه انیمیش ــا ب ــد ت گرفتن

ــار  ــایت ها و اخب ــبکه ها در س ــش ش ــدول  پخ ــه در ج ــا مطالع ــت وجو ب ــن جس ــم. ای کنی

ــبکه های  ــة ش ــا هم ــد ت ــود را کردن ــالش خ ــام ت ــدگان تم ــد. نگارن ــت آم ــه دس ــف ب مختل

ــرار  ــی ق ــدواژة آیین ــا کلی ــکا را مــورد بررســی و جســت وجو ب ــه کــودکان در آمری مختــص ب

دهنــد، امــا ممکــن اســت برخــی از آثــار نیــز از قلــم  افتــاده باشــند. نکتــه حائــز اهمیــت 

ــار در طــول ســال  ــوع از آث ــن ن ــزان ای ــن پژوهــش، بررســی می ــه هــدف ای ــن اســت ک ای
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ــه آییــن دارد. درواقــع، ایــن پژوهــش  ــه تأکیــد در توجــه ب نیســت و ایــن امــر تنهــا جنب

ــن  ــه همی ــردازد. ب ــی بپ ــی آیین ــه ویژگی هــای انیمیشــن های تلویزیون بیشــتر قصــد دارد ب

دلیــل، بــرای تحلیــل دقیق تــر، نگارنــدگان از بیــن ایــن انیمیشــن ها، جامعــة مــورد بررســی 

ــف انیمیشن ســازی محــدود  ــوب از کمپانی هــای مختل ــر موفــق و محب ــه ســه اث خــود را ب

ــدند.  ــش ش ــون پخ ــتر در تلویزی ــن ها بیش ــر انیمیش ــبت دیگ ــه نس ــار ب ــن آث ــد. ای کردن

در نتیجــه، به دلیــل رقابتــی و گــران بــودن انیمیشــن های تلویزیونــی در آمریــکا، ســه 

ــی  ــر اصل ــار داشــتند. ســه اث ــه ســایر آث ــر انتخاب شــده، محبوبیــت بیشــتری نســبت ب اث

از: عبارت انــد 

- مجموعــة انیمیشــنی اســکوبی دو1: ایــن مجموعــة انیمیشــنی موفــق از ســال 1969 

تاکنــون در حــال پخش در سراســر دنیاســت و توانســته شــهرت و موفقیت زیــادی را نصیب 

خــود کنــد. جــو روبــی و کــن اســپیرز، خالقــان اصلــی ایــن ســریال و شــخصیت اســکوبی 

دو هســتند. اســکوبی دو، ســگ بامــزه ای اســت کــه در کنــار چنــد انســان دیگــر، گروهــی 

ــمت های  ــاد قس ــداد زی ــل تع ــد. به دلی ــم می زنن ــی را رق ــد و ماجراهای ــکیل داده ان را تش

اســکوبی دو، نگارنــدگان بــرای درک کلیــت ویژگی هــای مجموعــه، بــه بررســی ســی قســمت 

ــه طــور گزینــش اتفاقــی در طــول ســال های مختلــف پرداختنــد. از آن ب

- مجموعه انیمیشــن چارلــی بــراون2: چارلــی بــراون یکــی از شــخصیت های کــودک 

محبــوب در آمریکاســت کــه بــرای اولین بــار در داســتان های مصــوری به نــام بادام زمینی هــا، 

توســط چارلــز شــولتس در ســال 1950 خلــق شــد. به دنبــال موفقیــت در داســتان مصــور، 

ــاس  ــال 1960 براس ــینمایی از س ــر س ــک اث ــراه ی ــه هم ــادی ب ــی زی ــای تلویزیون مجموعه ه

ــی  ــش، چارل ــن پژوه ــده در ای ــة انتخاب ش ــت. مجموع ــده اس ــد ش ــخصیت تولی ــن ش ای

بــراون و آمریــکا3 اســت کــه در ســال 1988 در هشــت قســمت توســط شــرکت ســی بــی 

اس تولیــد شــد.

ــن  ــاوس، محبوب تری ــی م ــاوس4: میک ــی م ــبتی میک ــن های مناس ــه انیمیش - مجموع

شــخصیت 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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میــالدی تولیــد شــد. از همــان اولیــن ســال ها، تعــداد زیــادی مجموعــة تلویزیونــی بــرای 

ــی  ــای نمایش ــر آیین ه ــل تأثی ــی به دلی ــت دیزن ــرکت وال ــد و ش ــی ش ــاوس طراح ــی م میک

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 مناســبت های مهــم 

آیین هــای آمریــکا پرداخته انــد تــا در کنــار دو مجموعــة دیگــر، بــه مهم تریــن ویژگــی  

ــد. ــکا دســت یابن ــی در آمری انیمیشــن های تلویزیون

روایــت،  پایــة  بــر  انیمیشــن ها  ایــن  ویژگی هــای  از  هنــری  تحلیــل  کنــار  در 

ــدگان  ــری، نگارن ــی بص ــذاری و طراح ــیقی و صداگ ــازی، موس ــخصیت پردازی، متحرک س ش

بــه تأثیرپذیــری ایــن آثــار از طریــق روان شناســی نیــز پرداختنــد. بدین ترتیــب بــه یکــی از 

مهم تریــن نظریــات یادگیــری کــودکان، یعنــی نظریــة یادگیــری اجتماعــی از آلبــرت بنــدورا 

ــا  ــی آنه ــای روان شناس ــه ویژگی ه ــن ها، ب ــن انیمیش ــی ای ــگام بررس ــا در هن ــد ت ــاع ش ارج

نیــز توجــه شــود و قــدرت انیمیشــن های تلویزیونــی در آیین ســازی بــرای کــودکان، مــورد 

بررســی قــرار گیــرد. امیــد اســت بــا بررســی و تحلیــل انیمیشــن های موفــق آیینــی و تأثیــر 

ایــن آثــار بــر کــودکان، الگویــی بــرای مدیــران و تولیدکننــدگان انیمیشــن آیینــی در کشــور 

ایجــاد شــود.

ارتباطات آیینی

آیین هــا در رفتارهــای فــردی و اجتماعــی انســان، نقشــی مهــم دارنــد. انســان در آییــن، 

درگیــر تعامــل بــا فضــا و زمــان اســت. به عبارت دیگــر، »آیین هــا، رفتارهایــی انســانی 

هســتند کــه به صــورت جمعــی و براســاس عقایــدی مشــترک به منظــور ایجــاد جامعــه ای 

ــط  ــن، فق ــزاری آیی ــب در برگ ــی زاده، 1393: 2(. مخاط ــوند« )عرفان ــاد می ش ــجم ایج منس

ــد  ــردن در مراســم، خــود در تولی ــا شــرکت ک ــام از گذشــته نیســت. او ب ــک پی شــنوندة ی

معنــا شــرکت می کنــد و بازتــاب آن را از دیگــران دریافــت می کنــد. ذات و ماهیــت آییــن، 

ــوان  ــری، می ت ــه تعبی ــت. ب ــخاص اس ــمانی اش ــای جس ــرکات و رفتاره ــر از ح ــری فرات عنص

گفــت »آییــن، در حقیقــت یــک حرکــت ارتباطــی، یــک پیــام ارتباطــی و یــک مجــرای ارتباطی 

اســت« )بشــیر، 1390: 239(.

ــی  ــر اصل ــی از عناص ــوان یک ــون- به عن ــات، تلویزی ــی ارتباط ــات آیین ــاختار مطالع در س

ارتباطــات- نقشــی پررنــگ را در ابقــای آیین هــا می توانــد داشــته باشــد )رودنبولــر، 
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1387: 160(. آییــن و ارتبــاط، نزدیکــی زیــادی بــا هــم دارنــد، آنهــا از نظــر منطقــی بــه هــم 

ــکلی  ــاط، ش ــن، ارتب ــتند. بنابرای ــترکی هس ــی مش ــای خانوادگ ــته اند و دارای ویژگی ه وابس

از آییــن اســت و آییــن، صورتــی از ارتبــاط )میرعابدینــی و معتمدنــژاد، 1387(. رودنبولــر- 

به عنــوان یکــی از مهم تریــن نظریه پــردازان ارتباطــات آیینــی- آییــن را یکــی از راه هــای 

ــی  ــن، گذرگاه ــد. آیی ــا می دان ــازی آنه ــدی و درونی س ــل های بع ــه نس ــا ب ــال ارزش ه انتق

ــای  ــود و معن ــاخته می ش ــانی س ــد انس ــا و عقای ــن ارزش ه ــه در آن، بنیادی تری ــت ک اس

زندگــی از آن ســر برمــی آورد. او مطــرح می کنــد کــه آییــن، اجــرای داوطلبانــة رفتــاری اســت 

ــارکت در آن  ــا مش ــدی ی ــی ج ــر زندگ ــن ب ــذاری نمادی ــرای تأثیرگ ــب، ب ــکلی مناس ــه به ش ک

طراحــی شــده اســت و هرگــز در لحظــة عمــل شــدنش ســاخته نمی شــود، بلکــه همیشــه 

عملــی اســت مبتنــی بــر تصــورات از پیــش موجــود. در ایــن صــورت، چنیــن نیســت کــه 

ــه  ــا ب ــر آنه ــت اگ ــد گف ــه بای ــند، بلک ــته باش ــی داش ــای ارتباط ــاالً کارکرده ــا احتم آیین ه

شــکل ارتباطاتــی عمــل نکننــد، اصــالً عمــل نکرده انــد )رودنبولــر، 1387: 112-111(. در تکمیــل 

ــک،  ــن برمی شــمرد. جــدول شــمارة ی ــرای آیی ــی ب ــزده ویژگ ــر، پان ــن، رودنبول ــف آیی تعاری

ــت.  ــن ویژگی هاس ــه ای از ای خالص
جدول شمارة 1. ویژگی های آیین از دیدگاه اریک دبلیو رودنبولر

کنشیاند

اجراییاند

آگاهانهوداوطلبانهاند

غیرابزارییاغیرعقالنیاند

جدیوغیرتفریحیاند

جمعیواجتماعیاند

بیانگرروابطاجتماعیونظماجتماعیاند

مشروطاندنهاخباری

تأثیرگذارند

نمادین،چندالیهوچندوجهیاند
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مراسم آیینی در ایران، عمدتًا در قالب پنج گروه دسته بندی می شود:

ــرگان،  ــوروز، جشــن تی ــد: جشــن ن دســتة اول: آیین هــای باســتانی و اســطوره ای، مانن

جشــن مهــرگان، یلــدا و...

ــزاداری  ــر، ع ــد فط ــر، عی ــد غدی ــد: عی ــی، مانن ــی و مذهب ــای دین ــتة دوم: آیین ه دس

ــر و... ــرم و صف مح

ــروزی انقــالب اســالمی،  ــد: جشــن پی ــی، مانن ــی و حکومت دســتة ســوم: آیین هــای مل

هفتــة دفــاع مقــدس و...

ــور  ــف کش ــاص مختل ــوام خ ــوص اق ــه مخص ــه ای ک ــای منطق ــارم: آیین ه ــتة چه دس

ــای  ــایر بخش ه ــه س ــوط ب ــوند و مرب ــزار می ش ــی برگ ــک و قوم ــاس کوچ ــتند، در مقی هس

کشــور نمی شــوند. ماننــد: جشــن برداشــت خرمــن، مجلــس زار و بــار، مجلــس شــروع خوانی 

و...

دســتة پنجــم: آیین هــای خانوادگــی، ماننــد: ازدواج، بلــوغ، مراســم ختــم، مراســم تولــد 

و... کــه هرکــدام از ایــن آیین هــا برحســب خانــواده می توانــد متغیــر باشــد. 

بــا توجــه بــه ویژگــی آیین هــای نمایشــی از نظــر رودنبولــر، دســتة اول و دوم، به عنــوان 

تعریــف جــدی از آییــن در ایــران بیشــتر موردتوجــه ایــن پژوهــش قــرار می گیرنــد.

تأثیرات تلویزیون

ــوان یکــی از  ــال آیین هــا- به عن ــگ را در انتق در عصــر ارتباطــات، رســانه ها نقشــی پررن

ــکاران  ــون و هم ــه کارلس ــور ک ــد. همان ط ــا می کنن ــوری- ایف ــر کش ــگ ه ــی فرهن ارکان اصل

ــل  ــراد منتق ــه اف ــگ ب ــق آن، فرهن ــه از طری ــت ک ــانه، دروازه ای اس ــد: »رس ــرح می کنن مط

ــد« )کارلســون و  ــه شــمار می آی ــوای رســانه، یــک عنصــر فرهنگــی ب می شــود. اگرچــه محت

ــون-  ــاوری، تلویزی ــر فن ــود در عص ــانه های موج ــن رس ــال، در بی ــکاران، 2008: 126(. ح هم

به عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن رســانه ها بــر افــکار عمومــی- نقشــی بســیار مهــم را ایفــا 

می کنــد. آنچــه تلویزیــون را منحصربه فــرد ســاخته اســت، »توانمنــدی ایــن رســانه اســت 

کــه می توانــد هنجارهــای فرهنگــی مشــترک را اســتاندارد، کارآمــد و قدرتمنــد کنــد« )باهنــر 

ــی از  ــوان یک ــانه را به عن ــز، رس ــودک نی ــان ک ــان، 1389: 141(. روان شناس ــری کیذق و جعف

عوامــل محیطــی کــه در شــکل گیری فضــای رشــد کــودک مؤثرنــد، در نظــر می گیرنــد. نــگاه 
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روان شــناختی بــه تصویرهایــی کــه افــراد در ذهــن خــود می ســازند و بــه چگونگــی ســاخت 

ــکارد، 1384: 329(.  ــد هســتند )ســورین و تان ــا عالقه من آنه

نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه رســانه ها در فرهنگ ســازی، می تواننــد بــر شــناخت 

افــراد تأثیرگــذار باشــند. مثــالً بــا جهت دهــی بــه مــردم، موضوعــات را اولویت بنــدی 

کننــد و بــا تأکیــد بــر روی برخــی عناصــر، کاری کننــد کــه ایــن موضوعــات در جامعــه، دارای 

اهمیــت شــوند. در فراینــد جامعه پذیــری آیین هــا، آداب، رســوم و ســنت های اجتماعــی و 

ــد: ــی کنن ــر نقش آفرین ــیوه های زی ــه ش ــد ب ــانه ها می توانن ــی، »رس فرهنگ

حکومــت،  و  مــردم  بیــن  واســط  نهادهــای  به عنــوان  رســانه ها  1.اطالع رســانی: 

می تواننــد در انعــکاس آیین هــای اجتماعــی و رســاندن معانــی و پیام هــای آداب  و رســوم 

ــد. ــا کنن ــری ایف ــردم نقــش مؤث ــه م ــی ب فرهنگ

ــانی-  ــل خبررس ــزء مکم ــوان ج ــیر- به عن ــری از تفس ــا بهره گی ــانه ها ب ــیری: رس 2.تفس

ــة  ــن رابط ــی و تبیی ــوم اجتماع ــا و آداب  و رس ــتگی آیین ه ــیر پیوس ــه تفس ــد ب می توانن

منطقــی و آگاهانــه میــان آنهــا و یــاری رســاندن مــردم در درک ابعــاد مختلــف موضوعــات و 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــای اجتماع جریان ه

3.مشــارکتی: رســانه ها می تواننــد از رهگــذر ارائــة تصویــری دقیــق، عمیــق و گســترده 

از پیــام و معانــی آیین هــای اجتماعــی و بــا شــکل دهی بــه ذهنیــت تصمیم گیــران فرهنگــی، 

ــال  ــا انتق ــات ب ــب موضوع ــاد و جوان ــناخت ابع ــد: ش ــاری دهن ــوارد، ی ــن م ــا را در ای آنه

ــا و  ــن پیامده ــی، تبیی ــی - فرهنگ ــان سیاس ــه حاکم ــردم ب ــة م ــرات عام ــا و نظ دیدگاه ه

ــی  ــای اجتماع ــم و آیین ه ــرای مراس ــوة اج ــورد نح ــش رو درم ــای پی ــة گزینه ه ــاب  کلی بازت

براســاس هنجارهــای فرهنگــی، بافــت موقعیتــی جامعــه و عقالنیــت ورزی جمعــی و عمومی.

4.انتقــادی و نظارتــی: رســانه ها به عنــوان نهادهــای ناظــر بــر عملکــرد مســئوالن 

از  انتقــاد  بــه  می تواننــد  حکومتــی  سیاســت های  کنتــرل  و  اجتماعــی  فرهنگــی- 

سیاســتگذاری های مربــوط بــه فرهنــگ عمومــی بپردازنــد و به عنــوان نماینــدگان نهادهــای 

جامعــة مدنــی و بیانگــر خواســت های عمومــی و به مثابــه چشــمان ناظــر و صــدای جامعــه، 

ــر  ــی در براب ــی- اجتماع ــان فرهنگ ــاختن حاکم ــخگو س ــات و پاس ــازی موضوع ــه شفاف س ب

ــی  ــی- فرهنگ ــت گذاری اجتماع ــد سیاس ــی و رون ــورد خط مش ــهروندان درم ــش های ش پرس

ــیری، 1384: 39-37( ــد« )دهش ــادرت نماین ــی مب ــای اجتماع ــق آیین ه ــرای تحق ب
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از میــان ایــن چهــار ویژگــی، اطالع رســانی و مشارکت ســازی دارای اهمیــت بیشــتری 
ــه  ــا را ب ــود، آیین ه ــار خ ــا آث ــد ب ــل دارن ــًا تمای ــن ها عموم ــازندگان انیمیش ــتند. س هس

ــد. ــا کنن ــرار آیین ه ــه تک ــب ب ــا را ترغی ــرده و آنه ــی ک ــودکان معرف ک

نظریة کاشت

 یکــی از مهم تریــن نظریــات تأثیــر تلویزیــون بــر مشــارکت کــودکان در اجــرای آیین هــای 

ــراه همــکاران  ــه هم ــر ب ــرد. جــورج گربن ــة کاشــت1 بررســی ک ــا نظری ــوان ب نمایشــی را می ت

ــه را  ــن نظری ــون، ای ــان تلویزی ــاد روی مخاطب ــی های زی ــد از بررس ــال 1960 بع ــود در س خ

مطــرح کردنــد. »نظریــة کاشــت بــر آثــار تدریجــی و درازمــدت رســانه ها به ویــژه تلویزیــون 

بــر شــکل گیری تصویــر ذهنــی مخاطبــان از دنیــای اطــراف و مفهوم ســازی آنــان از واقعیــت 

اجتماعــی تأکیــد می کنــد« )مهــدی زاده، 1391: 65(. ایــن نظریــه تــالش زیــادی دارد 

ــر  ــد ب ــتقیم، می توان ــی و غیرمس ــورت تدریج ــان، به ص ــول زم ــون در ط ــد تلویزی ــا بگوی ت

ــانه را در  ــده در رس ــای مطرح ش ــه باوره ــه ای ک ــذارد. به گون ــی بگ ــرات خاص ــب تأثی مخاط

زندگــی واقعــی خــود عینی ســازی کنــد. »اتفاقــی کــه گربنــر در تکمیــل نظریــة خــودش از 

. )Baran & Davis, 2000: 316( »ــد ــاد می کن ــره ی ــی روزم ــدید2 در زندگ ــام تش ــا ن آن ب

بزرگ تریــن ایــراد تقریبــًا صحیحــی کــه توســط دیگــران بــه ایــن نظریــه وارد می شــود، 
ایــن اســت کــه »مخاطــب در مواجهــه بــا تلویزیــون فعــال عمــل می کنــد. مخاطــب فعــال 
ــرد«  ــون را نمی پذی ــری در تلویزی ــر ام ــادگی ه ــد و به س ــل می کن ــد، تحلی ــاب می کن انتخ
)ســورین و تانــکارد، 1381: 393(. 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 نمی شــود. بایــد توجــه کــرد 
کــه کــودک در برخــوردش بــا تلویزیــون فعــال عمــل نمی کنــد. »کــودک– بــه دلیــل ســن 
ــون دارد و  ــوای تلویزی ــوم از محت ــتنباط مفه ــی در اس ــارت چندان ــه مه ــود- ن ــال خ و س
ــزی  ــدان چی ــد، چن ــیم می کن ــون آن را ترس ــه تلویزی ــی ک ــی جهان ــی واقع ــارة زندگ ــه درب ن
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــون روی می آورن ــه تلویزی ــی ب ــودکان در حال ــن ک ــد. بنابرای می دان
ــورد  ــری درم ــناخت کمت ــی، ش ــای تلویزیون ــازندگان برنامه ه ــز س ــال و نی ــدگان بزرگس بینن
ــان گفتمانــی جهــان مــادی و معنــوی دارنــد« )دور، 1374(. بــه همیــن دلیــل، نظریــة  زب
ــی  ــن های آیین ــودکان از انیمیش ــری ک ــم تأثیرپذی ــرات مه ــی از نظ ــد یک ــت می توان کاش

تلویزیــون باشــد.

1  Cultivation Theory

2  Resonance
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نظریة شناختی- اجتماعی

ایــن نکتــه، حائــز اهمیــت بســیار اســت کــه آمــوزش مهارت هــای گوناگــون در 

زمینه هــای 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 نظریه پــردازان، پژوهشــگران، علمــا و معصومیــن، بــر ایــن نکتــه 

ــی)ع( می فرمایــد »هرآنچــه فــرد در  ــال، حضــرت عل ــه طــور مث ــد. ب تأکیــد بســیاری کرده ان

ــی  ــای عمــرش باق ــا انته ــر ســنگ در ذهــن او ت ــرد، همچــون نقشــی ب ــاد می گی ــی ی کودک

می مانــد« )مجلســی، 1983: 224(.

تأکیــد آمــوزش از ســنین کودکــی باعــث شــده بســیاری از روان شناســان در طــول تاریــخ 

ــهورترین  ــی از مش ــد. یک ــه دهن ــی را ارائ ــات متفاوت ــودکان، نظری ــری ک ــوص یادگی درخص

نظریــات، مربــوط بــه آلبــرت بنــدورا، روان شــناس کانادایی اســت. »به نظــر او، آمــوزش، تنها 

وســیلة یادگیــری نیســت، بلکــه بخــش وســیعی از یادگیری هــای انســان از طریــق مشــاهدة 

رفتــار دیگــران و تقلیــد صــورت می گیــرد« )ســیف، 1386: 167(. طبــق نظــر بنــدروا در ســال 

1977، کــودکان رفتارهــای جدیــد را از طریــق بازنمایــی در ذهــن و الگوســازی فرامی گیرنــد 

کــه بــه آن، نظریــة یادگیــری اجتماعــی1 یــا مشــاهده ای می گوینــد؛ »یعنــی کــودک، کوشــش 

ــراد،  ــانه ها، اف ــون رس ــی چ ــر محیط ــود )عناص ــراف خ ــط اط ــه در محی ــه را ک ــد آنچ می کن

رفتارهــا و...( مشــاهده کــرده اســت، در ذهــن ثبــت کنــد و در آینــده آن را به صــورت رفتــار 

اجتماعــی در جامعــه تکــرار و تقلیــد کنــد« )بــه نقــل از هــرراه و فریدمــن، 1990: 497(.

بنــدورا، یادگیــری اجتماعــی یــا مشــاهده ای را مهم تریــن عامــل رشــد و یادگیــری 

ــری  ــة یادگی ــام نظری ــه ن ــود ب ــاب خ ــور، 1385: 128(. او در کت ــی آورد )کدی ــاب م به حس

اجتماعــی می گویــد: در صورتــی کــه مــردم در شــیوة رفتــار، تنهــا بــر آثــار کنش هــای خــود 

ــبختانه،  ــد. خوش ــوار می ش ــیار دش ــررآور - بس ــورت ض ــری– به ص ــد، یادگی ــه می کردن تکی

اغلــب رفتارهــای انســان بــا مشــاهده از طریــق الگوپذیــری تبدیــل بــه آموختــه می شــود. 

اشــخاص از مشــاهدة دیگــران، ایده هــای جدیــدی را کســب می کننــد و ســپس به صــورت 

ــدورا، 1977: 35(.  ــد )بن ــد می کنن ــا را تقلی ــا، آن رفتاره ــوان راهنم ــده به عن ــذاری ش رمزگ

ــد و آزمایــش  ــر یادگیــری کــودکان متمرکــز می کن او در ادامــه، پژوهش هــای خــود را ب

1  Social cognitive theory
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ــدادی  ــش، تع ــن آزمای ــد. در ای ــام می ده ــو1 انج ــک بوب ــام عروس ــه ن ــود را ب ــروف خ مع

ــدند و  ــیم ش ــروه تقس ــه گ ــه س ــر( ب ــر و 36 پس ــاله )36 دخت ــش س ــا ش ــه ت ــودک س ک

بــا تماشــای فیلمــی، در مواجهــه بــا عروســک بوبــو قــرار گرفتنــد. بنــدورا بــه تأثیرپذیــری 

کــودکان و یادگیــری آنهــا از فیلــم پخش شــده پرداخــت و »رونــد نظریــة خــود را در چهــار 

مرحلــة اصلــی خالصــه کــرد:

ــه  ــت و توج ــده دق ــل تولیدش ــه عم ــخص ب ــه ش ــت ک ــِد الزم اس ــن فراین ــه: اولی توج

می کنــد.

یــادداری: در مرحلــة دوم، شــخص، مشــاهدة خــود را به صــورت اطالعات رمزگذاری شــده 

در حافظــه ذخیــره می کنــد.

بازتولیــد حرکتــی: در ایــن مرحلــه، شــخص بــه تقلیــد عمــل ذخیره شــده دســت 

می زنــد. البتــه گاهــی محدودیت هــای حرکتــی، باعــث بازتولیــد عمــل الگــو بــه ســبک خــود 

ــکار  ــک ورزش ــل ی ــد عم ــودکان نمی توانن ــال، ک ــرای مث ــود. ب ــخص می ش ــی ش توانایی های

ــد،  ــد. تقلی ــد، امــا ســعی و محدودســازی خــود را انجــام می دهن ــد کنن حرفــه ای را بازتولی

ــل آن، همانندســازی  ــای محــدود، پاســخ طوطــی وار اســت و نقطــة مقاب ــه معن تلویحــًا ب

ــری،  ــت. الگوگی ــق اس ــا سرمش ــاری ب ــای رفت ــة الگوه ــازی هم ــی یک س ــه معن ــه ب ــت ک اس

ــت. ــازی اس ــر از همانندس ــد و محدودت ــیع تر از تقلی وس

تقویــت: بنــدروا بــر مرحلــة چهــارم، تأکیــد بســیاری می کنــد و اعتقــاد دارد کــه کــودک، 

ســه مرحلــة اول را بــرای یک بــار انجــام می دهــد، امــا بــا تکــرار الگــو، آن را تبدیــل بــه رفتــار 

خــود می کنــد« )آقایوســفی و دیگــران، 1386: 240(.

ــری  ــت یادگی ــرای تقوی ــی را ب ــتة اصل ــه دس ــدروا، س ــث بن ــل بح ــو2 در تکمی لفرانس

می کنــد: مطــرح  مشــاهده ای 

تقویــت مســتقیم: ایــن نــوع تقویــت، بیشــتر در خردســاالن دیــده می شــود. بــه طــور 

مثــال، خردســالی عینــًا کلمــه ای کــه پــدرش می گویــد را تکــرار می کنــد.

ــی  ــای مثبت ــی، پیامده ــم تقویت ــع مه ــی از مناب ــاری: یک ــای رفت ــت از راه پیامده تقوی

1  Bobo doll experiment

2  Lefransva
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ــب  ــق گیری، نصی ــا سرمش ــرداری ی ــده از راه الگوب ــار آموخته ش ــة رفت ــه در نتیج ــت ک اس

کــودک می شــود. بــه طــور مثــال، او بــا گفتــن کلمــة شــیر، بــه عنصــر شــیر دســت پیــدا 

ــد. ــه می ده ــیر را ادام ــن مس ــودک ای ــد و ک می کن

تقویــت جانشــینی یــا غیرمســتقیم: ســومین حالــت، مشــهور بــه تقویــت دســت دوم، 

براســاس ایــن اســت کــه یادگیرنــده نصیبــی ببــرد. وقتــی کــودک، فــرد دیگــری مثــل یــک 

الگــو را می بینــد کــه بــرای انجــام رفتــاری پــاداش می گیــرد، خــود نیــز ایــن رفتــار را انجــام 

می دهــد. در ایــن روش، یادگیرنــده بــا خــودش اســتدالل می کنــد کــه پــاداِش  گرفته شــده 

براســاس انجــام رفتــار موردنظــر اســت. 

در کنــار بحــث تقویــت، بنــدورا و همکارانــش بــه ســه ویژگــی مهــم الگــو بــرای کــودک 

ــد: ــز اشــاره می کنن نی

ــد  ــو تقلی ــار الگ ــودکان از رفت ــه ک ــت اگرچ ــدورا دریاف ــاهده گر: بن ــو و مش ــباهت الگ ش

ــزان  ــد، می ــش یاب ــی کاه ــر آزمودن ــو و عنص ــن الگ ــباهت بی ــه ش ــی ک ــا زمان ــد، ام کرده ان

سرمشــق گیری نیــز کاهــش خواهــد یافــت. در تکمیــل ایــن بحــث، او مطــرح می کنــد کــه 

ــد. ــد می کنن ــان تقلی ــخصیت بی ج ــش از ش ــده، بی ــوی زن ــودکان، از الگ ک

ســن و جنســیت الگــو و مشــاهده گر: سرمشــق گرفتــن از رفتــار یــک همجنــس، نســبت 

بــه سرمشــق گرفتــن از جنــس مخالــف بیشــتر اســت. اگــر ایــن شــخصیت، هم ســن نیــز 

باشــد، تأثیــر بیشــتری خواهــد گذاشــت.

مقــام و شــهرت شــخصیت الگــو: ایــن یــک اصــل اساســی در تبلیغــات اســت. وقتــی 

ــان  ــر مخاطب شــخصیتی خوش چهــره و معــروف، کاری را انجــام می دهــد، تأثیــر بیشــتری ب

و بیننده هایــش می گــذارد )آقایوســفی،  1386: 242-244(.

یافته های پژوهش

ــون از دوســالگی  ــا تلویزی ــة مســتقیم کــودک ب ــر شــد، اولیــن تجرب همان طــور کــه ذک

آغــاز می شود)شــرام و همــکاران، 1377:40(. کــودکان هماننــد بزرگســاالن، در معــرض حجم 

زیــادی از پیام هــای ارتباطــی قــرار دارنــد و برخــالف بزرگســاالن کــه در برابــر پیــام مقاومــت 

ــازی  ــای ب ــه، محیط ه ــه، مدرس ــانه ها در خان ــتند. رس ــلیم پذیر هس ــیار تس ــد، بس می کنن

ــون  ــازی تلویزی ــد. جداس ــود دارن ــد، وج ــور دارن ــودکان حض ــه ک ــی ک ــای عموم و محیط ه
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ــد  ــد رش ــون در فراین ــه تلویزی ــت ک ــی اس ــت و بدیه ــر اس ــری اجتناب ناپذی ــودکان ام از ک

ــی ممکــن اســت رســانه ها  ــر مســتقیم و غیرمســتقیم خواهــد داشــت. »حت کــودک، تأثی

نســبت بــه والدیــن و مــدارس تأثیــر بیشــتری در اجتماعــی کــردن کــودک داشــته باشــند« 

ــرزاده، 1391: 49(. )کریمــی و اصغ

کشــورهای مختلــف بــه اهمیــت یادگیــری کــودکان از ســنین پاییــن توجــه کــرده  و از 

انیمیشــن، به عنــوان پرمخاطب تریــن قالــب بــرای کــودکان اســتفاده کرده انــد تــا آیین هــای 

نمایشــی خــود را بــه کــودکان سراســر دنیــا صــادر کننــد. این تالش ها به قــدری در سراســر 

دنیــا موفــق بودنــد کــه کودکان کشــور غیر مبدأ نیــز بــه آن آیین ها متمایــل شــده و 

ــن،  ــت انیمیش ــرو در صنع ــوان پیش ــکا به عن ــدند. آمری ــی ش ــران هویت ــار بح ــده دچ در آین

باوجــوِد نداشــتن هویــت قدیمــی و ســنت های مختــص بــه خــودش، تــالش  زیــادی بــرای 

شــکل گیری آییــن  و ســنت های اروپاییــان داشــته و به قــدری بــا انیمیشــن های خــود 

ــاک، روز شــکرگزاری،  ــد پ ــه مراســم هایی همچــون عی ــر گذاشــته ک ــودکان تأثی در ذهــن ک

ــرای  ــا ب ــر دنی ــی در سراس ــم های آیین ــن مراس ــن، پراهمیت تری ــن  هالووی ــمس و جش کریس

ــده اند. ــودکان ش ک

ــه  ــف ب ــبکه های مختل ــکا از ش ــبتی آمری ــی مناس ــار تلویزیون ــی آث ــا بررس ــدگان ب نگارن

میانگیــن حــدود چهــل اثــر در هــر ســال رســیدند کــه ایــن تعــداد بــا ورود بــه قــرن بیســت 

و یکــم و پیشــرفت صنعــت انیمیشــن و شــبکه ها افزایــش داشــته و شــاهد پخــش 

نزدیــک بــه صــد اثــر در ســال های اخیــر درخصــوص آیین هــای نمایشــی در مناســبت های 

ــر  ــی از نظ ــن های آیین ــن انیمیش ــه مهم تری ــمارة دو، ب ــدول ش ــم. ج ــکا بودی ــم در آمری مه

مخاطــب کــه در ســال های مــورد بررســی نگارنــدگان از تلویزیــون پخــش شــده، می پــردازد 

ــد. ــر می کن ــز ذک ــار را نی ــن آث ــای ای و آیین ه
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جدول شمارة 2. انیمیشن های مهم تولید شدة آمریکایی با محوریت ترویج آیین های سنتی

راهنما: کوتاه تلویزیونی: آثار تولیدشده ویژة مناسبت ها/ مجموعة تلویزیونی: آثار تولیدشده به صورت 

تک قسمت در ادامة یک مجموعة داستانی/ سینمایی: آثار با مدت بلند به صورت تولیدشده برای پخش در 

تلویزیون و یا آثار سینما که برای تلویزیون، تغییر شکل و رویه دادند.

نوع اثرآیین مضمونی اثرسال انتشارنام انیمیشن

کوتاهتلویزیونیجشنعیدپاک1980تعقیبشکالت

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمسوروزسنتپاتریک1981لپرکانهایکوچک

کوتاهتلویزیونیجشنهالووین1982هدیةدیزنیبرایهالووین

میکیماوسوسرود
کریسمس

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمس1983

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین1984بهکنجخانةپوخوشآمدید

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس1985زندگیوماجراهایبابانوئل

مجموعةتلویزیونیجشنشکرگزاری1986خرسهایمهربان

مجموعةتلویزیونیروزسنتپاتریک1987شکارچیانروحواقعی

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین1988سگیکوچکبهناماسکوبیدو

انیمیشنسینماییجشنعیدپاک1989داستانعیدپاک

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمس1990رازشمشیرسحرآمیز

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمس1991کریسمسراکونها

کوتاهتلویزیونیجشنهالووین1992دردسرهایگوفی

انیمیشنسینماییجشنکریسمسوجشنهالووین1993کابوسقبلازکریسمس

کوتاهتلویزیونیجشنعیدپاک1994تینیتونز:تعطیالتبهاری

مجموعةتلویزیونیجشنعیدپاک1994یوگیخرسه:خرسعیدپاک

مجموعةتلویزیونیجشنشکرگزاری1995پاوررنجرز

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین1996ردپایآبی:ترسهالووین

کوتاهتلویزیونیجشنعیدپاک1997اولینتخممرغعیدپاک

دیوودلبر:کریسمس
طلسمشده

انیمیشنسینماییجشنکریسمس1997

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین1998خرسکوچولو)دوقسمت(

انیمیشنسینماییجشنکریسمس1999درختکریسمس

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس1999جینگلبلز

مجموعةتلویزیونیجشنشکرگزاری1999وینیپووشکرگزاری

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین1999سیمپسونها:درختوحشت

انیمیشنسینماییجشنعیدپاک2000عیدپاکدرمزرعه
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انیمیشنسینماییجشنکریسمس2000کاسپر:روحکریسمس

مجموعةتلویزیونیروزسنتپاتریک2001فیوچراما

انیمیشنسینماییجشنکریسمس2002وینیپو:سالبسیارشاد

مجموعةتلویزیونیجشنعیدپاک2003دورایجستوجوگر

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2004گارفیلد:جشنتعطیالت

انیمیشنسینماییجشنعیدپاک2004ماجراهایتخممرغعیدپاک

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2005بتمن:شبگراندی

مجموعةتلویزیونیروزسنتپاتریک2006مارتینجادویی

کوتاهتلویزیونیجشنعیدپاک2007میکیماوسوشکاربزرگ

انیمیشنسینماییجشنکریسمس2008پروازپیشازکریسمس

آلوینوسنجابها:جشن
شکرگزاری

مجموعةتلویزیونیجشنشکرگزاری2008

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمس2009جورجکنجکاو:کریسمسزیبا

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2009سالنهایِشرِک

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمس2010تاموجری:جشنکریسمس

انیمیشنسینماییجشنکریسمس2011آرتورکریسمس

انیمیشنسینماییجشنعیدپاک2011هوپ

عصریخبندان:ماموت
کریسمس

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2011

ماجراهایسبزیجات:شب
عیدپاک

مجموعةتلویزیونیجشنعیدپاک2011

انیمیشنسینماییجشنهالووین2012هتلترانسیلوانیا

جشنعیدپاکوکریسمسو2012خیزشنگهبانان
شکرگزاری

انیمیشنسینمایی

انیمیشنسینماییجشنهالووین2012پارانورمن

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2012کریسمسنفرتانگیز

انیمیشنسینماییجشنشکرگزاری2013پرندگانآزاد

انیمیشنسینماییجشنروزمردگان2014کتابزندگی

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2014ِالف:ماجرایموزیکال

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2015پرندگانخشمگین

مجموعةتلویزیونیجشنشکرگزاری2016دنیایاستیون

مجموعةتلویزیونیروزسنتپاتریک2016تایتانهایجوانبهپیش

انیمیشنسینماییجشنروزمردگان2017کوکو
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کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2017ترولها:تعطیالت

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2017ابرهیوالها

انیمیشنسینماییجشنکریسمس2018گرینچ

مجموعةتلویزیونیجشنشکرگزاری2018خانهالود

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2019سیبوپیازدرکریسمس

انیمیشنسینماییجشنکریسمس2019کالوس

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2019خونآشامانکوچک

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2020ماجراهایپدینگتون

بروبرو.کارسونبروبه
کریسمس

مجموعةتلویزیونیجشنکریسمس2020

مجموعةتلویزیونیجشنهالووین2020ماجراهایماداگاسکارکوچک

کوتاهتلویزیونیجشنکریسمس2020بیگانههادرکریسمس

اینهــا تنهــا بخشــی از آثــار تولیدشــده در زمینــة آیین هــای نمایشــی در آمریــکا هســتند. 

ــد،  ــمس و بع ــالت کریس ــه تعطی ــوط ب ــده، مرب ــای تولیدش ــتر آیین ه ــی، بیش ــق بررس طب

ــناک  ــای ترس ــن ها، فض ــایر جش ــه س ــبت ب ــن نس ــدرت هالووی ــل ق ــت. دلی ــن اس هالووی

ــنی  ــای انیمیش ــق روایت ه ــرای خل ــبی را ب ــت مناس ــه موقعی ــت ک ــم اس ــود در مراس موج

ــد. ــاد می کن ایج

ــی  ــراه مبان ــه هم ــده ب ــوردی ذکرش ــای م ــرِی نمونه ه ــی/ هن ــل فن ــا تحلی ــدگان ب نگارن

ــه مهم تریــن ویژگی هــای موفقیــت  ــر کــودکان، ب ــی ب ــار تلویزیون ــرات آث روان شناســِی تأثی

ــد از: ــار عبارت ان ــه اختص ــا ب ــن ویژگی ه ــد. ای ــت یافتن ــکا دس ــی آمری ــن های آیین انیمیش

تعدد و تکرار

اولیــن انیمیشــن آیینــی آمریــکا، انیمیشــن کوتاهــی بــه نــام اولیــن کریســمس1 اســت 

ــن های  ــاد انیمیش ــت زی ــت. قدم ــکا رف ــره ای در آمری ــای نق ــال 1913 روی پرده ه ــه در س ک

ــی  ــی )جــدول شــمارة 2( به خوب ــار تولیــدات فــراوان انیمیشــن های تلویزیون ــی، در کن آیین

ــون اســت. هیچــگاه  ــی در تلویزی ــرار انیمیشــن های آیین ــدد و تک ــدرت تع نشــان دهندة ق

نمی تــوان بــا تولیــد یــک قســمت از یــک انیمیشــن ادعــا کــرد کــه کــودک تأثیــر کافــی را 

از آن می گیــرد. امــا اگــر همیــن رونــد در صــد قســمت به صــورت 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 می گیــرد.

تعــداد زیــاد ایــن تولیــدات و تکــرار آنهــا در زمان هــای مختلــف، به خوبــی بیانگــر تأثیــر 

ــا تماشــای  ــر مخاطــب کــودک اســت. کــودک حتــی اگــر هــم نخواهــد ب نظریــة کاشــت ب

ــه آییــن موردنظــر جــذب می شــود و ایــن،  ــار در زمان هــای مختلــف، ب ناخــودآگاه ایــن آث

تکنیــِک اصلــِی تأثیرگــذاری بــر مخاطــب کــودک اســت.

ــز اهمیــت ایــن اســت کــه همــة ایــن انیمیشــن ها لزومــًا در زمان بنــدی روز  نکتــة حائ

مخصوصشــان پخــش نمی شــوند. انیمیشــن های آیینــی در طــول ســال به طــور مــداوم از 

شــبکه های مختلــف پخــش می شــوند تــا کــودک، خــود را بــرای آییــن مدنظــر آمــاده کنــد. 

کــودک بــا مشــاهدة ایــن آثــار، به مــرور، مفاهیــم شــکل گرفته در آییــن را از طریــق روایــت 

و شــخصیت های انیمیشــن دریافــت می کنــد و بــا شبیه ســازی ظاهــر و رفتــار خــود نســبت 

بــه اثــر پخش شــده، خــود را بــرای آییــن مدنظــر در موعــدش آمــاده می کنــد. 

آیینــی نیــز در روز موردنظــر، تمــام  انیمیشــنی  ایــن، ویژه برنامه هــای  عــالوه بــر 

شــبکه ها را تســخیر کــرده و کــودک بــا تماشــای هــر شــبکه ای، آییــن را دریافــت می کنــد. 

در کنــار بحــث تکــرار مســتمر ایــن آثــار، بایــد دقــت کــرد کــه جــدول پخــش شــبکه ها زیــاد 

اجــازه نمی دهــد کــه هــر ســال، انیمیشــن آیینــی تکــراری پخــش شــود و مخاطبــان کــودک، 

هرســاله بــا آثــاری جدیــد روبــه رو خواهنــد شــد. امــری کــه در ایــران به نــدرت شــاهد آن 

هســتیم، یعنــی یــا اصــوالً انیمیشــن خاصــی دربــارة آیین هــای ایرانــی وجــود نــدارد و یــا 

ــه ســرعت شــبکه را  ــودک ب ــه ک ــرار می شــود ک ــدر تک ــد شــده باشــد، آن ق ــر هــم تولی اگ

ــد. ــی دیگــر کشــورها را تماشــا می کن ــار آیین ــر داده و آث تغیی

شخصیت پردازی جذاب و موفق 

آثــار، شــخصیت پردازی های موفــق  ایــن  از ویژگــی تعــدد و تکــرار مــداوم  بعــد 

انیمیشــن های آیینــی، بــرگ برنــدة مهــم ایــن آثــار در دنیــا هســتند. خالقــان انیمیشــن های 

ــد: ــق می کنن ــب خل ــن قال ــود را در ای ــخصیت های خ ــورت، ش ــه دو ص ــی، ب آیین

کــه ذکــر  ازپیش تضمین شــده: همان طــور  از شــخصیت پردازی های  اســتفاده   .1

شــد، یکــی از الگوهــای تقویــت یادگیــری بنــدورا، براســاس شــخصیت های مشــهور و موفــق 

اســت. کــودکان نیــز وقتــی متوجــه می شــوند کــه شــخصیت محبوب شــان در حــال انجــام 
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آیینــی نمایشــی اســت، عالقــه پیــدا می کننــد کــه آییــن را تقلیــد کننــد. ایــن، الگــوی اصلــی 

ــان  ــان و کارشناس ــا روان شناس ــورت ب ــا مش ــی ب ــران دیزن ــت. مدی ــی اس ــی دیزن ــار آیین آث

ــف،  ــبت های مختل ــود در مناس ــروف خ ــای مع ــخصیت ها و مجموعه ه ــرای ش ــی، ب فرهنگ

ــارز ایــن امــر، مجموعه آثــار کوتــاه مناســبتی  ویژه برنامه هایــی را تولیــد می کننــد. نمونــة ب

ــزد  ــوان محبوب تریــن شــخصیت انیمیشــنی ن میکــی مــاوس اســت. میکــی مــاوس، به عن

کــودکان در دنیــا، آیین هــای مختلفــی را بــا شــخصیت های دیگــر دیزنــی در قالــب داســتانی 

ــذارد. ــر خــود را می گ ــه، تأثی ــوزش می دهــد و این گون ــودکان آم ــه ک ب

همیــن اتفــاق در دیگــر آثــار محبــوب ذکرشــده در جــدول و همچنیــن مجموعــة چارلــی 

ــی بــراون، ویژگی هــای بســیار نزدیکــی بــه مخاطبــان کــودک  بــراون نیــز رخ می دهــد. چارل

دارد. شــخصیت او هم ســن مخاطبــان اســت و هماننــد آنهــا رفتــار می کنــد. ایــن یکــی از 

اصــول اساســی روان شناســی یادگیــری کــودکان اســت و بــه همیــن دلیــل، چارلــی بــراون 

ــای  ــا رفتاره ــی ب ــخصیت های مکمل ــز ش ــراون نی ــی ب ــار چارل ــد. در کن ــل می کنن ــق عم موف

ــه،  ــتند و این گون ــا هس ــی در دنی ــادی از کودک ــدام نم ــه هرک ــد ک ــود دارن ــاوت وج متف

ــوند. ــره می ش ــن مخاب ــن انیمیش ــق ای ــا از طری ــام دنی ــه تم ــا ب آیین ه

کمبــود اســتفاده از شــخصیت های محبــوب بــرای آمــوزش و تبلیــغ آیین هــای نمایشــی 

در ایــران بــه شــدت احســاس می شــود. مجموعه هــای زیــادی در طــول ایــن ســال ها موفــق 

شــدند بــه محبوبیــت خاصــی دســت پیــدا کننــد، امــا عــدم توجــه مدیــران بــه آیین هــای 

نمایشــی باعــث شــده از ظرفیــت شــخصیت های محبــوب بــرای توضیــح آیین هــای دینــی 

و ایرانــی به خوبــی اســتفاده نشــود. بــه طــور مثــال، می تــوان از شــخصیت های مجموعــة 

ــی در  ــای نمایش ــح آیین ه ــرای توضی ــف ب ــبت های مختل ــان در مناس ــا پهلوان ــتان ی شکرس

بســتر روایــت داســتانی اســتفاده کــرد تــا این گونــه بــا آثــار محبــوب و موفــق آمریکایــی 

توانایــی رقابــت پیــدا کننــد.

2. اســتفاده از شــخصیت های جدیــد متناســب بــا مخاطــب: برخــی از تولیدکننــدگان 

نیــز بــرای خلــق آثــار ســینمایی آیینــی و یــا آثــار کوتــاه تلویزیونــی )بیــن 15 تــا 40 دقیقــه( 

ــن  ــد. ای ــتفاده کردن ــتانی اس ــت داس ــان در روای ــوان قهرم ــد به عن ــخصیت های جدی از ش

قهرمان هــا معمــوالً خودشــان شــخصیتی آیینــی نیســتند و طبــق الگــوی بنــدروا از جنــس 

مخاطبــان می شــوند، امــا در رونــد داســتانی در کنــار شــخصیت های آیینــی قــرار می گیرنــد. 
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بــه طــور مثــال، یکــی از نمونه هــای موفــق، انیمیشــن ســینمایی خیــزش نگهبانــان1، 

محصــول ســال 2012 اســت. جــک فراســت، قهرمــان بی میــل در انیمیشــن، خــودش یکــی 

از شــخصیت های افســانه ای غربیــان اســت، امــا از یــک اســطوره و آییــن، تبدیــل بــه یــک 

ــد. جــک  ــرار کن ــاط برق ــا او ارتب ــر ب ــا کــودک و نوجــوان، راحت ت قهرمــان عــادی می شــود ت

ــچ  ــا هی ــه از آیین ه ــد ک ــوان می کن ــودک و نوج ــان ک ــة مخاطب ــه هم ــبیه ب ــودش را ش خ

ــود.  ــنا می ش ــی آش ــخصیت های آیین ــام ش ــا تم ــه ب ــک پروس ــا در ی ــد، ام ــی ندارن اطالعات

ــن تعــدد شــخصیت، کار  ــد و ای ــی دارن ــن شــخصیت ها، ویژگی هــای متفاوت ــدام از ای هرک

ــور  ــر کش ــا ه ــی و ی ــب آمریکای ــد. مخاط ــاده می کن ــیار س ــواداران، بس ــاب ه ــرای انتخ را ب

ــد،  ــداری می کن ــتان، هم ذات پن ــخصیت های داس ــی از ش ــا یک ــودآگاه ب ــور ناخ ــه ط ــر ب دیگ

ــر  ــود در نظ ــرای خ ــو ب ــوان الگ ــد و او را به عن ــد کن ــش او را تقلی ــا و من ــعی دارد رفتاره س

بگیــرد. ایــن الگوپذیــری در نهایــت منجــر بــه تقلیــد آییــن و هویــت موجــود در انیمیشــن 

می شــود.

تصویر 1. استفاده از شخصیت های محبوب برای انیمیشن های آیینی کریسمس

https://www.ouwwoensel.nl › top-christmas-films :منبع

1  Rise of the Guardians
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تأکید بر عنصر حرکت در انیمیشن ها

بــه اعتقــاد دیویــد پارکیــن و رودنبولــر، »آییــن اساســًا یــک فعالیــت فیزیکــی اســت« 

)خــاک زنــد: 1394: 57(. بــا توجــه بــه ویژگــی غیرکالمــی بــودن آییــن، نقــش حرکــت در 

ایــن امــر بــه شــدت دیــده می شــود. از ایــن رو، کــودکان بــا توجــه بــه تحرک پذیری شــان، 

ــان  ــرای آن ــد و آیین هــای نمایشــی ب ــه شــرکت در مراســم های آیینــی دارن تمایــل زیــادی ب

جــذاب اســت. بــا توجــه بــه ایــن امــر، هیــچ برنامــة موفقــی را در شــبکه های کــودکان دنیــا 

نمی توانیــم بیابیــم کــه شــخصی بــا حــرف زدن، آیین هــا را بــه کــودکان توضیــح بدهــد.

»کــودک ســریع فکــر می کنــد و ســریع هــم خســته می شــود، بــه همیــن دلیــل حوصلــة 

داســتان های کنــد و کــش دار را نــدارد« )باقــری، 1375: 27(. هرچــه برنامه هــا بــه حالــت 

ــر  ــس بهت ــود. پ ــر می ش ــا کمت ــه آنه ــودک ب ــه ک ــزان توج ــوند، می ــر ش ــو نزدیک ت گفت وگ

اســت جــز در مــوارد الزم، از گفت وگــو اســتفاده نشــود و بیشــتر از اکشــن اســتفاده شــود 

)سپاســگر شــهری، 1387: 172(. کــودک جــذب شــده بــه آثــار پرحرکــت، طبــق نظــر بنــدورا، 

ــه ســرعت رفتارهــا را تقلیــد کــرده و تصمیــم می گیــرد حــرکات قهرمــان را انجــام دهــد.  ب

بــه همیــن دلیــل، تمــام انیمیشــن های موفــق تولیدشــدة آیینــی، دارای حرکــت و ماجــرای 

زیــاد هســتند. بــه طــور مثــال، در یــک قســمت بیســت دقیقــه ای از مجموعــة اســکوبی دو، 

بــا حداقــل شــش ماجــرای اکشــن پربرخــورد بــرای تبییــن آییــن مدنظــر مواجــه می شــویم. 

تأکید بر فضای صوتی بیشتر

ایــن ویژگــی، مکمــل ویژگــی قبلــی، یعنــی تأکیــد بــر حرکــت اســت. زمانــی کــه حرکــت 

یــک انیمیشــن تلویزیونــی زیــاد شــود، یقینــًا دیالــوگ آن نیــز کمتــر می شــود. اتفاقــی کــه 

کمتــر در ایــران شــاهدش هســتیم و انیمیشــن ها بــه شــدت وابســته بــه دیالــوگ هســتند. 

کمتــری  دیالوگ هــای  کــه  بودنــد  موفق تــر  آثــاری  صورت گرفتــه،  بررســی های  طبــق 

داشــتند و حتــی به صــورت موزیــکال بــا موســیقی اجــرا می شــدند. بــه طــور مثــال، چنــد 

ــوگ هســتند و در انتهــای  ــار میکــی مــاوس به صــورت بــدون دیال انیمیشــن از مجموعه آث

آثــار، ترانه هایــی بــا محوریــت آییــن بــرای مخاطــب اجــرا شــده تــا کــودک ارتبــاط بهتــری 

ــد  ــد می کن ــودک، عناصــری را تأکی ــرای ک ــت موســیقی ب ــورد در اهمی ــد. کالینگف ــرار کن برق

کــه در یــک اثــر تلویزیونــی باعــث جــذب بیشــتر کــودک بــه تلویزیــون می شــود: »آشــنایی 

قبلــی بــا صداهــا یــا موســیقی، تغییــر بلنــدی و کوتاهــی صــدا، صــدای بچه هــا، جلوه هــای 



158

نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیین های نمایشی برای کودکان

دوره 4
 پیاپی 11
بهار 1400

ویــژه صوتــی، صداهــای غیرعــادی، خنــده، صــدای زنانــه و موســیقی های گوناگــون« 

ــورد، 1380، 56-66(. )کالینگف

آیینــی، مجموعه انیمیشــن  انیمیشــن های  کم دیالــوگ  از نمونه هــای موفــق  یکــی 

چارلــی بــراون اســت. در ایــن انیمیشــن، شــخصیت های اصلــی داســتان، کودکانــی هســتند 

کــه ترجیــح می دهنــد به جــای ادای دیالــوگ، بــا یکدیگــر بــا آواهــای صوتــی و یــا حتــی کالم 

تصویــری تشکیل شــده در ابــر صحبــت کننــد. بــه دلیــل اینکــه برخــی قســمت های چارلــی 

ــه مخاطــب درخصــوص جشــن ها و  ــی ب ــد توضیحات ــراون فضــای مســتندگونه دارد و بای ب

ــر،  ــزا روی اث ــورت مج ــک راوی به ص ــا ی ــال و ی ــخصیت های بزرگس ــود، ش ــا داده ش آیین ه

ــد. ــز کنن ــی کــودک از کالم پرهی ــا شــخصیت های اصل ــد ت حــرف می زنن

انتقال مفاهیم به صورت غیرمستقیم با ابزار سرگرمی

همــة انیمیشــن های آیینــی موفــق تــالش دارنــد بــه طــور غیرمســتقیم مفهــوم خــود را 

بــا جنبــة ســرگرمی بــه مخاطــب انتقــال دهنــد. امــا همیــن جنبــة ســرگرمی را نیــز می تــوان 

ــتانی  ــت داس ــه روای ــتند ک ــاری هس ــتة اول، آث ــرد. دس ــیم ک ــی تقس ــتة اصل ــه دو دس ب

ــه انجــام آییــن مدنظــر ختــم  ــا انتهــا نقــل می کننــد، به طوری کــه ایــن روایــت ب خــود را ت

ــو  ــار او الگ ــودک از رفت ــده و ک ــروز ش ــن، پی ــام آیی ــا انج ــی، ب ــخصیت اصل ــود و ش می ش

ــن  ــر آیی ــدون ذک ــد ب ــالش می کنن ــه ت ــتند ک ــن هایی هس ــتة دوم، انیمیش ــرد. دس می گی

ــچ و  ــر پی ــی از پ ــن یک ــب انیمیش ــد. قال ــذب کنن ــه آن ج ــب را ب ــح، مخاط ــور صری ــه ط ب

ــب انیمیشــن کاری  ــژة قال ــی وی ــدی دنیاســت. ظرفیت هــای بیان ــن قالب هــای تولی خم تری

می کنــد کــه هنرمنــد در بســیاری از مــوارد، بتوانــد بــدون آمــوزش مســتقیم بــه مخاطــب، 

او را درگیــر هــدف و پیــام خــود کنــد. خصوصــًا شــخصیت کــودک کــه تمایــل زیــادی بــه 

ــان1  ــری پنه ــق یادگی ــوان از طری ــن دارد و می ت ــای انیمیش ــا تماش ــودش ب ــازی خ سرگرم س

ــرد. ــام ب ــی ن ــن های آیین ــب در انیمیش ــدی مناس ــوان ترفن به عن

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 

ــکا  ــن آمری ــت انیمیش ــازی زاده، 1387: 75(. صنع ــی، نم ــش، عبدل ــوزد« )خیراندی را می آم

1  Latent Learning
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نیــز به خوبــی از روش غیرمســتقیم بــرای ارائــة بســترهای آیینــی خــود بــه مخاطــب کــودک 

ــن های  ــق از انیمیش ــیار موف ــة بس ــکوبی دو، نمون ــن اس ــت. انیمیش ــرده اس ــتفاده ک اس

آیینــی به صــورت غیرمســتقیم اســت. در هــر قســمت، اســکوبی دو و تیــم خــود بــه شــهری 

ــه  ــد و متوج ــارزه می کنن ــوال مب ــا هی ــا ب ــد. آنه ــورد می کنن ــوال برخ ــک هی ــا ی ــد و ب می رون

ــش،  ــه اهداف ــل ب ــردم و نی ــاندن م ــرای ترس ــه ب ــت ک ــانی اس ــوال انس ــه هی ــوند ک می ش

ماســک زده اســت.

تاکنــون بــاالی پانصــد قســمت تلویزیونــی و بیســت اثــر بلنــد ســینمایی و تلویزیونــی 

ــا همیــن تــم داســتانی تولیدشــده امــا هنــوز هیــچ مخاطبــی  از شــخصیت اســکوبی دو ب

ــی  ــای ارتباط ــن پیونده ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ــته نش ــت آن خس ــتان یکنواخ از داس

اســکوبی دو بــا مخاطبــان خــود، خصوصــًا کــودکان، در ایــن اســت کــه انیمیشــن اســکوبی 

دو، ارتبــاط ویــژه ای بــا جشــن هالوویــن دارد. ارتباطــی کــه در نــگاه اول مشــخص نیســت، 

امــا در طــول روایــت ســرگرم کننده و کمــدی شــخصیت اســکوبی دو بــه همــراه دوســتانش، 

ــا و آمریــکا  وارد ذهــن مخاطــب می شــود. در جشــن هالوویــن کــه بیــن تمــام مــردم اروپ

ــخصیت های  ــاس ش ــیدن لب ــا پوش ــودکان ب ــه دارد، ک ــب ادام ــه ش ــود و س ــزار می ش برگ

مرســوم در تاریــخ ادبیــات ترســناک بــه ســمت خانه هــا می رونــد و از مــردم در ازای 

ــرن  ــط ق ــن از اواس ــن جش ــد. ای ــت می کنن ــکالت درخواس ــیرینی و ش ــا ش ــاندن آنه ترس

ــرای  ــی ب ــای نمایش ــن آیین ه ــی از محبوب تری ــون یک ــد و اکن ــیحیت ش ــم وارد مس هجده

کــودکان اســت.

ــه طــور مســتقیم از کلمــه هالوویــن اســتفاده نمی کنــد،  انیمیشــن اســکوبی دو نیــز ب

ــناکی را  ــخصیت ترس ــاس ش ــک و لب ــت ها، ماس ــی از آنتاگونیس ــمت، یک ــر قس ــا در ه ام

ــرور در ذهــن مخاطــب  ــاس توســط شــخصیت ها، به م ــردن لب ــن ک ــه ت ــد. ب ــن می کن ــه ت ب

جــای خــود را بــاز می کنــد. شــباهت همیــن امــر در طــول پنجــاه ســال از تولیــد اثــر باعــث 

ــی  ــه جشــن هالوویــن و ایــن انیمیشــن شــده اســت. خیل عالقه منــدی بیشــتر کــودکان ب

ــا شــخصیت های  ــد و ی ــا رســوم جشــن هالوویــن آشــنایی ندارن از کــودکان هســتند کــه ب

ــکوبی دو،  ــمت های اس ــادی از قس ــداد زی ــای تع ــا تماش ــا ب ــند، ام ــناک را نمی شناس ترس

ناخــودآگاه بــا ایــن مســائل آشــنا شــده و بــه ایــن شــخصیت ها عالقــه نشــان می دهنــد. 

بــه دلیــل تکــرار و محبوبیــت انیمیشــن اســکوبی دو، به مــرور، جشــن هالوویــن بــا 

شــخصیت هایش بــه کشــورهای دیگــر نیــز وارد می شــود و در هویــت کــودکان جــای خــود 
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ــد. ــاز می کن را ب

انیمیشــنی غیرمســتقیم  کــه خلــق مجموعه هــای  اســت  ایــن  نکتــة قابل توجــه 

بــرای ترویــج آییــن، کار ســاده ای نیســت. یکــی از مهم تریــن تفاوت هــای شــکل گیری 

ــار  ــد آث ــرای تولی ــح ب ــت صحی ــدم مدیری ــی در »ع ــی و خارج ــی ایران ــن های آیین انیمیش

جــذاب« خالصــه می شــود. در رونــد تولیــدی انیمیشــن های آیینــی آمریکایــی، مجموعــه ای 

از کارشناســان، نویســندگان، مدیــران و روان شناســان دســت بــه دســت همدیگــر می دهنــد 

تــا بــه یــک قالــب ســریالی موفــق در حــوزة آیینــی بــا رویکــرد ســرگرمی برســند. بــه طــور 

ــر،  ــرادران وارن ــی، پیکســار، ب ــا چــون دیزن ــال، در »بســیاری از کمپانی هــای معــروف دنی مث

کارتــون نتــورک و... شــاهد حضــور دائمــی کارشناســان در حــوزة آییــن و فرهنــگ هســتیم« 

ــل از مســتند درون پیکســار، 2020(. ــه نق )ب

ــازی  ــتم سرگرمی س ــا سیس ــر ب ــای مدنظ ــذاری پیام ه ــا هدف گ ــالق ب ــدی خ ــم تولی تی

ــه خــود  ــان زیــادی را ب ــد مخاطب ــاری می رســند کــه در طــول ســالیان می توان ــه تولیــد آث ب

جــذب کنــد. مخاطــب کــودک نیــز در وجــه اول، متوجــه پیــام نهفتــه در اثــر نمی شــود، امــا 

بــه  مــرور زمــان، بــا روش هــای الگوپذیــری بنــدورا و نظریــة کاشــت، بذرهایــی از آیین هــای 

نهفتــه در انیمیشــن در او ایجــاد می شــود و بــه طــور مثــال، عاشــق شــخصیت های منفــی 

ادبیــات ترســناک و در نهایــت آییــن هالوویــن می شــود و از آیین هــای خــود بازمی مانــد.

تصویر شمارة 2. برخی از شخصیت های منفی مجموعه انیمیشن اسکوبی دو منطبق با شخصیت های هالووین در 

ادبیات ترسناک

https://scoobydoo.fandom.com :منبع
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فرم بصری جذاب

در کنــار ویژگی هــای ذکــر شــده، ایــن ویژگــی بــه نظــر نگارنــدگان کمتــر نیــاز بــه تفســیر 

دارد. دلیــل ایــن امــر، عــدم اهمیــت فــرم بصــری آثــار آیینــی بــرای کــودکان نیســت، بلکــه 

ــژه ای  ــران، فرم هــای بصــری وی ــه در طــول ســالیان گذشــته در ای ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ب

ــا ایجــاد ســاعت های پخــش مناســب  ــا خوشــبختانه ب ــد نمی شــد. ام ــرای کــودکان تولی ب

کــودکان و حتــی خردســاالن، ایــن وضعیــت بهبودیافتــه و هنرمنــدان متوجــه فــرم بصــری 

خــاص و ویــژه بــرای کــودکان شــده اند و اینکــه چقــدر بــا آثــار نوجوانــان متفــاوت اســت. 

جذابیــت بصــری، گرافیــک کار و ترکیــب رنگ هــا در انیمیشــن، عناصــر فوق العــاده 

مهمــی هســتند. ایــن اهمیــت را می تــوان در نقــش تلویزیــون- به عنــوان عاملــی اساســی 

در ســاخت زیربنــای ســواد بصــری و زیباشناســی تصویــری کــودکان- دنبــال کــرد )فرودگاهــی، 

1377: 10(. فضــای رنگــی موجــود در انیمیشــن بــه ســرعت باعــث جــذب چشــم مخاطــب 

ــز  ــه ج ــا- ب ــة آیین ه ــرای هم ــده ب ــن های تولیدش ــل، انیمیش ــن دلی ــه همی ــود، ب می ش

هالوویــن- اکثــرًا دارای رنــگ و لعاب هــای روشــن هســتند. آییــن هالوویــن بــه دلیــل اینکــه 

در فضایــی ترســناک می گــذرد بایــد بــا رنــگ و لعــاب تیره تــر مخاطــب را بــه خــود جــذب 

کنــد و یــک استثناســت. موفق تریــن انیمیشــن های آیینــی تولیدشــده بــا تکنیــک دوبعــدی 

هســتند تــا طراحــان از قــدرت شبیه ســازی بــه نقاشــی های کــودکان بــرای جــذب مخاطــب 

ــن،  ــخصیت های درون انیمیش ــد ش ــاس می کن ــه احس ــی ک ــودک، زمان ــد. ک ــتفاده کنن اس

همچــون نقاشــی هایش ســاده و خطــی و بــا رنگ هــای تــو پــر و غالبــًا روشــن هســتند، بــه 

ــل می شــود. ــز متمای ــر نی ــن و داســتان اث ــه آیی ــه ب ســمت آن جــذب می شــود و این گون

نتیجه گیری

ــد. ســازندگان و  ــه دارن ــه جامع ــت ب ــادی در شــکل دهی هوی ــر بســیار زی ــا تأثی آیین ه

مدیــران تولیــدات رســانه ای 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 مهم تریــن ویژگی هــای انیمیشــن های آیینــی 

ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــن های تلویزیون ــازندگان انیمیش ــت. س ــون پرداخ ــده از تلویزی ــش ش پخ

ویژگی هــای جــذاب بصــری و صوتــی و حرکتــی، مخاطــب کــودک را بــه خــود جــذب کــرده و 

در اثــر تکــرار و تــداوم در طــول ســالیان مختلــف، آیین هــای خــود را بــه صــورت مســتقیم 
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و غیــر مســتقیم بــه مخاطــب ارائــه دادنــد. 

بــرای پاســخ بــه پرســش دوم، نیــاز شــد مؤلفه هــای روان شناســی و تأثیــرات رســانه ها 

ــا تلویزیــون  ــر کــودکان مــورد بررســی قــرار گیــرد. کــودکان از اولیــن ســال های زندگــی، ب ب

ــه را  ــنین اولی ــودک در س ــب ک ــوند. مخاط ــن می ش ــب انیمیش ــذب قال ــده و ج ــنا ش آش

نمی تــوان یــک مخاطــب فعــال نامیــد، چراکــه قابلیــت تصمیم گیــری و گزینــش داده هــای 

ارســالی از ســوی تلویزیــون را نــدارد. بــر همیــن اســاس، پیام هــای 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 می بــرد. اتفاقــی کــه در آینــده باعــث تغییــر 

ــودک خواهــد شــد. ــرض ک ــن پیش ف آیی

ــری  ــق الگوپذی ــودک، از طری ــری ک ــن روش یادگی ــدورا، بهتری ــناختی بن ــة ش ــق نظری طب

و تکــرار رفتــار دیگــران صــورت می گیــرد. تولیدکننــدگان انیمیشــن های تلویزیونــی بــا 

بهره گیــری از شــخصیت های موفــق در مجموعه هــای خــود تــالش دارنــد الگوهــای مناســبی 

را بــرای کــودکان ایجــاد کننــد. ایــن الگوهــا اصــوالً از شــخصیت های محبــوب مجموعه هــای 

ــار  ــد. آث ــد کن ــی او را تقلی ــا مخاطــب کــودک، رفتارهــای آیین گذشــته ایجــاد می شــوند ت

دیگــری نیــز کــه بــر پایــة شــخصیت های جدیــد خلــق می شــوند، بــا نزدیــک کــردن قهرمــان 

ــر مخاطــب را  ــة انیمیشــنی ب ــذاری مجموع ــزان اثرگ ــودک، می ــات و رفتارهــای ک ــه روحی ب

افزایــش می دهنــد. کــودکان از لحــاظ روان شناســی، عالقــة زیــادی بــه کارهــای پرتحــرک و 

ــرار آیین هــای نمایشــی  ــا تک ــی ب ــد و شــخصیت های انیمیشــن های تلویزیون ــی دارن فیزیک

فیزیکــی، کــودکان سراســر دنیــا را بــه تقلیــد از آنهــا و الگوپذیــری دعــوت می کننــد.

عالقــة کــودکان بــه آییــن و الگوپذیــری آنــان از رفتارهــای محیــط اطــراف، به خصــوص 

انیمیشــن های تلویزیونــی، اهمیــت مدیریــت صحیــح ایــن حــوزه را بیــش از پیــش روشــن 

می کنــد. سیاســت گذاری مدیــران و تولیدکننــدگان کشــور بایــد به گونــه ای باشــد کــه 

ــق در حوزه هــای آیین ســازی باشــیم.  ــدات موف ــک، شــاهد تولی ــده ای نزدی ــم در آین بتوانی

ــی و  ــای دین ــردن آیین ه ــده ک ــا زن ــد ب ــالش کنن ــد ت ــون- بای ــًا تلویزی ــانه ها- خصوص رس

باســتانی کهــن ایــران، هویــت ایرانــی- اســالمی را زنــده نــگاه  دارنــد. ایــن امــر، تنهــا از عهدة 

انیمیشــن های تلویزیونــی برمی آیــد تــا کــودکان بــا الگوپذیــری از آنهــا، در بزرگســالی، 

ــوند. ــتر ش ــادات بیش ــا اعتق ــخصیت هایی ب ش



163

دوره 4
 پیاپی 11
 بهار 1400

نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیین های نمایشی برای کودکان

منابع

آقایوسفی، علیرضا؛ و دیگران )1386(. روان شناسی عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ اول.

باقری، عبدالعلی )1375(. گرافیک تلویزیونی. پایان نامة دانشکدة هنر. دانشگاه تربیت مدرس.

باهنر، ناصر؛ جعفری کیذقان، طاهره )1389(. تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان. فصلنامة 
تحقیقات فرهنگی ایران. شمارة 4. 131-156.

برک، لورا ) 1385(. روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی. )مترجم: یحیی سیدمحمدی(. تهران: ارسباران. نشر اثر 
اصلی.

بشیر، حسن )1390(. تعزیه؛ ارتباطات آیینی. تهران: دانشگاه امام صادق.

جاللی مقدم، مسعود )1379(. درآمدی بر جامعه شناسی دین و آرای جامعه شناسان بزرگ. تهران: انتشارات 
مرکز.

خاک زند، مهدی؛ و تیموری گرده، سعیده؛ بررسی تأثیر آیین های عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از 
دیدگاه شهروندان. فصلنامة مطالعات شهر ایرانی- اسالمی. دورة پنجم. شمارة 19. بهار 1394.

خجسته، حسن )1382(. مناسک رسانه ای الگوی تبلیغات دین. فصلنامة پژوهش و سنجش. شمارة 36. 120-
.143

خیراندیش، علی؛ و عبدلی، بهروز؛ نمازی زاده، مهدی )1388(. تأثیر تداخل زمینه ای در شرایط یادگیری پنهان و 
آشکار در مهارت ردیابی. فصلنامة المپیک. 47. 56-64.

دور، امه )1374(. تلویزیون و کودکان ) رسانه ای خاص برای مخاطبانی خاص(. )مترجم: علی رستمی(. تهران: 
انتشارات سروش.

دهشیری، محمدرضا )1384(. اصول خبررسانی و برنامه سازی در رسانة ملی. تهران: انتشارات سروش.

دهشیری، محمدرضا )1384(. بررسی ساز وکارهای نهادینه سازی همکاری های رسانه ای. قدرت و نقش 
رسانه ها در کاهش تهدیدهای جهانی: مجموعه سخنرانی ها و مقاالت ارائه شده در پنجمین سمینار رسانه ای 

ایران و آلمان. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

رودنبولر، اریک دبلیو )1387(. ارتباطات آیینی. )مترجم: عبداهلل گیویان و ابراهیم حقیقی(. تهران: انتشارات 
دانشگاه امام صادق.

ساروخانی، باقر )1387(. کودکان و رسانه های جمعی. تهران: ادارة کل پژوهش و آموزش سیما.

سپاسگر شهری، ملیحه )1387(. بررسی میزان و نحوة استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه ها. تهران: مرکز 
تحقیقات صدا و سیما.

سورین، ورنر؛ و تانکارد، جیمز )1384(. نظریه های ارتباطات. )مترجم: علیرضا دهقان(. تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران.



164

نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیین های نمایشی برای کودکان

دوره 4
 پیاپی 11
بهار 1400

عابدی، حمید )1385(. رسوم آیینی و ارزش های اخالقی. دوماهنامة حدیث زندگی. شمارة 29.

عرفانی زاده، زهرا )1393(، تعامل مراسم آیینی محرم و منظر شهر. دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و 
توسعه شهری. تبریز. 

فرودگاهی، مهدی )1377(. رویاهای بیداری )مجموعه گفتارها و نوشته ها دربارة سینمای انیمیشن(. چاپ 

اول. تهران: معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

کالینگفورد، سدریک )1380(. کودکان و تلویزیون. )مترجم: وازگن سرکیسیان(. تهران: نشر سروش.

کدیور، پروین )1385(. روان شناسی تربیتی. چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت. 

کریمی، رضا؛ و اصغرزاده، محمد )1391(. کودک و رسانه: تهدیدها و فرصت ها. نشریة کودک، نوجوان و رسانه. 
سال اول. شمارة 4. 45-64.

گیویان، عبداهلل )1385(. آیین، آیین سازی و فرهنگ عامه پسندی دینی؛ تأملی در برخی بازنمایی های بصری 
دینی و شیوه های جدید مداحی. نشریة مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شمارة 5. 179-211.

مجلسی، محمد باقر )1983(. بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار. جلد 1. لبنان. بیروت: نشر موسسه 
الوفاء.

مهدی زاده، سید محمد )1391(. نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه انتقادی. تهران: همشهری.

ویلبر، شرام؛ و الیل، جک؛ بی پارکر، ادوین )1377(. تلویزیون در زندگی کودکان. )مترجم: محمود حقیقت 
کاشانی(. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما.

-Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychology Review. 
Vol. 84 No.

Baran, S ؛ & Davis, D (2000). Mass Communication Theory. Wadsworth publications.

Harrah, J & ؛Friedman, M. (1990). Economic Socialization in children in a Midwestern American commu-
nity. Journal of Economic psychology495-513 ,11 ..

Inside Pixar (TV Series 2020). Disney Plus.


