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چکیده
پژوهش حاضر با عنوان شنابت اموزههای دینی در سینمای کودک پس از انقالد اسـالمی
ایران میباشد .هدف از این پژوهش این است که ایا در سینمای کودک اموزههای دین جایگـاه و
کاربردی دارد و اگر دارد میزان ان از دهه او انقالد تا دهه دهارم ده تغییراتی داشته است .در
این پژوهش فیلمهای سینمایی کودک پس از انقالد اسالمی با روش تحلیل محتوا استنباطی بـا
دو تکنیک مقولهای ˚ ارزیابی بررسی شده است.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت اموزههای دینی در سینمای کـودک پـس از انقـالد ان
طور که باید رعایت نشده است و بیشتر فیلمها از نبود انواع اموزههـای دینـی در محتـوای بـود
ببر میدهند .با وجود افزایش محسوس اموزههای دینی در فیلمهای کودکانه دهه نود نسبت بـه
دهه هشتاد که با استفاده از تکنیک فضای شهری و فرهنش حاکم(اسالمی)ا بهرهگیری از کارکرد
رسانه و اموزشا اعتدا در صحنههای غمناک و شادی افرینا جوابیت و روشنی پیاما کـم رنـش
کردن نقش موسیقیا برجسته سازی نقـش محبـت و دوسـتی و بـه کـارگیری زبـان عامیانـه در
بررسی عمیآ اثار ارائه شده میتوان دریافت کـه همچنـان فقـدان بربـی امـوزههـای دینـی در
سینمای کودک بودنمایی میکند.
واژگان کلیدی کودکا سینمای کودکا اموزههای دینیا انواع اموزههای دینیا سـینمای
پس از انقالد.
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مقدمه
انسان امروز به لحاظ شرایط حاکم بر زندگی اجتماعیا هرگـز نمـیتوانـد بـود را از
وسایل ارتبام جمعی و اببار دنیـایی کـه او را دربرگرفتـه اسـتا مسـتغنی بدانـد (.عـالما
)122 ، 1375
امروزه رسانههای جمعی در شـکل دهـی شخصـیت و فرهنـش افـراد جامعـه نقـش
برجسته ای برعهده دارند .بنابراینا دگونگی عملکرد این وسایل ارتبام جمعی در بازتـاد
باورها و ارزش های پویرفته شده افراد جامعها در روی اوردن مردم بـه انهـا یـا انحـراف از
انها بسیار اثرگوار است .یکی از همین وسایل ارتبام جمعی که نقش مهمـی را در زمینـه
تربیت دینی کودکان ایفا میکندا سینما است .سینما یکی از ابزار انتقا اموزههـای دیـن
به افراد جامعه محسود میشود معموال افراد در سن کودکی ان هم از قاد تصویر محالب
بیشتری میاموزند و این محالب روی انها تـ ثیر گـوار اسـتا زیـرا جاذبـههـای تولیـدات
سینمایی کودکا در انحباق با دنیای کودکانها زمینهساز یادگیری اموزههـای مختلـف بـه
شکل غیرفعا است که تا سن یادگیری میتواند سهم بزرگـی در زمینـه سـازی باورهـای
دینی داشته باشد.
طرح موضوع و تعریف آن
سینمای کودک امروز به باطر ویژگیهای مخصو ،بود در دگونگی گوران اوقات
فراغت نقش عمدهای ایفا میکند و توجه شایانی به ان میشود .اما باید توجه داشـت کـه
فیلم و سینما تنها یک شیوه وقت گورانی نیست بلکه نقش سـینما را بـه عنـوان یکـی از
ارکان تعلیم و تربیت نباید از نظر دور داشـت .سـینما یکـی از مـؤثرترین وسـایل ارتبـام
جمعی است که امـروزه در تعلـیم و تربیـت مـورد اسـتفاده مربیـان و جامعـه شناسـان و
روانشناسان قرار گرفته است(.بنی اقبا ا)45، 1356
محتواا رنـش و تصـویر کـودک را بـه تفکـر وا مـیدارد و بـه بـود و قهرمـان فـیلم
میاندیشد .در نتیجه تصور شباهتها و از الگویی دیگر تقلید کردن شروع مـیشـود(.بنـی
اقبا ا )72، 1356ثابت شده است که تصویرا بهترین و مؤثرترین ابزار اشنایی بچـههـا
با جهان پیرامون انها است .هنر سینماا به زودی توانایی و تمایل بود را به بیا پـردازی
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و نمایش نادیدنیها نشان داد و به همین دلیلا توانست قلب میلیونها کـودک و نوجـوان
جهان را تسخیر کند .امروزه بچهها اصلیترین مخاطبان فراوردههای تصویریانـد هـم ان
ده از شبکههای تلویزیونی پخش میشود و هم فیلمهـایی کـه بـر پـرده سـینماها نقـش
میبندد .به عبارت دیگرا ساعتهای زیادی از روزا بچهها در زیـر بمبـاران تصـویری قـرار
میگیرند .تصاویری که همیشه هم محلود نیستند(.پزشکا )2 - 1 1377
ضرورت و اهمیت موضوع
ژانر سینمای کودک به دلیل اهمیتی که این قشر در اینده و سرنوشت کشور دارنـدا
قدر و قیمت فراوانی دارد .این ژانر عالوه بر قشر کودک و نوجوان حتی والدین انهـا را نیـز
به سینما میکشاند تا شانه به شانه کودکانشان به تماشای فیلمی کودکانه بنشـینند.پیش
از وقوع انقالد اسالمی این ژانر سینمایی در سکوتی ممتد به سر میبرد و ردپـایی از ایـن
قشر در جریان سینمای ان روز به دشم نمیبورد .پس از پیروزی انقالد اسـالمی توجـه
باصی به سینمای کودک شد و تا به حا بیش از  100فیلم سینمایی در این ژانـر تولیـد
و اکران شده است .دهههای 60و  70را میتوان به عنوان عصر طالئی سینمای کودک بـه
شمار اورد .سینمای کودک موقعیـت مهمـی در تربیـت دینـی کودکـان دارد .فـیلمهـای
سینمایی کودک و محتوای دینی ان میتواند به صورت غیـر مسـتقیم بـر کودکـان تـ ثیر
بگوارد و کودکان را به تفکر وا دارد .هر قدمی که در تولیـدات سـینمای کـودک برداشـته
شـود گـامی در جهــت فرهنـش ســازی بـرای کودکــان مـیباشــد .پـس مــیتـوان گفــت
سرمایهگواری در این زمینه به نوعی سرمایهگواری برای اینده کشور محسود میشود.
امروزه هزینههای بسیاری( از طـرق مختلفـی دـون تبلیغـاتا کتـاد و  ) ...صـرف
اشنایی مردم با مسائل دینی و اگاهی دادن به انها در این زمینـه مـیشـودکه گـاهی بـه
دلیل شکل گرفتن عقایدشان در سنین باال این تبلیغات جواد نمیدهـد و ایـن هزینـههـا
بیهوده صرف میشود؛ در حالی که با هزینههای کمتری مـیتـوانا در سـنین کـودکیا از
طریآ فیلمهایی با محتوای دینی بر روی کودکان ت ثیر گواشت و انها را با مفـاهیم دینـی
اشنا نمود .در حوزه ارتباطات ایران(بربالف بسیاری از کشـورهای غربـی کـه تحقیقـات
زیادی راج ،به ت ثیر رسانهها بر کودکان انجـام داده انـد)ا بـه مخاطـب کـودک دنـدان
اهمیتی داده نمی شود و کمتر در مورد نحوه استفاده از رسانههاا محتوا برنامه ها و ت ثیر
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رسانهها بر انها تحقیآ شده است .بحث در بصو ،اموزههای دینی و سـینمای کـودک
از یک سو نیازمند این است که ابتدا اموزههای دینی را بشناسیم و از سوی دیگر محتوای
فیلمهای سینمای کودک را مورد بررسی قرار دهیم و سپس رابحه بین ایـن دو محلـب را
محالعه نماییم .اهمیت نظری این تحقیآ در ان است که می تواند مبنایی بـرای کـار در
حوزه ت ثیر برنامهها بر کودکان باشد .این تحقیآ میتواند بألهای موجود در محتواهـای
برنامههای دابلی و لزوم تجدید نظر در سابتارها و محتواهای سینمای کـودک را نشـان
دهدا که اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیآ حاضر رامشخص میکند.
تاریخچه و پیشینه
اولین مراحل شکلگیری هنر هفـتم در جهـان بـا ابتـراع دوربـین فیلمبـرداری در
کشورهایی همچون المانا ایتالیاا اسپانیاا انگلستان و ایجاد استودیوی فیلمسازی در اوابر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به وجود امد .با پخـش فـیلمهـای کوتـاه و داسـتانی بـه
صورت صامت و ناطآا به بصو ،فیلمهای بـرادران لـومیر در کشـورهایی نظیـر برزیـلا
سوئدا فرانسها دانمارکا مجارستانا لهستانا دکسلواکیا شـورویا کوبـا و ژاپـن صـنعت
سینما توسعه یافت تا جایی که هند با جمعیت نهصد میلیونی به عرضه کننـده و مصـرف
کننده بیشترین فیلم در اوابر قرن بیستم تبدیل گردیـد ایـن هنـر عمـدتا تحـت تسـلط
دولتها بود یا ددار تیغ سانسور انها میشد ولی اولین دولتی که این صنعت را ملـی کـرد
کشور مجارستان بود(.گرگانیا ) 127 -25 1376در سا  1891یـک فرانسـوی بـه نـام
امیل رنو با کمک دستگاهی که در سا  1877ابتراع کرده بودا اولین فـیلم انیمیشـن را
به نمایش گواشت .او با استفاده از نور ذغا و اینـه و طبـل فیلمـی را کـه تصـاویر ان بـا
دست رنش امیزی شده بودند همراه با موسـیقیا بـه مـدت  15دقیقـه در توـاتر اوپتیـک
پاریس نمایش داد .یک انگلیسی به نام جیمز استورات بلکتون در سا  1906برای اولـین
بار در فیلمبرداری انیمیشن از شیوه تصویر به تصویر استفاده کـرد .در سـا  1908امیـل
کـــو فرانســـوی از رقـــص دـــودهـــای کبریـــت در برابـــر پـــرده ســـیاه فیلمـــی
سابت(.گرگانیا ")191 1376یک باغبان مشغو اد دادن به دمنهاست ؛ پسر بچـهای
پایش را رو شلنش اد میگوارد؛ جریان اد قح ،میشود ؛ باغبان با تعجب از سر شـلنش
به درون ان مینگرد ؛ پسر پایش را از روی شلنش بر میدارد؛ اد به جریان در مـیایـد و
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باغبان را بیس میکند؛ باغبان پسر را دنبا مـیکنـد ؛ گیـرش مـیاورد و بـه بـدمتش
میرسد " این فیلم برادران "لومیر" با عنوان "بیس کردن باغبان" یا "باغبان اد پاشـی
شده" که برای نخستین بار در گراند کافه در سا  1896در معرض تماشـای عمـوم قـرار
گرفتا به این احتما قریب به یقین نخستین فیلم کودک در سینماست .به ایـن ترتیـب
مبد تاریخ سینمای جهان و تاریخ سینمای کودک یکدیگر بسیار نزدیک است و حتـی بـا
کمی اغماض میتوان گفت که با هـم انحبـاق دارد(.دادرسا )16 1384سـینما در ایـران
برای اولین بار توسط مظفرالدین شـاه وارد ایـران شـد .مظفرالـدین شـاه در سـا 1900
سفری به فرانسه میکند و در "کنتر کسـویل" در میـان وسـایل سـرگرمی مختلـف یـک
دستگاه سینماتوگراف میبیند .او از این پدیده سحرانگیز بوشش میایـد .میـرزا ابـراهیم
بان را میتوان به تعبیری نخستین فیلمبردار ایرانی دانستا هـر دنـد کـه فـیلمبـرداری
حرفهای بعدها با بـان بابـا معتضـدی رواج یافـت .سـینماتوگرافا در اوایـل سـا 1279
هجری شمسی پا به ایران گواشت و دند سا بعـد نیـز بهـرهگیـری از ان بـرای نمـایش
عمومی رواج یافت .در سا  1283شمسی اولین سالن سینما ˚ البته اگر بشود نام سـالن
بر ان گواشت ˚ در بیابان دراغ گاز بـه وسـیله "میـرزا ابـراهیم بـان صحافباشـی" بـاز
شد(.مهرابیا  )15 1376نخستین انیمیشن سینمای کودک ایران در 1960با نام "مـوش
و گربه" و به کارگردانی "پرویز اوصانلو" سابته شد(.دادرسا" )21 1384کانون پـرورش
فکری و نوجوانان" در سا  1343تشکیل شد .ایجاد کتابخانه با ،کودکـانا نشـر اثـار
ادبی کودک و نوجوانا اموزش نقاشی و تواتر از نخستین فعالیتهای ایـن کـانون بـود .در
سا 1345ا به دنبا سیاست رژیم شاه جهت کسـب اعتبـار فرهنگـی در جهـانا کـانون
پرورش "جشنواره بینالمللـی فـیلم کودکـان و نوجوانـان" را برپـا کـرد .پیـدایش جـدی
سینمای کودک و نوجوان ایران با ارایه نخستین فیلم های کانون پرورش فکری(دهار فیلم
انیمیشن و سه فیلم مستند ˚ داستانی) به "جشنواره فیلمهـای کودکـان و نوجوانـان" در
سا  1349صورت گرفت(.شریف پور و شاه علیا )6 1384
پژوهشی که مستقیم در این زمینه و با این موضوع صورت گرفته باشد وجود ندارد و
در واق ،موضوع این پژوهش یک موضوع جدید است .امـا بـه طـور کلـی مقالـها سـمینارا
سخنرانی و پژوهشهایی پیرامون سینماا فیلم کودکا انیمیشن و سینمای کـودک انجـام
شده است .نمونهای از این پژوهش با عنوان " تحلیل نشـانه شـنابتی حضـور کـودک در

 / 102فصلنامه علوم خبری ،شماره  22تابستان 96

سینمای پس از انقالد" توسط بانم کبری شکوری انجام شده است .اهداف این پژوهشا
رسیدن به یک دید کلی و بینش درست نسبت به جایگاه کـودک در سـینما و از دریچـه
سینما در فرهنش ایرانی بوده است (.شکوری  )1390نمونـهای دیگـر از ایـن پـژوهش بـا
عنوان "والت دیزنی و کلیشه سازی برای کودکان نحوه نمایش کلیشـههـای جنسـیتی در
فیلم های پویا نمایی(انیمیشن)" توسط بانم اعظم ده صـوفیانی انجـام شـده اسـت .ایـن
پژوهش به دنبا پاسخ به این پرسش است که ایا کلیشـههـای جنسـیتی در برنامـههـای
کودکان و به طور با ،فیلمهای انیمیشن والت دیزنیا وجود دارد یا بیر و ایـن کـه ایـا
زن و مرد به شکل طبیعی از هم تفکیک شدهاند یا بر مبنـای کلیشـههـای جنسـیتیا بـه
عالوها دورههای مختلف تاریخی و نژادهای مختلف نیز تحلیـل مـیشـوند (.ده صـوفیانی
)1390پژوهشـی دیگــر بــا عنـوان " بررســی مبــادی معرفتـی تربیــت حرفــهای از منظــر
اموزههای اسالمی " وجود دارد که توسط اقای هدایت سیاوشی بـه قلـم تحریـر در امـده
است (.سیاوشی ) 1391
بیان اهداف
هدف اصلیا شنابت اموزههای دین در سینمای کودک پس از انقالد اسالمی ایران
میباشد .در این تحقیآ اموزههای دینی را از پنج بعد بررسـی نمـودیم کـه ان پـنج بعـد
عبارت اند از بعد اعتقادیا بعد مناسکیا بعد ابالقیا بعد رفتاری و پیامدی .پـس در ایـن
پژوهش به دنبا پاسخ دادن به این سؤا هستیم که ایا در سینمای کـودک امـوزههـای
دین جایگاه و کـاربردی دارد و اگـر دارد میـزان ان از دهـه او انقـالد تـا دهـه دهـارم
تغییراتی داشته یا بیر.
مرور مفهومی ومرور نظری؛چارچوب نظری تحقیق
سینما رسانه هنری بصری است که در هر نمـایشا تصـویری از افـراد انسـانی و
محیط انان را نشان میدهد(.این امر شامل اشیا و حیوانات نیز میشود) اما بـا بررسـی ان
میتوان به دیدگاه فیلمسـاز و وضـعیت جامعـه او پـی بـرد(.نـوروزیا )13 1392سـینما
حاکمیتی بر جهان واق ،ندارد اما نقش بسیار مهمی میتواند در تبیین واقعیت  -بصوصـا
نزد کودکان ˚ ایفا کند .هنرنمایی عناصر دیداری -شنیداری سـینما هنگـام تـ ثیر فضـای
نیمه تاریک سالن بر تماشاگر میتواند باور ما را به میزان ت ثیر و جایگـاه مهـم سـینما در
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تشکیل تصورات کودکانه کودک افزون سازد(.اکبرلوا  )34 1384بربی از صـاحب نظـران
بر جایگاه و نقش فرهنگی سینما ت کید کرده و بر این باورند که سینما به اشاعه اندیشههـا
و توسعه معلومات انسانی کمک شایانی میکند و دون این رسـانها تصـویر و صـوت را در
هم میامیزد و همچنین از صنعت و هنر مایه میگیردا ت ثیرش در اذهـان و نفـوذ بسـیار
شدید است(.سالکا )125 1377

کارکردها و نقش وسایل ارتباط جمعی :هارولد السو و دـارلز رایـتا دو تـن از

پژوهشگران و اندیشمندانی هستند که به نقش و کارکرد رسانهها توجه نشان دادهاند .انها
معتقدند که رسانهها دارای دند کارکرد هستند
 .1کارکرد نظارت بر محیط(نقش ببری)؛
 .2ایجاد هم بستگی اجتماعی در واکنش به محیط(نقش ارشادی یا راهنمایی)؛
 .3انتقا میرا فرهنگی(نقش اموزشی)؛
 .4سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت(.مک کوئیلا )83 1382
سینمای کودک :کودک از همان روزهای اغازین تولد سینما در ان حضور داشت و
به تدریج این حضور را پر رنشتر کرده است(.مراد عباسیا)11 1390
فیلم برای کودک که این فیلمها به طور مستقیم بـرای گـروههـای سـنی کـودک و
نوجوان(تا  16سا ) سابته میشود که باید حد ظرفیت ذهنی این مخاطب در انها رعایت
شود .در واق ،در سینمای جواد کودکا مستقیم و غیر مستقیم با حاکمیت سود و برتری
و غلبه ان بر هر اصل و حمایت قدرت از منـاف ،سـوداگرانه ولـو در مـورد اثـار تربیتـی و
تعلیمی رو به رو هستیم (.میر احسانا )62 1384
سینمای کودک در حد بود میتواند در اشناسـازی کودکـان بـا دنیـایی کـه عـوام
دربارهاش پرسش میکنندا باالترین کارایی را داشته باشدا جـایی بـرای پاسـخ گفـتن بـه
بســیاری از س ـؤا هــا و محلــی بــرای اشــنایی کودکــان بــا مجموعــهای از موقعیــتهــا و
پرسشهای دیگر(.حیدری فاروقیا )85 1372
کودکان شاید یکی از مهـمتـرین مخاطبـان فـیلمهـای اموزشـی باشـندا بـه بـاطر
ت ثیرپویری بیشترا جوابیت بیشتری که تصویر برایشان ایجاد مـیکنـد و قـدرت همـوات
پنداری بیشتری که دارند و البته تمام این عوامل به بـودی بـود کـار را هـم مشـکلتـر
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میکندا درا که میتواند عوامل و عناصری را وارد اثر کند که هدف اموزشـی را یکسـره از
میان ببرد(.پور محمدا ) 158 1382
کودک کیست؟ :میتوان برای کودکا در مواجهه با سینما سه دوره سنی مشخص
را تعریف کرد .کودک از سه سالگی تا شش یا هفت سالگی راا بردسا مینامیم .از هفـت
سالگی تا دوازده سالگی که کودک دوره اجتماعی شدن را طی میکندا او را با نام عمـومی
"کودک" بحاد میکنیم .از این سن تا هفده یا هجده سالگی که دوران بلوغ را پشت سر
میگوارد و به جوانی پا مینهدا "نوجوان " نامیده میشود.این ت کید الزم اسـت کـه ایـن
دورهها مرزهای مشخصی ندارنـد و بـه شـیوههـای اموزشـیا بـانواده و جامعـه بسـتگی
دارد(.نوروزیا)28 1392
"دوران کودکی" زمان نقش بندی صفات و عادتها است.کودکان بـه سـادگی نگـاه
میکنند و به اسانی میپویرندا زیرا ذهن بالقشان در حا رشـد اسـت و ایـن بزرگترهـا
هستند که انها را اموزش میدهند .در جامعها انهایی که زبان بچه را بهتر فهمیدهاند کـم
� این جم ،عظیما هنرمندانیاند که برای کودکان مینویسند و
نیستند و بی شک یک جز
با انها کار میکنند .اینان به راحتی توانستهاند در جهانی که بچههـا را احاطـه کـرده گـام
نهند؛ درا که هنر زبان ملموسی است برای بیان زندگی و هنرمندانا اشتیاقهاا شادیها و
ارزو های انان را در هم تلفیآ و همگون کرده و تصویر زیبایی از لحظات زنـدگی کودکـان
را به بهترین وجه توصیف میکنند که به صورت امواجی بروشان از شوق و لوت بچهها را
در بر میگیرد .گرده بچهها با قهقهه و نشام به جست و بیز میپردازند اما هنر برای انها
تنها لوت و سرگرمی نیستا بلکه موضوعی جدی در جهت رشد و تکامل فرهنش کـودکا
نیرو و عنصری حیاتی است.هنر بـه ویـژه سـینما بایـد عالقـه کـودک و نوجـوان را بـرای
فراگیری برانگیزد و اشتیاق بیشتر را به باطر اشنایی با زندگی جدی ایندها در انها ایجاد
کند(.اسدیا)20 1373
نظریه پردازان سه نوع ت ثیر یا نفوذ برای وسایل ارتباطی قائلند:
.1ت ثیرات ادراکی که رابحه نزدیکی با رفتار دارد و مرجعی را بـرای احسـاس مـردم
نسبت به موقعیتهای مختلفا گرایشهاا عقاید و ارزشهایشان به وجود میاورند.
.2ت ثیرات عاطفی که شامل مقوالت مختلف احساسی و عاطفی مانند عالقمندی یـا
احساس تنفر است.
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 .3ت ثیرات رفتاری ت ثیری است که اکور مردم در ان سهیم هستند اما میزانـی کـه
در ان کـنش افـراد تحـت تـ ثیر قـرار مـیگیـرد اهمیـت دارد & 1982 Defleur
)247 Rokeach).
یکی از مهمترین اصو روانشناسی کودک که معموال به این شکل بیان مـیشـود
"کودکان حتی انان که بسیار بردسا هستندا اجازه نمیدهند که به صـورت انفعـالی در
امری هدایت شوند و در ان شرکت غیرفعا داشته باشـند ".ایـن ویژگـی کودکـان باعـث
میشود که سینما به عنوان مقولهای حساس برای کشف و شنابت مفاهیم و مقولـههـای
جدیدا کارکرد فراوانی در رشد سابتار ذهنی و روانی کودک داشته باشد .با توجه به نقش
غیرقابل انکار سینما در اموزش و پرورش کودکانا اهمیت سینما کودک در کشور مـا کـه
بخش اعظم جمعیت ان را کودکان تشکیل میدهندا بیش از پیش اشکار میشود(.یوربیا
)30 1375
اگر به ایران نقبی بزنیما در مییابیم که جلوههای ویژه تصویری از سا هـای دور در
این سینما و حداقل در فیلم های فانتزی ˚ تخیلی ان راه داشته است .ان نوع جلـوههـای
ویژه تصویری که تمام و کما در البراتوار و توسط متخصصین داپ و ظهور با کمکهـای
فکری کارگردان و فیلمساز انجـام مـی شـد .بـر اسـاس تمهیـدات مخصوصـی کـه هنگـام
فیلمبرداری و صحنهپردازی و حتی دهرهارایی صورت میگرفت قابل ارائه میشد .به ایـن
مفهوم که با ابتکار و بالقیت فیلمبرداران و هم فکری کارگردان و طراحی صـحنهپـردازان
و دکوراتورهاا ارایش و میزانسنی در مقابل دوربین به وجود میاورندکه بعدا با اسـتفاده از
امکانات البراتواریک جلوه ویژه تصویری به وجود میامد(.مجموعه مقاالتا)10 1384
ژانر فیلم سینمای کودک :طی سا های اغازین تولید فـیلما هـر فـیلم اغلـب بـه
وسیله طو زمانی و موضوعش شنابته میشد و اصحالحات ژانریا ازادانه و بیضابحه بـه
فیلمها اطالق میشدند .به طور کلی ژانر به معنای نوع و گونه بـوده و بـرای دسـتهبنـدی
فیلمهای سینمایی بر اساس پارامترهای مشخص تعریف میشود .البته معموال در کشور ما
استفادهی دندان دقیقی از این واژه صورت نمیگیـرد؛ بـه طـوری کـه همـهی مـا بارهـا
اصحالحاتی از قبیل «ژانـر اجتمـاعی»ا «ژانـر سیاسـی» یـا «ژانـر کـودک و نوجـوان» را
شـ ـنیدهایـــما درصـــورتی کـــه هـــیچ یـــک از ایـــنهـــا جـــزو ژانرهـــای ســـینمایی
نیستند(.فیلیپس؛1377؛)121
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جوابیت در سینمای کودک رنشا نورا دکورا مناظر زیباا بازیهاا ماسکهاا لباسهـا
و عناصری از این دستا از جمله عوامل ساده و دم دستی هسـتند کـه مـیتواننـد عامـل
ایجاد جوابیت در فیلمهای کودک و نوجوان شوند .بـدیهی اسـت کـه ایـن عناصـر وقتـی
جواد جلوه میکنند که در پیوند با عناصری دون موضوع و ...قرار گیرند.جوابیت فیزیکی
فیلما در پیوند با موضوع گرم و جواد و عناصر اصلی فیلمنامه روایی کـه عبـارت باشـد از
طر و توطوها نقحـه عحـف و اوج و گـرهگشـایی بـه اثـری جـواد تبـدیل شـده اسـت.
(طالبینژادا)52 1384
ریتم در سینمای کودک :شاید بتوان گفت که ریتم یعنی ضرداهنش داستان کـه
دقیقا از بود قصه هم ناشی میشود و نمیتوانـد تحمیلـی باشـد .ریـتم در بـدمت بـط
داستان است نه در بدمت حواشی .ریتم نباید مان ،رغبت بچهها شـود .ممکـن اسـت هـر
سکانس از فیلم ریتم با ،بود را داشته باشد یعنی حا و هوای رویدادهای هر سکانس
ضرداهنش باصی را طلب میکند که ممکن است نسبت به سکانس قبل و بعـدا کنـدتر
یا تندتر باشد .این ریتما ریتم جزئی است که امکان دارد در هر سکانس نسـبت بـه دیگـر
سکانسها متفاوت و بر فضای ان متکی باشد .در مقابل این ریتما ریتم کلی در کـل فـیلم
حضور میابد و فیلمساز بیش از هر دیز باید متوجه حوصله و روحیه بیننـده بـا ،بـود
باشد .ریتم یکنوابت برای تماشای فیلم در کودکان رغبت ایجاد نمیکنـد .ریـتم مناسـب
فیلمهای کودکانا رابحهی بسیار نزدیکی با گروهای سـنی مخاطبـان دارد .ریـتم مناسـب
یک فیلم برای گروه سنی پیش از دبستانا بدون شک با ریتم مناسب برای مخاطبـان 14
تا  16ساله متفاوت است(.اکبرلوا)19 1384
موسیقی در سینمای کودک :یکی از اجزای اصلی صدای فیلم موسیقی مـتن
است .اگر ده وجود موسیقی در بوداگاه تماشاگر ت ثیری نمیگواردا نبـودش گـاهی
به شدت احساس میشود .دانشمندی در ازمونی فصلهایی از دند فیلم را این گونـه
نمایش داد او با موسیقی مـتن ایـن فصـلهـاا دوم بـدون موسـیقی مـتن و سـوم
موس یقی به تنهایی نوابته شد .این تجربه اثر زیادی داشت .بربی از فصل هـا وقتـی
بدون موسیقی نمایش داده شد نیمی از مفهوم وگویایی بود را از دسـت داد و وقتـی
که موسیقی به تنهایی پخش شد .اثر و محتوای محلب تا حد زیادی به بیننده منتقل
شد با اینکه تصویر را نمیدیدند(.اکبرلوا)21 1384
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رنگ ها و تأثیرات آنها در زندگی :رنش زمانی ظاهر میشود کـه فرکـانس نـوری
در محیحی متناسب شدت گرفته و متظاهر گـردد و رنـش علـی رغـم بصوصـیات ایجـاد
انگیزها هوسا شادمانیا سابتاری و حتی تهیجیا دارای بصوصیات سوزاننده و برنده نیـز
هست .هر رنش دارای بصوصیات منحصر به فردی است .یکی دیگر از بصوصیات رنشهـا
این است که میتواند تا اعماق نیروی ادراک و شعور ما نفوذ نمایند(.قاسمزادها)81 1391
انواع آموزههای دینی :پس از انقالد اسالمی اموزههای دینـی بـه صـورت مـدون
تدوین شد که به شر زیر است
به مـنظور حـصو شابصهای دینداری از منظر دانشجویان؛ داورانا این شابصها
را به  5بعد طبقهبندی کردند که عبارتاند از ابعاد اعتقادیا مناسکیا ابالقیا رفتـاری و
پیامدی که به شر ذیل است:
بعد اعتقادی این بعد ناظر بـر اعـتقاد به واقـعیت الوهیت و پیوستهای انا شـامل؛
بداا شیحانا بهشتا جهنم و ...میباشد
بعد ابالقی منظور از بعد ابالقی دینا رعایت صفات پسـندیده در زنـدگی روزمـره
میباشد
بعد رفتاری منظور تمایل به عـمل و امـادگی بـرای پاسخگویی به شیوههای بـا،
و رفتار میباشد
بعد پیامدی این بعد بر اجرای اصو و فرامین دینی در زندگی روزمره ت کید دارد
بـعد مناسکی این بعد بر اعمالی که در داردود زندگی دینی انجام میشوندا نـاظر
است .مانند نمازا دعاا زیارت و(...نقیب الساداتا )264 - 223 1384
سینمای دینی :تعاریف مختلفی از سینمای دینی محر شده است اما کاملترین و
جهان شمو ترین تعریف از سینمای دینی ان نوع سینمایی اسـت کـه تصـویرگر جامعـه
دینی باشد و ت ثیر دین را در جامعه در نظر قـرار دهـد .بـه تعبیـر واضـحتـر ان دسـته از
فیلمهایی که در انها به ت ثیر امور ماورایی در زندگی روزمره فردی و اجتماعی توجه شـود
به واسحه این که به روز هستند و ضمنا نکات ابالقی و عرفانی فـیلم را در قـالبی صـحیح
بیان میکنند و از زمره ت ثیرگوارترین فیلمهای سینمای دینی به شمار میروند و به طـور
حتم این دسته از فیلمها موجبات اصال و بیدارگری مخاطب را نیز فراهم میاورند .دلیل
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این امر این است که گونه این فیلمها ایینه تمام نمـای سـینمای دینـی هسـتند(.عبدالـه
زادها )15 1377
سینما وسیلهای برای انتقال پیام :ژان کازنوا جامعهشناس فرانسوی در این بـاره
میگوید " وسایل ارتبام جمعیا در زمینه اجتماعی غیر مقدس جای دارندا لیـک مسـلم
نیست که یکی از مهمترین وظایف کنونی انان ت مین تداوم امر مقدسا یـافتن جانشـینی
برای ان و یا دست کما پاسخ به نیاز طبیعی انسان که شامل یافتن وسـایلی جهـت قبـو
شرایط زندگی استا باشند" (.مهدی ارجمندا ) 1 1376
پوشش:کلمه حجاد هم به معنای پوشیدن است و هم بـه معنـی پـرده و حاجـب.
بیشتر استعمالش به معنی پرده است .این کلمه از ان جهت معنی پوشـش مـیدهـد کـه
پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اهل لغت هـر پوششـی حجـاد
نیست .ان پوششی حجاد نامیده می شود که از طریـآ پشـت پـرده واقـ ،شـدن صـورت
میگیرد(.محهریا)78 1372اکنون میبواهیم حدود پوششی که در اسالم بر زن واجـب
شده است را بیان کنیم .در این که پوشانیدن غیر وجه(به جـز صـورت) و کفـین(دو کـف
دست تا مچ) بر زن واجب است(.محهریا)181 1372
در این تحقیآ انواع اموزههای دینـی برجسـته مـیشـود و ایـن درسـت بـه نظریـه
برجسته سازی اشاره دارد.
نظریه برجسته سازی از اوایل دهه  1970یکی از مفاهیم اصلی در نظریه ارتباطات
بوده است .برجسته سازی یکی از شیوه هایی است که از طریـآ ان رسـانههـای جمعـی
میتوانند بر عامه ت ثیر بگوارند .برجسته سازی یعنی این اندیشه کـه رسـانههـا بـا ارائـه
موضوعات و ببرهاا موضوعاتی را که عامـه راجـ ،بـه انهـا فکـر مـیکننـدا تعیـین مـی
نماینــد(.ســورین و تانکــاردا ) 326 1384از نظــر " مــک کــامبز " و ویــور "( )1977
برجستهسازی برای تمام افراد به یک اندازه و یک شیوه ر نمیدهد .افراد از جهت نیـاز
به راهنمایی تفاوت دارند و این تفاوتا وقـوع یـا عـدم وقـوع برجسـته سـازی را تعیـین
میکند .از نظر انهاا نیـاز بـه راهنمـایی افـراد عامـل تعیـین کننـدهای اسـت(.سـورین و
تانکاردا")353 1384کورت لنش " و " گالدیس انگل لنش " مفهوم اولویت گواری را به
مفهوم برجسته سازی گسترش()1983ا دادند .بربی از پژوهشگران نیز برجسته سازی را
به کتاد افکار عمومی " لیپمن" مربوم کردهاند که در ان استدال کرده است رسانههای
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جمعی" تصاویر اذهان ما " را شـکل مـیدهنـد ".مانهـایم"( )1987در مفهـومسـازی از
اولویتها کاری انجام داده است که میتواند به درک ها از فرایند برجسـتهسـازی کمـک
کند .فرض "مانهایم" این اسـت کـه برجسـتهسـازی هـم کنشـی سـه اولویـت را دربـر
میگیردکه الویت رسانههاا الویت عموم و اولویت سیاسی است(.سورین و تانکـاردا 1384
)356
برلسون و جان ویتس درباره ت ثیرات وسایل ارتبام جمعی مـینویسـند اثرگـواری
وسایل ارتبام جمعی
بسیار وسی ،و گوناگون میباشد .این اثار ممکن است در درازمـدت و یـا در کوتـاه
مدت بروز نماید .ممکن است قوی یا ضعیف باشد .این اثرات ممکن اسـت از جنبـههـای
مختلفی که در محتوای ارتباطات وجود داردا نش ت گیرد .ممکن اسـت روانـیا سیاسـیا
اقتصادی و اجتماعی باشد و همچنین احتما دارد بر روی عقایـدا ارزشهـاا مهـارتهـاا
سلیقهها و رفتارهای ظاهری ت ثیر بگوارد) .معتمدنژادا )31 1355
عالوه بر نظریه برجستهسازی نظریه فریمینش هم در این تحقیآ مورد توجـه اسـت.
نظریه قادبندی یا فریمینش نخستین بار توسط "ایروینش گافمن"  1974در سا محر
شد .براساس دیدگاه وی قادبندی یک تووری اجتماعی شکل گرفتـه از شـمائی تفسـیری
است که از مجموعه ای از تصورات قالبی که افراد برای درک و واکنش به رویدادها به انهـا
متوسل میشوندا تشکیل شده است.گافمن در این بصو ،میگوید تصور من این اسـت
که تعاریف یک موقعیتا هماهنش با اصو سازمانی حاکم بر رویدادها و درگیری ذهنی ما
در انها شکل میگیرد .قاد(فریم) کلمه ای است کـه مـن بـرای اشـاره بـه دنـین عناصـر
اساسی که قادر به تعیین هویت انها هستما به کار میگیـریم .بـه عبـارت دیگـر قـادهـا
سابتارهای شنابتی بنیـادین هسـتند کـه درک از واقعیـت و ارائـه ان را تحـت تـ ثیر و
هدایت قرار میدهند .در مجموع قادها اگاهانه سابته نمیشوندا بلکه به طور نابوداگـاه
در روندهای ارتباطی به کار گرفته میشوند(.علمداریا )10 1388اصحال قـادبنـدی در
سابتار کالن به روشهای ارائه اببار توسط روزنامه نگاران و دیگر ارتبامگران اشاره داردا
به نحوی که اطالعات به همراه نگارههای نهفته موجود نزد مخاطبان بازتـاد شـود؛ البتـه
این بدین معنی نیست که اغلب روزنامهنگاران تالش میکنند تا محلب را به نحوی تنظیم
کنند که مخاطبان بود را فریب دهد بلکه قادبنـدی بـرای انـان ابـزاری ضـروری بـرای
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کاهش پیچیدگی یک موضوع با توجه به محدودیتهای رسانهای موـل فضـای ببـری یـا
زمان مورد نیاز برای پخش به حساد میاید (.علمداریا )52 1388
روش شناسی
روش تحقیآ تحلیل محتوا به صورت استنباطی بـا دو تکنیـک مقولـهای ˚ ارزیـابی
میباشد .جامعه اماری این تحقیآ فیلم های سینمایی کـودک در دهـههـای 60ا 70ا 80
و 90میباشد که از هر دهه سه فیلم با روش نمونهگیری تلفیقیا ترکیبـیا بـا دو تکنیـک
نمونهگیری دند مرحلهای و نمونهگیری سهمیهای مورد بررسی قرار گرفته اسـت .در ایـن
تحقیآ واحد تحلیل صحنه است و از کل فیلمهای مـورد بررسـی بـه عنـوان نمونـها کـل
صحنه ها که برابر با  592صحنه با ازمون بی دو در نـرمافـزار  spssمـورد ارزیـابی قـرار
گرفت.الزم به ذکر است  12فـیلم مـورد بررسـی شـامل پاتـا و ارزوهـای کودـکاکاله
قرمزی وپسربالها کاله قرمزی و سرونازا کاله قرمزی و بچه ننها یکی بود یکی نبودا بالـه
سوسکها فیتیله و ماه پیشونیا شهر موشهاا شهر موشـها 2ا گلنـارا الـو الـو مـن جوجـوام
وتارزن وتارزان میباشد.
یافتههای تحقیق
متغیرها

بیشترین صحنهها

کمترین صحنهها

به لحاظ سال

مرب ط به دهه1370

مرب ط به دهه1360

ت لیر
به لحاظ

مرب ط به آقای طهماسب

مرب ط به آقای کامب زیا پرت ی

کارگردان
به لحاظ نام فیلم

مرب ط به فیلم سینمایی کال

مرب ط به فیلم سینمایی شهر م شها 1

قرمزی و پسرخاله
به لحاظ محت ای

مرب ط به محت ای ک دکانه

محت ای سرگرم کننر و تفریحی

مطلب
به لحاظ وج د

مرب ط به صحنههای دارای

مرب ط به صحنههای برون آم ز های

آم ز های دینی

آم ز های دینی

دینی
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به لحاظ ان اع

مرب ط به آم ز رفتاری

مرب ط به آم ز اعتقادی

آم ز های دینی
به لحاظ منطقه

مرب ط به منطقه شهری

مرب ط به منطقه روستایی

جغرافیایی
به لحاظ پ شش

مرب ط به صحنههای دارای

مرب ط به صحنههای برون پ شش

پ شش مناسب

مناسب
مرب ط به صحنههای دارای جل

های

به لحاظ جل

مرب ط به صحنههای برون جل

های ویژ

های ویژ

ویژ

به لحاظ وض ح

مرب ط به صحنههای دارای

مرب ط به صحنههای برون وض ح

صحنه

وض ح

به لحاظ قالب

مرب ط به قالب ک دک

مرب ط به قالب کمری

ارائه
به لحاظ شی

مرب ط به شی

عروسکی

مرب ط به شی

داستانی

ارائه
به لحاظ تناسب

مرب ط به گرو سنی ک دک

مرب ط به گرو سنی ن ج ان

صحنه با گرو
های سنی
به لحاظ کارکرد

مرب ط به کارکرد آم زشی و

مرب ط به کارکرد تفریحی و تبلیغی

رسانه

خبری رسانه

رسانه

به لحاظ پیام فیلم

مرب ط به شک غیر مستقیم

مرب ط به شک مستقیم

برای ایجاد تغییر
به لحاظ ح ز

مرب ط به ح ز اخالق

مرب ط به ح ز جامعه

های بهر بردار
به لحاظ ریتم یا

مرب ط به ریتم کنر

مرب ط به ریتم کنر

آهنگ صحنه
به لحاظ ماهیت

مرب ط به محت ای نه غماین ونه

محت ا

شاداب

به لحاظ ن ع پیام

مرب ط به صحنههای امیر بخش

مرب ط به محت ای غماین
مرب ط به صحنههای مای س کننر
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به لحاظ زبان

مرب ط به زبان غیر قاب فهم

مرب ط به زبان مردم

قالب
به لحاظ اول یت

مرب ط به اول یت تربیت و

های اجتماعی

آم زش

به لحاظ تاکیر

مرب ط به محبت و دوستی

مرب ط به اول یت اوقات فراغت
مرب ط به تنهایی ک دکان

صحنه
به لحاظ رنگ

مرب ط به رنگ شاد

مرب ط به رنگ غماین

به لحاظ جایاا

مرب ط به خارج محیط خانه

مرب ط به داخ محیط خانه

ارائه پیام
مرب ط به صحنههای برون

به لحاظ م سیقی

مرب ط به صحنههای دارای م سیقی

م سیقی
مرب ط به صحنههای دارای

به لحاظ جذابیت

مرب ط به صحنههای برون جذابیت

جذابیت

بر اساس بررسی انجام شده ابتدا رابحه میان وجود اموزههای دینی به عنوان متغیـر
وابسته و سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و از میان  29رابحه 9رابحه معنادار بود که
به شر زیر است
میان دو متغیر

با  1درصر خطا و  99درصر اطمینان رابطه
معنی دار

سال ت لیر محص ل و وج د آم ز های

وج د دارد

دینی
نام فیلم و وج د آم ز های دینی

وج د دارد

منطقه جغرافیا و وج د آم ز های دینی

وج د دارد

کارکرد رسانه و متغیر وج د آم ز های

وج د دارد

دینی
محت ای ارائه شر در صحنه و وج د

وج د دارد
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آم ز های دینی
ن ع پیام ارائه شر و وج د آم ز های دینی

وج د دارد

رعایت اول یتهای اجتماعی در ت لیر و

وج د دارد

وج د آم ز های دینی
استفاد ازرنگ ها و وج د آم ز های دینی

وج د دارد

م سیقی و آهنگ و وج د آم ز های دینی

وج د دارد

در مرحله بعد رابحه میان انواع اموزههای دینی و سایر متغیرها مـورد بررسـی قـرار
گرفت که از میان  29رابحه تنها  2رابحه معنادار است که به شر زیر است
میان دو متغیر

با  1درصد خطا و  99درصد اطمینان رابطه
معنی دار

متغیرسال تولید محصول و

وج د دارد

انواع آموز های دینی
جایگا ارائه در صحنه و انواع

وج د دارد

آموز های دینی

با توجه به بررسی انجام شده در این تحقیآا جداو نشان میدهند که از میـان 29
متغیر مستقل تنها  9جدو با متغیر وابسته یعنی همان وجـود امـوزههـای دینـی رابحـه
دارد.
این امار نشان میدهد که تصمیم گیران عرصه تولیدات کودک در فـیلمهـای مـورد
بررسی تنها به این  9مقوله(سا تولیدا نام فیلما منحقه جغرافیاییاکارکرد رسانها ماهیـت
محتواا نوع پیام ارائه شدها رعایـت اولویـتهـای اجتمـاعیا اسـتفاده از رنـش و موسـیقی
واهنش) توجه داشتهاند و به گونهای به  20مقوله دیگر بی اعتنـا یـا کـم توجـه بـودهانـد.
همچنین جداو مربوم به رابحه انواع اموزههای دینی و سایر مقوالت هم نشان مـیدهـد
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که فقط این دو مورد(سا تولید محصو و جایگاه ارائه در صـحنه) دارای رابحـه معنـادار
میباشند .این امار نشان دهنده ان است که تولیدکنندگان کار کودک در فیلمهـای مـورد
بررسی فقط به این دو مقوله توجه داشتهاند و  27مقوله دیگر را نادیده گرفتهاند .با توجـه
به امارها میتوان دریافت که محتوای محلبا شیوه ارائه و قالب ارائـه در ایـن تحقیـآ بـه
صورت محتوای کودکانها شیوه عروسکی و قالب کـودک مـورد توجـه کارگردانـان عرصـه
سینمای کودک میباشد.
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جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات
طبآ امارها میتوان دریافت که بیشترین صحنههاا دارای اموزههای دینی میباشـند
و از میان تمام اموزههای دینی اموزهی رفتاری بیشتر مورد توجه فیلمسـازان ایـن عرصـه
قرار گرفته است و همچنین بیشترین حوزهای که فیلمسـازان در فـیلمهـای بـود بـه ان
توجه داشتهاند حوزه ابالق است که در این قسمت جـا دارد تـا تولیدکننـدگان بـه ابعـاد
دیگر اموزههای دینی و حوزههای دیگـر در تولیـد فـیلمهـای سـینمایی کـودک و توجـه
بیشتری نشان دهند تا کودکان از همان کودکی با اموزهها و مسـائل دینـی و حـوزههـای
مختلف اشنا شوند.
استفاده از پوشش مناسب به عنوان یکی از شـابصهـای امـوزههـای دینـی نشـان
میدهد که با توجه به قوانینی که در کشور ایران وجود دارد فیلمسازان هم به این مسـ له
اهمیت دادهاند  .توجه به این مس له اهمیت بسزایی دارد دـرا کـه کودکـان بسـیار سـری،
ت ثیر میپویرند و پوشش مناسب نشان میدهدکه تهیه کنندگان به دادن الگـوی مناسـب
به کودکان برای الگوپویری توجه مینمایند.
به طور کلی میتوان اظهار داشت در دهار دهه پس از انقالدا هرده از دهـه  60بـه
 90نزدیک میشویم میزان رعایت انواع اموزههای دینی در فـیلمهـای سـینمایی کـودک
بیشتر میشود و میتوان فهمید که بیشـترین صـحنههـایی کـه دارای امـوزههـای دینـی
میباشد مربوم به فیلمهای سینمایی کودک در دهه  90و کمترین صحنههـا مربـوم بـه
دهه  80میباشد.
با توجه به معنا داری میان نام فیلم و وجود اموزههای دینی هـم مـیتـوان دریافـت
فیلم کاله قرمزی و پسرباله نسبت به سایر فیلمهای سینمایی کودک بیشترین اموزههای
دینی را داراست و بیشترین ضد اموزه را فیلم کاله قرمزی و سروناز دارد.
در جایگاه ارائه صحنها بیشترین صحنهها در فضای شهری گرفته شده است کـه بـر
اساس نظریه برجستهسازی فیلمسازان این طریآ به دنبـا نشـان دادن فضـای شـهری و
فرهنش حاکم در ان میباشد .معنا داری این امر بـه کودکـان مـیامـوزد کـه زنـدگی در
فضای شهری منافاتی با وجود و رعایت اموزههای دینی ندارد.
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در بررسی کارکرد رسانه بیشترین صحنههـای دارای امـوزههـای دینـی مربـوم بـه
صحنههای اموزش و ببری و کمترین صحنهها مربوم بـه صـحنههـای جنـش و منازعـه
میباشد .براساس نظریه برجسته سازی رسانههای جمعی" تصاویرا اذهان مـا " را شـکل
میدهند .سینما هم به عنوان یکی از رسانههای جمعی دارای همین ویژگی است .بررسـی
انجام شده نشان میدهد که تصمیم گیران تولیدات سینمایی کودک به کارکردهای رسانه
توجه داشتهاند و از میان کارکردهای متفاوت انا کارکرد اموزشی و ببری را در فیلمهای
سینمایی کودک برجسته نمودهاند تا از این طریآ بتوانند بر کودکان تـ ثیر بگوارنـد و بـه
هدف بود که همان اموزش به شکل غیرمستقیم(از طریآ فیلم) است برسـند .در بیشـتر
صحنههای مورد بررسی فیلمسازان سعی کردهاند تا پیام بود را به صورت غیرمستقیم بـه
مخاطب کودک بود برسانند.
معناداری میان وجود اموزه های دینی و ماهیـت محتـوا نشـان مـیدهـد کـه تهیـه
کنندگان عرصه سینمای کودک سعیشان بر این است تا از ماهیـتهـای غمگـین فاصـله
بگیرند و فیلمهایی برای کودکان بسازند که از لحاظ ماهیت در حد تعاد باشد یعنـی نـه
بیلی شاد و نه بیلی غمگین.
نوع پیام ارائه شده در صحنههـایی کـه دارای امـوزههـای دینـی هسـتند در بیشـتر
صحنهها امید بخش میباشد و در کمترین صحنهها م یوس کننـده ارائـه شـده اسـت .بـر
اساس نظریه فریمینش ف یلمساز به دنبا ارائه یـک کـادر و قـاد بـه مخاطـب کـه همـان
کودک است میباشد و تمام سعیش بر این است تا در این قاد به گونهای عمـل کنـد تـا
بیشترین ت ثیر را بر مخاطبش بگوارد و او را به سمت هدفی کـه بـود مـیبواهـد سـوق
دهد.
بر اساس نظریه برجسته سازی فیلمساز از میان اولویتها متعدد و متفاوت اجتماعی
دست بر اولویت تربیتی و اموزشی میگوارد و ان را به صورت پر رنشتری بـه مخـاطبش
ارائه میکند.
بیشترین صحنههای مورد بررسی که دارای اموزههای دینی بودنـد؛ دارای جـوابیتا
وضو و روشنی و رنش شاد میباشند و همین موجب میشود تا کودکان را به سـالنهـای
سینما بکشاند و از یک سو بر اساس نظریه فریمینش یا همان قادبندی فیلمساز مخاطـب
کودک را به همان سمت و سویی که بود میبواهد هـدایت نمایـد و از سـوی دیگـر بـر

شناخت آموزههای دینی در سینمای کودک پس از انقالب اسالمی ایران 117 //

اساس نظریه برجسته سازی با جوابیت و وضو پیـام بـه طـور غیرمسـتقیم مسـائل را در
ذهن کودک برجسته میکند و به کودک میگوید که درباره ده دیزی بیندیشد.
از صحنه هایی که دارای اموزههای دینی هستند بیشتر انها بدون اهنش و موسـیقی
میباشد و این نشان میدهد که فیلمساز بر اساس نظریه برجسـته سـازی بـرای برجسـته
کردن اموزههای دینی سایر موارد از جمله موسیقی و اهنش را کم رنش نموده است است
تا مخاطب بتواند بدون هیچ مزاحمتی بر موضوع مورد نظر و مرکزی که همان اموزههـای
دینی است تمرکز نماید.
این مس له نیز مهم است کـه تصـمیم گیـران و تهیـه کننـدگان کـار کـودک نکتـه
گروه های سنی را مورد توجه قرار دهند یعنی انها با توجه بـه نیـاز قشـر و طبقـه کـودک
دست به تولید فیلم سینمایی کودک بزنند و البته تعارضی در بیشترین صحنهها هم بـین
پیام ارائه شده از جانب فیلمساز برای گروه سنی بهرهبردار یعنی همان کـودک بـه دشـم
نخورد.
بر اساس نظریه برجسته سازی فیلمسازان بر مس له محبت و دوستی ت کید بسـیاری
داشتهاند و در صحنههای مختلف فیلمهای سینمایی کودکا ان را برجسته نمودهاند تـا از
این طریآ بر کودکان ت ثیر بگوارند.
زبان مردم در بیشتر صحنهها به عنوان زبان قالب استفاده شـده اسـت و بـر اسـاس
نظریه فریمینش یا قادبندی همین امر نشان دهنده ان اسـت کـه فیلمسـازان بـه دنبـا
ارائه الگوی از پیش تعیین شده بود به مخاطب کودک میباشند .
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت اموزههای دینی در سینمای کودک پس از انقالد
ان طور که باید رعایت نشده اسـت و بیشـتر فـیلمهـای سـینمایی کـودک از نبـود انـواع
اموزههای دینی در محتوای بود ببر میدهند.
با وجود افزایش محسوس اموزههای دینی در فیلمهای کودکانه دهه  90نسـبت بـه
دهه هشتاد که با استفاده از تکنیک فضای شهری و فرهنش حاکم(اسالمی)ا بهرهگیـری از
کارکرد رسانه و اموزشا اعتدا در صحنههای غمناک و شادی افرینا جوابیت و روشـنی
پیاما کمرنش کردن نقش موسیقیا برجسته سازی نقش محبت و دوستی و بـه کـارگیری
زبان عامیانه در بررسی عمیآ اثار ارائه شده میتوان دریافت کـه همچنـان فقـدان بربـی
اموزههای دینی در سینمای کودک بودنمایی میکند .بر ایـن اسـاس بـرای رسـیدن بـه
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سینمای کودک مبتنی بر اموزههای دینی عالوه بر تولید فیلمنامههـای فـابر اسـتفاده از
تکنیکهای جدید و پردابت جلوههای ویژها ریتم مناسبا پوشش قابـل قبـو و  ...مـورد
ت کید میباشد .توفیآ در تلفیآ و امتزاج فرهنش دینی در قالب هنـر هفـتما زمینـه سـاز
رشد دینی کودکان و پیریزی شالودههای محکمی است که سـوژه را در مراحـل مختلـف
زندگی به سوی رستگاری رهنمون بواهد سابت.
پیشنهادات
الف) پیشنهاد به وزارت ارشاد و معاونت امور سینمایی و حوزه هنر سازمان تبلیغـات
اسالمی
.1ایجاد پژوهشکدهها و اندیشکدههای ویژه برای
 شنابت دقیآ دوران کـودکی بـا اسـتفاده از علـوم و دانـشهـای مـرتبط و میـانرشتهای .
 شنابت معضالت کودک در جامعه ایرانـی(کـودک ازاریا فرزنـدان طـالق و فقـرمعیشتی)
.2ایجاد مرکزی مستقلا فعا و قوی ویژهی تولید فیلمهای کودک با غلبـه فرهنـش
دینی و استفاده از ظرفیتهای مادی و معنوی همه نهادهای ذیربط دولتی و غیر دولتی.
.3برگزاری همایشها و کارگاههای اموزشی ویـژه بـه منظـور گسـترش تولیـد فـیلم
کودک مبتنی بر فرهنش دینی.
.4در سابت فیلمهای کودک برنامهریزی و تحقیقات بیشتری انجام شود تا فیلمهای
کودک دارای محتوای مناسب و اموزشی باشد و نه فقط صرفا برای اوقات فراغت و فـروش
بیشتر در گیشه.
.5سابت فیلمهای سینمایی کودک مبتنی بر دوران کودکی ائمه و بزرگان.
ب) پیشنهاد به وزارت علوم
.1ایجاد رشتههای دانشگاهی برای تهیه و تولید فیلم کودک با صبغه دینی.
ج) پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش
.1استفاده از ظرفیت مراکز پیش دبستانی برای اشنا سازی کودک با فیلمهای تولیـد
شده و الهام گرفته از فرهنش معنوی و دینی.
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د) پیشنهاد به سینماگران
.1قهرمان سازی در فیلمهای سینمایی کودک(قهرمانی که دارای ویژگیهای ایرانـیا
اسالمی باشد) برای الگو برداری کودکان.
ه)پیشنهاد به مسئوالن صدا و سیما
.1سابت انیمیشنهای جواد با موضوعات دابلی و به سبک ایرانیا اسالمی.
.2سابت سریا های بانوادگی با محوریت تربیت کودکـان و ت کیـد بـر امـوزههـای
دینی به ویژه اموزه اعتقادی
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معرفتی در دانشگاه اسالمیا شماره .28
نوروزیا داریوشا()1392ا تصویر کودک در سـینمای ایـرانا تهـرانا انتشـارات پژوهشـگاه
فرهنش و هنر وارتباطات.
یوربیا دیستاا()1375ا یک "ان" و ت ثیر جاودانـه ان(نگـاهی بـه قابلیـتهـای اموزشـی و
تربیتی سینمای کودک )ا مجله نقد سینماا شماره .9
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