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مقدمه
انقالب صنعتي و حرکت به سوي نوسازي، که 
با افزایش شهرنشیني، رشد بي سابقه جمعیت و 
گسترش سرمایه داري همراه بود، جهان معاصر 
زیست   بحران هاي  با  رویارویي  آستانه  در  را 
توانایي هاي  ارتقاي شتابان  داد.  قرار  محیطي 
کارآمدي  ابزارهاي  نیز  بشر  فناورانه  و  علمي 
به  تولید  افزایش  و  اقتصادي  توسعه  براي 
دست او داد، که با بهره برداري هر چه بیشتر از 

طبیعت، بتواند برتري جویي و غلبه بـر محیط  
زیست را جایگزین رابطه  مسالمت آمیز با آن 
کند. به این ترتیب، انسان رفته رفته پاي را 
فراتر از بهره بـرداري و کنتـرل طبیعت نهاد و 
تخریب گسترده محیط  زیست براي دستیابي 
به سود و رفاه بیشـتر را مجـاز و بي زیان قلمداد 
کرد. اما دیري نپایید که این رویکرد ناپایدار 
چهره نامطلوب خود را نشان داد و کشورها به 
لزوم توجه به محیط  زیست در سیاست هاي 
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چکید�ه
هنر نقشی ماندگار در پرورش ابعاد مختلف شخصیت انسان و رشد ویژگی ها 
و قابلیت های مختلف او دارد. هنر با همه گستردگي و در تمامي جلوه  هایش، 
بروز آن مستلزم  آدمي است، که رشد و  قابلیت و زمینه اي در  بیانگر وجود 
فعالیتي منظم و هدفمند به نام تربیت هنري است. پویانمایي حیطه جدیدي 
از هنر و دارای قابلیت آموزشی و تربیتی فراوانی است. تحقیق حاضر از نوع 
پایه مطالعات کتابخانه ای  بر  بوده و گردآوری اطالعات  توصیفی و تحلیلی 
تربیتی هنرـ  پیامدهای  و  نقش  بررسی  تحقیق،  است. هدف  گرفته  صورت 
رسانه پویانمایی و جذابیت های ارتباطی آن برای عموم به خصوص کودکان و 
نوجوانان است. همچنین به این پرسش پاسخ داده شده که پویانمایی چگونه 
می تواند در حفظ و ارتقای آگاهی و ادراک محیط  زیست و شناساندن آن به 
افراد جامعه عمل نماید. فیلم هاي پویانمایی، در قالب هاي هنرمندانه ارائه محتوا 
و با تکیه بر اصول فرهنگي، ارزش ها و هویت ملي و بهره گیري از ظرفیت هاي 
ارتباطی خود، مانند شوخ طبعی و طنز، تخیل، اغراق و جان بخشی به محیط، 
با مفهوم حفظ محیط   را  ایجاد عالقمندی و همراه کردن مخاطب  توانایي 

زیست دارند.
واژگان�کلید�ی

هنر، تعلیم و تربیت، فرهنگ، رسانه، پویانمایی.
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توسعه  پي بـرده و درصدد چاره جویي برآمدند. 
به  پایداري  عنصر  افــزودن  با  که  رویکردي 
توسعه، بازگشت به صلح با طبیعت را در خود 
جاي داده است. )منتظر قائم و عرفانی حسین  

پور، 1395(
ارتباطات زیست  محیطی از جمله رشته هاي 
رسـانه   و  ارتباطـات  علـوم  حـوزه  در  نوپا 
است. این حوزه نظري و کاربردي متمرکز بر 
ارتبـاط  و  زیسـت  محـیط   با  مرتبط  مسائل 
نوع بشر با طبیعت است و نقش رسانه هـا در 
شـکل گیـري تعـاملي صـحیح میـان جوامع و 
محیط زیست، آگاهي بخشي درباره مشکالت و 
نحـوه مقابلـه بـا بحـران هـاي زیست  محیطي، 
مهم ترین عناوین مطرح در این حوزه را تشکیل 
مي دهد. بـه طـور کلـي، هدف اصلي ارتباطات 
زیست  محیطی بررسي نقش و کارکرد رسانه ها 
در اصالح، تغییـر یا ارتقاي روابط میان جوامع 
اشراقی،  و  )گودرزی  است.  زیست  محیط   و 

)1394
ایجاد  حیث  از  زیست  محیط   آموزش  نقش 
باور زیست محیطی و بسترسازي فرهنگی، در 
اهمیت  حائز  پیشگیري  اصل  تحقق  راستاي 
فراوانی است. ایجاد آگاهی در میان توده هاي 
مردم باعث تغییر نگاه و بهبود رابطه آن ها با 
محیط  زیست می گردد. بی شک آشنا ساختن 
اصول  با  اجتماعی  مختلف  سطوح  در  افراد 
و  رغبت  ایجاد  و  زیست  محیط   از  حفاظت 
آن  از  حفاظت  براي  داوطلبانه  انگیزه های 
می تواند مسئله تخریب و آلودگی محیط  زیست 
را  به موضوعی مهم برای مردم تبدیل کند. اگر 
افراد در درون خود وظیفه اي اخالقی و وجدانی 
و  نمایند  احساس  زیست   محیط   براي حفظ 
محیط  زیست را به مثابه یکی از دارایی هاي 
شخصی خود تلقی کنند، پاسداري از آن را نه 
تنها الزم، بلکه جزئی جدایی ناپذیر از زندگی 
خود خواهند دانست و مقدمات مشارکت آن ها 

در برنامه هاي زیست  محیطی فراهم می شود.
اصل نوزدهم اعالمیه استکهلم مقرر می دارد به 
منظور تنویر افکار عمومی و تفهیم مسئولیتی 

که افراد، مؤسسات و جمعیت ها در خصوص 
انسانی  ابعاد  تمام  حفاظت محیط  زیست در 
آن بر عهده دارند، الزم است نسل جوان و نیز 
بزرگساالن تحت آموزش قرار گیرند. همچنین 
الزم است که وسایل ارتباط جمعی به منظور 
فراهم نمودن امکان توسعه انسان ها در تمام 
آموزشی ضرورت حفاظت  اطالعات  زمینه ها، 
و بهبود محیط  زیست را ارائه دهند. )رمضانی 

قوام  آبادي، 1391( 
هنر  که  اســت  ایــن  تحقیق،  اصلی  ســؤال 
پویانمایی چه نقشی در اطالع  رسانی بحران 
محیط  زیست و شناساندن آن به افراد جامعه 
رسانه   هنرـ  این  طریق  از  چگونه  و  دارد؟ 
می توان به حفظ محیط زیست کمک نمود؟ 
بـه همـین منظور، هدف اصلي مقاله حاضر، 
معرفـي نقش پویانمایی در ارتباطات، آموزش 
و آگـاهي بخشـي زیست  محیطی و اصالح و 
و  کودکان  به خصوص  جامعه  تعامل  ارتقاي 

آینده سازان با محیط زیسـت اسـت.
هنر و رسانه های ارتباطی

هنر به عنوان یک پدیده ارزشمند انساني که 
است  تالشي  مي آفریند،  را  جدیدي  واقعیت 
که با انسان در اشکال و انواع مختلف، همراه 
خواهد بود. اگر چه هنر ریشه هاي کهني در 
دیانت، ملیت و سنت مردم دارد، اما خود را به 
نیازها و تمایالت انسان مدرن نزدیک کرده و 
در اشکال نویني ظهور یافته است، به شکلی که 
از اثرگذاري بیشتري نسبت به دیگر پدیده هاي 
اجتماعي در جامعه برخوردار است. برخي از 
)غالمپور  از  هستند  عبارت  هنر  ویژگي های 

 آهنگر، 1388: 5(:
طریق اقناع با مخاطب ارتباط برقرار مي کند . 1

نه اجبار؛ بر خالف قوانین که داراي ضمانت 
اجرایي و قهري است، بدون اجبار مخاطب، 
مي تواند به همان هدف برسد. به تعبیري 

» هنر قانون نیست، هنجار است«.
با تبدیل . 2 دنیاي واقعي را در خود هضم و 

آن به دنیاي مجازي، تصویري مطلوب براي 
مخاطب ترسیم کرده و او را با دنیاي جدید 
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عالقمند ساخته یا متنفر می کند.

برای جذب مخاطب توان به  کار گیري آشکار . 3
و  نگرش ها  افکار،  عناصر  و  اجزا  پنهان  و 

ایده ها را با همخواني جهان مجازي دارد.
تحرک و قدرت تصور ذهنی، جوهر ارتباطات 
انسانی است و آگاهی و حساسیت را افزایش 
می دهد. چه بسا لغزش ها و رفتارهای نامناسب 
با محیط  زیست به دلیل ناتوانی از تصور نتایج 
آن است. رسانه های هنری در تصویر نتایج رفتار 
اخالقی با محیط  زیست، درک پیچیدگی های 
برای  چاره جویی  و  حاضر  عصر  در  زندگی 
منحصر  جایگاهی  محیطی،  زیست   معضالت 
نقش  دو  هنر  براي  مي توان  دارنــد.  فرد  به 
با  رفتار  ناپسند  عادت های  )شناسایي  سلبي 
محیط  زیست و تصویر پیامدهای منفی آن در 
زندگي اجتماعي( و ایجابی )ارائه نتایج الگوهاي 
بود.  قائل  محیط  زیست(  از  استفاده  درست 
از  هنر عادت های صحیح را تقویت، و برخي 
شیوه هاي بهره برداري مطلوب از محیط  زیست 
رفتارهای  از  کرده  تشریح  مخاطب  براي  را 
تهدیدکننده محیط زیست آن ها را مطلع سازد 
و در هر دو حالت قضاوت نهایی را به مخاطب 

واگذار می کند. )غالمپور آهنگر، 1388: 4(
انسانی  توسعه  ارزش  با  منبع  اطالعات، 
محسوب مي شود و ارتباطات و اطالع  رساني را 
حوزه  مناسب سازي و اشاعه اطالعات توصیف 
انتقال  و  تولید  در  سرمایه گذاري  کرده اند. 
سایر  در  سرمایه گذاري  به  نسبت  اطالعات، 
امور بازدهي بیشتري دارد. طراحی برنامه های 
کارهاي  و  ساز  تضمین کننده  هنری  مناسب 
اطالعات  انتقال  و  شکل دهي  براي  اثرگذار 
نظام  یک  چارچوب  در  مخاطبان  به  مناسب 
اطالع  رساني قابل دسترس و معتبر است. در 
فرایند مناسب سازي، توفیق در انتقال اندیشه 
)شاه   دارد.  فراوانی  اهمیت  مقصد  به  مبدأ  از 
ولی و مشفق، 1384: 28( یکی از حلقه های 
آگهی های  پویانمایی،  و  تلویزیون  وصل 
خدمت عمومی است، که مقوله اي نسبتا تازه 
و  ارتباطات  توسعه  اطالع  رسانی،  عرصه  در 

سال های  در  و  است  شهروندی  آموزش های 
اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.  
آگهي هاي خدمات عمومي، با توجه به ماهیت 
ذیل  ویژگي های  دارای  آن ها  توسعه محوری 

است. )فرقاني، 1379: 87 و 92 - 93(:
y  اطالعات« نوع  از  آن  ماهیت  و  محتوا 

انتفاعی،  و  تجاري  نه  است،  آمــوزش«  و 
بنابراین نزدیکی زیادي با الگوهاي »توسعه 
مي کنند  تــالش  که  دارد،  مشارکتي« 
احساس و ظرفیت بهتر شدن زندگی فردی 

و اجتماعی را در مردم ایجاد کنند.
y  و اقشار جامعه هستند  آن، همه  مخاطب 

هدف آن نیز متناسب با موضوع و محتوای 
پیام، بهبود کیفیت زندگي و آشنا ساختن 
مردم با مسئولیت ها و اولویت هاي اجتماعي 

خویش همانند حفظ محیط  زیست است.
y  غیر توصیفي،  تفاهمي،  زبان  از  استفاده 

 ابزاري، غیر  رسمي و لحن غیر  آمرانه، بدون 
تهدید  و مشارکت جو به مثابه یک سیاست 

در دستور کار طراحان آن است.
y  به معطوف  رهیافت  این  توجه  بیشترین 

از  ارتباطي  پیام  از  مخاطبان  تأثیرپذیري 
طریق »دروني کردن« است. دروني کردن 
نگرش ها، ارزش ها و رفتارها باعث مي شود، 
که مردم از روي اعتقاد و باور به آموزه های 

مورد نظر عمل نمایند.
y  زبان آن عمدتا از نوع » باز« است. بدین معني

که امکان اندیشیدن در مورد باید و نبایدها 
و تفسیر و تأویل صحیح، تفکر، نتیجه گیري 
و انتخاب شایسته را به مخاطب می دهد. به 
طوري که مخاطب احساس می کند به فکر، 
تشخیص و انتخاب او احترام گذاشته شده و 
مصلحت زندگي و منافع شخصي و اجتماعي 

او در پیام نهفته است.
بنابراین فعالیت هنري که از محتوا و ماهیتي 
اصیل برخوردار نباشد، هنر نیست و نگاري که 
از تصویر بي بهره باشد، نیز نقشي هنرمندانه 
به حساب نمي آید. حکمت و ایده اي هم که 
هر  در  نباید  است،  هنري  فعالیت  محتواي 
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ظرفي ریخته شود و به هر شکلي نمایش داده 
شود. ظرف این مظروف باید در نهایت دقت، 
ظرافت و توانمندي انتخاب شود تا جاذبه الزم 
و کشش طبیعي را براي ارائه پیام دارا باشد. 
نهایت این  که فرم و محتواي حقیقي، اصیل 
و زیبا، باید بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار 
کند و شعور و احساس او را به سوي رشد و 
با  این اساس ماهیت  بر  تعالي رهنمون کند. 
غایت هنر، متحد و اثر هنري را بر صفحه ذهن 
و زبان و روان، ماندگار خواهد کرد. )مهدوی 

 نژاد و همکاران، 1390: 106 - 103(
اثرات رسانه ها را در چهار مدل، که هر یک بر 
جنبه خاصي از محتواي رسانه ها یا مخاطبان 
تأکید دارند، مي توان تبیین کرد. هر مدل به 
به  مي پردازد.  رسانه ها  تأثیر  دالیل  از  بخشي 
فرایندهاي  همه   مي توان  مدل ها  این  کمک 
اثرات رسانه ها را به  طور مستقیم مطالعه کرد. 
 -  101  :1392 صمدی،  و  طوسی  )رضوی 

:)109
y  اثرات مستقیم: این اثرات تأثیرات مشابهي

بر همه مخاطبان دارد. هماهنگ با اهداف 
تولیدکننده برنامه بوده و مشاهده پذیر است. 
تأکید این مدل، بر اثراتي است که معرف 
تغییر و نه تقویت هستند و به  طور مستقیم، 
مي شوند.  توجهي  درخور  تغییرات  موجب 
اثرات  شناخت  در  متغیرها  مهم ترین 
مستقیم، ویژگي هاي ساختاري و محتوایي 
رسانه شامل »برانگیختگي« و » واقع گرایي« 

است.
y  اثرات انباشتي: این مدل بر ماهیت فراگیر

محتواي رسانه و هماهنگي و تکرار درون 
مایه ها و پیام ها متمرکز است. در این مدل 
محتواي رسانه ها به قدري فراگیر است، که 
از  اجتناب  براي  چنداني  قدرت  مخاطب 
برخي پیام ها نداشته و رویارویي یا تماشاي 
فردي  هر  و  مي سازد  ناممکن  را  انتخابي 
هماهنگ با اهداف پیام هاي رسانه اي از آن 

تأثیر مي پذیرد.
y  اثرات شناختي: بر اساس این رویکرد که از

پردازش طرح واره اي براي محتواي رسانه ها 
استفاده مي کند ، دانش به صورت قطعه هاي 
مجزا در مغز جاي ندارد؛ بلکه همه  آن به 
 صورت طرح واره ها سازمان مي یابد. طرح واره، 
ساختاري ذهني است که نشان دهنده  دانش 
طرح واره ها،  است.  مفهوم  یک  با  مرتبط 
ساختار سلسله مراتبي دارند، به گونه اي که 
برخي عناصر از برخی دیگر، اصلي تر هستند. 
طرح واره ها ممکن است مستقل از هم یا با 
توجه به عناصر مشترک، مرتبط با یکدیگر 
باشند. مخاطب یکي از متغیرهاي مهم در 

این مدل است.
y  اثرات شرطي: این مدل، از نظریه »اثرات

محدود رسانه ها« سرچشمه گرفته است و 
ارتباطي  غیر  مؤلفه های  به  زیادي  اهمیت 
هویت  خانواده،  شغل،  سن،  جنس،  نظیر 
اجتماعي و فرهنگي و تحصیالت در سطح 
مدل  مي دهد.  ارتباطي  پیام هاي  تأثیر 
شرطي، بر مخاطبان تأکید دارد و بر باورها 
و تصورات انتخابي )رویارویي، توجه، ادراک، 
یادآوري انتخابي و نفوذ اجتماعي( متمرکز 
است. بر اساس این مدل اثرات ممکن است 
شناختي، عاطفي یا رفتاري باشند و بالفاصله 
مستلزم  یا  شوند  پدیدار  تماشا  از  پس 

رویارویي مجدد با پیام هاي مشابه باشند.
هنر و محیط  زیست

و  علمی  موضوعی  زیست  محیط   مدیریت 
پیچیده است و دست یابی و عینیت بخشیدن به 
ارزش های فرهنگی آن، به قالب های تأثیرگذار 
با  قابل اطمینان  ارتباط عمیق و  برقراری  در 
مردم نیاز دارد. یکی از نقش هاي حیاتي هنر، 
تفسیر وابستگي زندگي بشر به محیط  زیست 
در دوره هاي مختلف است. متخصصان محیط  
زیست براي دریافت ماهیت مشکالت زیست 
 محیطي و اصول و قوانین مربوط به آن ها بیشتر 
به مسائل فني اهمیت مي دهند، اما هنرمند در 
پي درک مجموعه مشکالت موجود در طبیعت 
از طریق احساس و تفکر است. همکاري این 
دو گروه امکان ارتباط میان تمام گستره هاي 
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را فراهم  انساني و جنبه هاي حیاتي  کوشش 
اهداف  در  محیط  زیست  و  هنر  ــی آورد.  م
وسیله  به   محیط  »درک  همانا  که  مشابهي 
انسان« است، سهیم هستند و این درک باید بر 
حقیقت، اندیشه، ارزش ها و الهام انسان مبتني 
باشد و بیش از اعمال روش هاي تعصب آمیز به 
اصول مشترک تأکید نماید. )شاه  ولی و مشفق، 

)29 :1384
با مختل شدن رابطه بشر با طبیعت و تهدید 
جامعه  از  بخشی  چه  اگر  اکولوژیک،  تعادل 
فناورانه  راه هــای  دنبال  به   کماکان  جهانی 
اما  است،  زیست  محیط   بحران  حل  برای 
آن  بر  از هنرمندان  برخی  بستری  در چنین 
شدند، تا کره زمین را به عنوان سوژه اصلی 
را  آن  حفظ  اهمیت  و  نمایند  انتخاب  خود 
ترتیب  این  به  و  کنند،  یادآوری  مخاطب  به 
محیطی،  هنر  گرفت.  شکل  محیطی«  »هنر 
اعتراض هنرمندان به استفاده ناپایدار و فراتر از 
تحمل منابع طبیعی زمین و شتاب ضرباهنگ 
پیشرفت فناوری بدون در نظر گرفتن شرایط 
ابزاری  با رد عقالنیت  و  زیست محیطی است 
شکل  مجدد  تعریف  به  مدرن،  شی زدگی  و 
بیرونی و ارزش های درونی هنر پرداخت . این 
هنرمندان باور دارند که انگیزه اولیه آفرینش 
هنری؛ نه در صورت ظاهری، سرگرمی گذرا 
فعالیت  در  بلکه  ثروت  و  موقعیت  کسب  یا 
پرمعنایی ریشه دارد، که هنرمند و مخاطبش 
قرار  جهان  با  تماس  در  خاص  راه هایی  از  را 

می دهد. )عظمتی، 1393: 93 - 92(
نقطه ارتباط هنر و محیط  زیست را می توان 
در مکتب هنر محیطی دید. هنر محیطی، به 
تفسیر طبیعت و فرایندهاي آن می پردازد، 
مشکالت زیست  محیطی را نشان داده و در 
مورد آن ها هشدار می دهد. عناصر بصري هنر 
که از بطن طبیعت گرفته شده و  محیطی 
مؤلفه هاي اصلی آن متأثر از فرهنگ بومی و 
محلی است و آئین ها و سنن در آن به وضوح 
محیطی،  دغدغه اصلی هنر  دیده می شود. 
بهبود ارتباط انسان و طبیعت بوده و بیش از 

هر چیز بازگشت به طبیعت را نشان می دهد، 
هنرمندان محیطی، تنها به نمایش طبیعت 
بسنده نمی کنند، بلکه زیستن، تجربه و کنش 
متقابل با طبیعت و زمین را برگزیده اند و این 
شده  بینش جایگزین مالحظات سنتی هنر 

است. )سلیمی، 1393: 25 - 23(
وجه مشترک هنرمندان محیطی، نه موضوع، 
مواد خام یا روش هاي کار، بلکه عالقه آن ها و 
تعهدشان به دیدگاهی گسترده تر از آفرینش 
سرچشمه  هنري و همانا کشف خویشتن و 
که برخاسته از دل  وجودي هر انسان بوده، 
طبیعت و جهان آفرینش است. در عصر حاضر 
بحران هاي زیست محیطی بی شمار، هنرمندان 
را بر آن داشته تا بیشتر به جنبه هاي  محیط 
محیطی توجه داشته   زیست در مکتب هنر 
در هنر  بنابراین  تا وجوه زیبایی شناسی آن. 
که  محیطی برخی از هنرمندان بیش از آن  
بخواهند هنر خود را به تصویر بکشند، سعی 
می کنند که به محیط  زیست در همه ابعادش 
یاری  هویت بخشند. هنرمند با این روش به 
محیط  زیست می شتابد و ضمن توجه دادن 
مردم به یک اثر هنري، راه هاي حفظ و بقاي 
محیط  زیست را نیز به تصویر می کشد. )همان: 

)25
روند منطقی و پیوسته هنر قادر به تأثیرگذاری 
عمیق بر کیفیت تفکر و مناسبات نسل های 
حال و آینده با هم و با محیط  زیست است. 
به  اولیه نسبت  این عمل احساسات مبهم  با 
در  محیط  زیست  حفظ  مانند  موضوع  یک 
می شوند.  ادراک  و  متمرکز  شده  نقطه  یک 
احساسات ناقص نیز کامل شده و به بینشی 
نسبتا پایدار تبدیل می شوند. این مزیت هنر، 
تا در مورد محیط   مخاطب را بر آن می دارد 
پیرامون  دنیای  مفهوم  و  اندیشه  کند  زیست 
و  )کالف  می یابد.  گسترش  و  عمق  او  برای 
تربیت  و  هنر  دیدگاه  از   )1386 همکاران، 
تعبیه شده  هنري اصطالحا » لذت در مسیر 
است، نه در مقصد« و تربیت هنری اگر بتواند 
کام  به  را  زیستي  محیط   یادگیري هاي  لذت 
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فراگیران بنشاند، به کیفیت برتري دست یافته 
است که شاخصه  عالم هنر است. اگر تجربیات 
یادگیري دانش آموزان در مدارس واجد چنین 
زیست  محیط   از  زیبا شناسانه اي  کیفیت های 
باشد، مي توان به پایداري و دوام این تجربیات 
و در نتیجه اثر بخشي سرمایه هایي امیدوار بود، 
که جامعه در این مسیر هزینه مي کند. بدین 
مدرسه،  ترک  از  پس  دانش آموزان  که  معنا 
یادگیری  و آگاهی های زیست  محیطی را در 
ذهن و ضمیر خود نگاه دارند و به پیگیري، 
بسط و توسعه داوطلبانه آن در جامعه بپردازند. 

)اقتباس از مهرمحمدی، 1390: 23(
هنر- رسانه پویانمایی: از نقوش جادویی 

تا آموزش چند رسانه ای
حدود 35 هزار سال پیش، انسان هاي غارنشین 
ارتباط  در  را  گام  اولین  حیوانات،  ترسیم  با 
تصویري برداشتند. 1600 سال قبل از میالد 
ایسس  براي  معبدي  مصر  فرعون  مسیح، 
)خداي زن( ساخت که 110 ستون داشت و 
با ذکاوتی خاص براي هر ستون شمایلي نقاشي 
شده بود، که خداي زن را با حرکات متفاوتي 
نشان مي داد و براي اسب سواران در حال گذر، 
ایسس به ظاهر مجموعه ای از تصاویر در حال 
حرکت بود. هنر تصویر سازي قبل از پیدایش 
خط و در دوران پارینه سنگي و میان سنگي در 
نمونه هایي مثل نقاشي غارها چیزي جز نقاشي 
جادویي نبوده است که با تشابه و توالي تصویر، 
یافت  نقوش  می توان  می  کرد.  القا  را  حرکت 
را  تخت جمشید  کتیبه هاي  و  غارها  در  شده 
نوعي کمیک استریپ نامید، که داستان و قصه 
تصویري آن تا حدود زیادي به دنیاي پویا نمایي 
همکاران،  و  شاه  کرمی  )امیر  است.  نزدیک 

 )116 :1387
آفرینش  نوعي  متحرک،  تصویر  و  پویانمایي 
هنري است که آن را هنر هشتم نام نهاده اند. 
مجموعه  از  کارآمد  ترکیبي  رسانه  هنر-  این 
است.  روز  فناوري هاي  و  مختلف  هنرهاي 
)خطایی و همکاران، 1389: 14( پویانمایی از 
واژه یوناني انیما، به معناي جان و روان گرفته 

اندیشه و  با پشتوانه اي غني در  شده است و 
تصور انسان، هنري است که در نهایت، ذهن 
تا  رسانده  تکامل  به  را  آدمي  پندار  جاندار 
جایي که تمامي موارد بي جان، جاندار متصور 
می شوند. این ذهنیت، رشد بصري جدیدي را 
در عرصه   تصویر متحرک فراهم نموده است. 
 )116  :1387 همکاران،  و  شاه  کرمی  )امیر 
پویانمایی هنري پیچیده و ترکیبي از عناصر 
بیاني سایر هنرها است. فیلم پویا نمایي نمایش 
ساختارها و شخصیت هاي واقع نما است. بیننده 
که  مي داند  منطقي  به  طور  پویا نمایي  فیلم 
به  پویانمایي  تخیلي  دنیاي  در  شخصیت ها 
وجود آمده اند، اما شخصیت پردازي هنرمندانه و 
غیر  متناقض در طول اثر، بیننده و به  خصوص 
کودکان را متقاعد مي سازد که آن ها در دنیاي 
از آن   فیلم، واقعي هستند و به همین دلیل 
تأثیر مي پذیرند. )خطایی و همکاران، 1389: 

)14
هر چند هنر سینما را باید محبوب ترین هنر 
کنوني دنیا نامید، اما اگر تعریف هنر را »تقلید 
توأم با بازآفریني از عالم« بدانیم آن گاه مي توان 
آفرینش  فراگیر ترین شکل  را  پویانمایی  هنر 
در  پویانمایی  در  بازآفریني  برشمرد.  هنري 
طیفي از » هیچ« تا » نمایشي شبه واقع گرا از 
عالم« و در برگیرنده تمامي ابعاد ایستا و پویاي 
حرکت  و  صدا  داستان،  تجسمي،  هنرهاي 
است. )دهستانی، 1390: 90( در عصر حاضر 
پویانمایی از ابزارهاي آموزشي چندرسانه اي ها 
غیر  یادگیری های  آموزش های عمومی،  برای 
رسمی و اجتماعی و ارتباطات زیست  محیطی 
آمده  رسانه  برنامه ریزان  کمک  به  که  است، 

است. )انتظاری و همکاران، 1392: 26(
چندین  از  استفاده  مفهوم  به  چندرسانه اي 
رسانه شامل متن، گرافیک، صدا، تصاویر ثابت 
آموزش   چندرسانه اي  اهمیت  است.  ویدئویي 
انسان  شناختي  ظرفیت  کل  به کارگیري  در 
پردازش اطالعات است و تصمیم گیري  براي 
در مورد نحوه  طراحي پیام هاي چندرسانه اي 
از  بنیادي  برداشت  و  بازتاب دهنده   استنباط 
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چندرسانه ای هاي  است.  یادگیري  چگونگي 
ماهیت چند حسي شان  به  توجه  با  آموزشي 
مي توانند با انواع سبک هاي یادگیري سازگار 
شده و با شکل هاي گوناگون تعامل، یادگیري 
)زارعی  نمایند.  فراهم  را  پایداري  و  آسان 
 زوارکی و جعفر خانی، 1388: 24( پویانمایی 
در مقایسه با تصاویر ایستا، یک نمایش دقیق 
و ظریف از اطالعات است، که فرایند شناخت 
و یادگیري را تسهیل و باعث ایجاد انگیزه و 
در  آموزش   این  تأثیر  مي شود.  عاطفي  عالقه 
حال  در  زمان  طول  در  رویدادها  که  حالتی 
تغییر باشند و یادگیرنده با تصاویر ایستا نتواند 
آن ها را یاد بگیرد و هیچ مدل ذهني مناسب از 
موضوع نداشته باشد، بیشتری است. )انتظاری 

و همکاران، 1392: 26(:
وجود  نیازمند  پویانمایی  تولید  پایدار   جریان 
عوامل مختلفی است. این عوامل از این جهت 
ویژه به نظر مي رسند که اصوال پویانمایی را 
و  تلقي،  تفنني  و حتي  غیر جدي  موضوعي 
فرآورده هاي پویانمایی را صرفا عامل سرگرمي 
فراغت کودکان معرفي مي کنند.  اوقات  براي 
در صورتی که پویانمایی همانند سایر علوم و 
موضوعات تجربه شده در دنیا، جایگاهي ویژه 
دارد و الزم است عملکرد حوزه هاي مرتبط با 
آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ساماندهي 
شود. )امیر شاه  کرمی و احمدی، 1386: 120( 
بنابراین شناخت و به کارگیري خالقانه عناصر 
بین المللي و  ساختاري در حد استانداردهاي 
در  پویانمایی  تولید  برای  حرفه اي  کیفیت  با 
موضوعات اخالقی و تربیتی مبتنی بر فرهنگ 

اسالمی- ایرانی الزم است.
ظرفیت هاي ارتباطي پویانمایی

دنیا،  در  پویانمایي  آثار  از  بي نظیر  استقبال 
حکایت از جایگاه این رشته هنري در صنعت 
رسانه دارد. اهمیت پویانمایي حتي در فیلم هاي 
فیلم هاي  از  تعدادي  و  است  انکارناپذیر  زنده 
سینمایي روز دنیا از پویانمایي بهره مند شده اند 
مؤثر  و  مستمر  راه های حضور  نافذترین  از  و 
فرهنگی در عرصه بین الملل است. )امیر شاه 

 کرمی و همکاران، 1387: 116(
تنوع  داراي  مخاطب  با  ارتباط  در  پویانمایی 
قابلیت هاي بسیاري نسبت به دیگر هنرها  و 
با  آن  مستقیم  ارتباط  و  است  اثر  خلق  در 
فناوری موجب شکل گیري پویانمایی هاي سه 
بعدي سینمایي و بازی هاي رایانه اي شده، که 
مخاطب به راحتي نمي تواند مرز میان واقعیت 
و رؤیا را در آن ها تشخیص دهد. )مرادخانی، 

)40 :1392
امروزه تولیدات پویانمایی تلویزیوني بازار وسیعي 
از صنعت رسانه را به خود اختصاص داده است 
و حتی نسبت به پویانمایی تجربي و سینمایي 
در نزد مخاطب کاربردي تر و شناخته شده تر 
است. مخاطب تولیدات پویانمایی تلویزیوني دو 
گروه عمده کودکان و نوجوانان و مخاطب عام 
و بزرگساالن هستند. البته برخي از آثار ساخته 
شده براي کودکان، براي مخاطبان بزرگسال 
نیز جذاب است و آن ها با فرزندانشان تماشا 
می کنند. این نیاز باعث می شود پویانمایی به 
 عنوان یکي از قالب هاي مهم ساعت پربیننده، 
در شبکه هاي مختلف تلویزیوني به  کار گرفته 
شود و مخاطب بزرگسال نیز با دیدن موضوعات 
روزمره و مورد عالقه خود، در کنار سایر افراد 
استفاده  پویانمایی  جذابیت هاي  از  خانواده 

 کنند. )صفورا و همکاران، 1393: 72(
اقتباس در پویانمایی عبارت از: گرفتن بخشي 
از قصه، شخصیت یا مضامین شناخته شده و 
موفق از هنرهاي دیگر و هماهنگ و متناسب 
کردن آن ها در بیاني مطلوب است. )خطایی، 
1390: 7( بسیاري از آثار پویانمایي جهان، اعم 
افسانه ها،  و  و قصه ها  از داستان هاي کودکان 
خارق العاده  شخصیت هاي  آفرینش  محصول 
و  کالسیک  و  عامیانه  ادبیات  شگفت انگیز  و 
حاصل پندارنمایي هاي ذهن پویاي بشر است. 
به  دلیل نزدیکي برخي از ویژگي هاي پویانمایي 
و ادبیات، بهره ادبي از متن داستان ها، شعرها، 
نغمه ها  ضرب المثل ها،  کهن،  افسانه هاي 
نیز  ایراني  عامیانه  یا  فولکور  داستان هاي  و 
امکان پذیر است. )علمداري، 1385: 140( تأثیر 
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اقتباس از قصه ها و تصویر شخصیت پردازي هاي 
زندگي  در  کودک  مخاطبان  بر  پویانمایانه 

روزمره هم قابل مشاهده است.
در  مؤثري  عامل  بودن  کودکانه  خصوصیت 
ارتباط مخاطب در سنین مختلف با فیلم ها و 
سریال هاي پویانمایی است. کودک در دنیاي 
خود عالقه مند است که همه چیز را به فرم هاي 
به  را  آن ها  تا  دهد،  تقلیل  حداقل ها  و  اولیه 
مي تواند  تصاویر  این  دهد.  تشخیص  راحتي 
مختلف  سنین  در  را  مخاطب  درون  کودک 
متأثر سازد. )صفورا و همکاران، 1393: 80( این 
رسانه هنری، در کنار سرگرمي باید با ارتقای 
استانداردها و عناصر جذابیت بر مخاطب تأثیر 
گذاشته و به اهداف رسانه اي از جمله انتقال 
معني و پیام های محیط  زیستی نایل آید. به  
طور کلي محبوبیت جهاني پویانمایی در برابر 
در  که  است  ویژگي هایی  ناشي  هنرها  دیگر 

ادامه بررسی می شوند.
1. شوخ طبعی و طنز

هدف طنز، تأثیرگذاری و تغییر رفتار دیگران 
به شیوه غیر مستقیم است. طنز، بیان معایب 
به صورت طیبت آمیز براي رفع آن است و از 
زبان شوخ و مزاح براي تذکر عیب و رفع نقص 
استفاده مي کند. طنز ضمن به تصویر کشیدن 
مفاسد  و  معایب  منفي  و  زشت  جنبه هاي 
زندگي به گونه اي هجوآمیز، جامعه و حقایق 
تلخ آن را به شکلي اغراق آمیز و با زشت تر و 
بدتر نمودن از آن چه هست، نمایش مي دهد، تا 
صفات و مشخصات آن ها روشن تر جلوه کند و 
تضاد عمیق وضع موجود با اندیشه یک زندگي 
عالي آشکار شود. زبان طنز به جاي فشار براي 
انتقال پیام، فرصت تحلیل و درک مفهوم را 
و  لطف  آموزنده  میدهد. در طنز  به مخاطب 
حکمت  به هم درآمیخته و مشتمل بر معجوني 
و  )دهقان  است.  تعالي  برای  نوش  و  نیش  از 

چاووشی، 1390: 158( 
موضوع طنز به شخص خاصي مربوط نمي شود، 
بلکه همانند کمدي، صفات زشت را تمسخر 
طنز  آثار  ما  کشور  ادبیات  تاریخ  در  مي کند. 

در  است.  فراوانی خلق شده  منظوم  و  منثور 
قسمت هایي  یا  زاکاني  عبید  گربه  و  موش 
عارفانه  اشعار  در  حتی  و  سعدي  گلستان  از 
قطعات یا حکایت هاي طنزآمیز دیده مي شود 
مقوالت  نیز  امروزه   )9  :1389 )شیخ مهدی، 
با نشاط و شادابي خاصي همراه بوده و  طنز 
مورد توجه انساني است که به نوعي از شادي و 
نشاط محروم مانده است. این ویژگي  موضوعي 
جذاب و خوشایند در بین خانواده و اجتماع 
است و ارتباطات انسانی را نیز بهبود مي بخشد. 

)مرادخانی، 1392: 41(
دنیای پویانمایی به شکل اساسی بر طنز و شوخ 
طبعی استوار است. حتی جدی ترین فیلم های  
خود  در  بسیاری  شوخی های  نیز  پویانمایی 
دارند، که طیف گسترده ای از مخاطبان در برابر 
انباشته  نیروی  و  می دهند  نشان  واکنش  آن 
درون را تخلیه می کنند. آموزش محیط  زیست 
با استفاده از جاذبه  طنز در پویانمایی را می توان 
احساسات  برانگیختن  زیرمجموعه   عنوان  به  
نیز به حساب آورد. بیان تصویری و نوشتاری 
مفرح و طنزگونه به نسبت پیام های جدی و 
مخاطبان  در  تمایل  ایجاد  در  صمیمی،  غیر 
تغییر  با  آموزش  نوع  این  است.  اثربخش تر 
نگرش و ایجاد احساسات مثبت، نه تنها تمایل 
و عالقه مخاطب را بیشتر نموده، بلکه گرایش 
و احساس او را شدت می بخشد و موضوع مورد 
نظر در میان سایر عالئم  بیشتر به یاد می ماند. 

)خداپرستی، 1388(
2. تخیل و رؤیاپردازی

انسان زندگي  مراحل  همه  در   خیال پردازي 
و فکري  رشد  با  همگام  اگرچه  دارد،   نقش 
از و  کرده  پیدا  محسوسي  تغییرات   عقالني 
متضمن تخیل  مي شود.  کاسته  آن   شدت 
و تجربیات  اندوخته  مجدد  آرایش   توانایی 
 تصورات به  سوی افکار نو است. این ویژگي  به
 طور برجسته متعلق به دنیاي کودکان است که
 زندگي آنان بین واقعیت و خیال نوسان دارد.
طبیعي پدیده هاي  و  اشیا  به  بخشیدن   جان 
بارز رفتارهاي  از  حیوانات،  با  گفتن   و سخن 



شماره 33
مرداد 96

35

16

ت
س

 زی
ط 

حی
ک م

درا
و ا

ی 
ش

خ
ی ب

اه
 آگ

ی:
مای

یان
پو

ه 
سان

ر
شدید میل  رفتارهایی  چنین  است.   کودکان 
بردن لذت  و  خیالي  فعالیت هاي  به   کودک 
 آنان از افسانه  ها و داستان هاي تخیلی را نشان
)53  :1390 همکاران،  و  )موسوی   می دهد. 
مؤثر عاملي  کودکان،  تخیل  حس   پرورش 
 در پیشرفت علمي و صنعتي جوامع به شمار
 مي رود و بخش عمده خواندني هاي کودکان در
 کشورهاي پیشرفته، انواع داستان هاي علمی و
 تخیلي است که ضمن ارضاي نیازهاي دروني
 کودکان، حس کنجکاوي و جستجوگري آنان
براي عامل  این  از  مي توان  مي کند.  بیدار   را 
محیط  از  حفاظت  مطلوب  الگوهاي   آموزش 
 زیست استفاده کرد و شیوه هاي رفتاري مد نظر
 را به آنان منتقل نمود. )موسی  پور و درتاج،

)177 :1387
که  دارد  وجــود  سنتي  نیز،  هنر  عالم  در 
تقویت  را تشویق  خیال ورزي و قدرت تخیل 
مي نماید. تخیل را باید معرف ظرفیت فاصله 
و  حقایق  دیدن  قابلیت  یا  از  واقعیت  گرفتن 
معاني فراتر از واقعیت هاي محسوس و ملموس 
دانست، نه عدم توان تمییز میان امر واقعي و 
غیر واقعي. هنرمند در قالب تخیل موفق به 
عالم  عهده  از  که  مي شود  بیان  واقعیت هایي 
واقع بر نمي  آید. دیویي معتقد است که کمال 
مزین  صورت  در  عقلي  و  فکري  تجربه  هر 
شدن به مهر زیبا شناسي به دست می آید. مهر 
زیبا شناسي، نیز به آن فعالیتی ارزاني مي شود 
که رد و نشان »خیال ورزي« در آن مشاهده 

شود. )مهرمحمدي، 1390: 23 - 24( 
تخیل و فانتزی در پویانمایی جایگاه برجسته ای 
دارد و پدید آوردن و نمایاندن دنیاي مملو از 
تخیل ویژگي فیلم هاي پویانمایي است. )صدیق، 
1385: 194( هر چند بسیاري از پویانمایی هاي 
اما  بوده اند،  واقع گرایانه  آثاري  دنیا  مشهور 
یاد  فرا واقع گرا  هنري  به  عنوان  پویانمایی  از 
محدودیت   نداشتن  دلیل  به   زیرا  مي شود، 
به تصویر  را مي تواند  ابر واقعیت ها  از  بسیاري 
بکشد. در این فیلم ها اشیای بی جان به حرکت 
در آمده و گیاهان و حیوانات داراي ویژگي هاي 

احساسات  ابراز  و  گفتن  سخن  مثل  انساني 
هستند و حتي موقعیت هاي رؤیاگونه به راحتي 
به تصویر در آمده و تماشاگر را از دنیاي واقعي 
به دنیاي تخیالت مي برد. در خیلي از فیلم ها 
واقعي  فیلم  و  پویانمایی  تصاویر  ترکیب  با 
یک شخصیت تخیلي با شخصیت هاي واقعي 
داستان همراه شده و اتفاقات مختلفي برایشان 
رخ مي دهد؛ شرایطي که تنها مي توان انتظار 
داشت در یک فضاي فراواقع گرا به  وجود آید. 
این امکان که پویانمایی مي تواند غیر  ممکن        ها 
را به تصویر کشیده و هر آن  چه را که فرد به 
 عنوان تخیل و رؤیا در نظر مي گیرد در نماها و 
سکانس ها به تصویر بکشد، جذابیتي مضاعف 
به این هنر مي بخشد. )مرادخانی، 1392: 41( 
طبیعت  اجزای  و  اشکال  به  بخشیدن  جان 
منجر به خلق یک اثر فانتزي نمي شود، بلکه 
ضروري است که کلیه عناصر ساختاري فیلم 
تحت نفوذ مفهوم فانتزي قرار گیرند. به تعبیري 
دیگر، تخیالت شاد و هیجان انگیز باید به دور 
از اضطراب ها و اندوه هاي بشري در تدوین و 
تنظیم عناصر ساختاري فیلم رخنه کند تا یک 
)صدیق،  شود.  خلق  فانتزی  پویانمایی  فیلم 

)201 - 207 :1385
پویانمایي قادر است، تخیل هاي نامرئي متن ها 
یا فضاهاي پنهان ذهن هنرمندان را در متن 
تصویري خود مرئي کند. شکل رویاگونه آن با 
قوانین و مکاشفه جهاني دیگرگون  شکستن 
همه  برای  خوشایندي  احساس  فراواقعي،  و 
در  جبران پذیري  قابلیت  مي کند.  ایجاد 
پویانمایي بدان حد است که تمام منطق هاي 
این  در  به هم مي ریزد.  را  و طبیعت  فیزیک 
خاص  معناي  به  تراژدي  شگفت انگیز  دنیاي 
درتاج،  و  پور  )موسی   ــدارد.  ن جایي  آن  در 
1387: 177( هنرمند فانتزیک به پدیده هاي 
اجتماعي محیط پیرامون خود معترض است 
و براي انتقال اعتراض و انتقاد خود جهاني را 
مي آفریند که اگرچه ذهني و تخیلي است، اما 
کارکرد واقع گرایانه دارد. اعتراض این گروه از 
هنرمندان ویرانگر نیست، بلکه نوعي دعوت به 
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صلح، دوستي و عشق به محیط  زیست انسان و 
سایر جانداران است. شاید بدین جهت است که 
در خشن ترین فیلم هاي پویانمایی نیز نشاني 
از اندوه بشري دیده نمي شود؛ مگر آن که با 
دیدگاه هایي غیر از دیدگاه فانتزي خلق شده 

باشد. )صدیق، 1385: 208(
3. اغراق 

از  و  ادبی  صناعات  از  یکی  مبالغه  یا  اغراق 
گونه های تصویر، سابقه دیرینه ای در ادبیات و 
هنر دارد و نوعی چاشنی برای بزرگ نمایی و 
پراهمیت جلوه دادن یک موضوع و تمرکز بیش 
از حد بیننده بر آن است. اغراق به  منظور افزایش 
خوانایی و قابل درک کردن احساس ها و اجراها 
به کار می رود. )ایراندوست، 1390: 93( اغراق 
در هر مضمونی سبب می شود که آن مضمون 
از حد یک امر عادی و طبیعی خارج شود و 
همین خروج موضوع از حوزه عواطف عادی، 
برجستگی و عظمت خاصی به آن می بخشد که 
عادت، آن را بر نمی تابد. )پور جعفر چلیکدانی، 
1393: 40( هر چند که اغراق مؤثر همیشه 
یک حرکت را برجسته نمی کند و کاهش دادن 
یک کنش نیز نوعی اغراق است. )ایراندوست، 
1390: 93( تصرفی که ذهن شاعر در شیوه 
طبیعی و عادی بیان می کند تا حالت یا صفتی 
را کوچک تر یا بزرگ تر از آن چه هست، بنماید، 
از نیروی خیال مایه می گیرد. بنابراین اغراق، 
نوعی تصویر شعری به شمار می آید، که اگر 
با  و  شود  انتخاب  دقت  با  سازنده اش  عناصر 
سخن  به  باشد،  داشته  هماهنگی  موضوع 
کیفیتی حماسی می بخشد و آن را نافذ و مؤثر 
)پور جعفر چلیکدانی، 1393: 40(  می سازد. 
صورت  وسیع ترین  اغراق  عنصر  شاهنامه  در 
خیال و جوهر حماسه شاعرانه است. اغراق های 
فردوسی مبتنی بر نوعی اسناد مجازی و دارای 
تنوع بسیاری است، که با نوعی تشبیه ترکیب 
شده است و به عظمت اثر کمک شایانی نموده 

است. )همان: 45(
در تولیدات پویانمایي اغراق جایگاه مهمی دارد 
و از آن بسیار استفاده می شود. در پویانمایي ها، 

دنیایی گسترده پیش روي فرد است، دکورهاي 
گران قیمت و عجیب در کار نیست، قوانین 
فیزیک در اختیار فرد است و براي شخصیت ها 
هیچ کاري مشکل نیست. در پویا نمایي مي توان 
با موجودات، اشیا و حوادث غیر  عادي، فضایي 
بسیار تخیلي و غیر واقعي را خلق کرد. )موسی  
پور و درتاج، 1387: 177( اغراق در پویانمایی 
هم در فرم و شکل ظاهری و هم در موضوع 
کیفیت  یک  بیان  محتوای  می گیرد.  صورت 
مشخص دیداری با تغییر اندازه ها و یا تغییر 
اندازه واقعی  شکل آن ورای واقعیت عادی و 
طرح پویانمایی را به سوی مبالغه سوق می دهد. 

)ایراندوست، 1390: 94 - 93(
عالقه  میزان  به  پویانمایی،  در  اغراق  شدت 
یک  ایجاد  یا  کار  شدن  طنزگونه  به  سازنده 
به طور کلی آن مقدار  اما  دارد.  شیوه خاص 
از تخیل و اغراق به کار می رود، که حرکت در 
فیلم از حالت عادی و طبیعی خارج نشود. مرز 
میان طنز و درام بسیار ظریف و دقیق است و 
با تجربه کافی در زمان بندی پویانمایی، می توان 
آن را مشخص کرد. )موسوی، 1392: 51( از 
اغرق می توان در آموزش محیط  زیست استفاده 
کرد. صحنه های دست بردن انسان در یکی از 
و سپس  درخت  یک  قطع  و  اجزای طبیعت 
انهدام سریع و سلسله وار همه محیط  زیست 

نمونه اغراق در پویانمایی است.
4. گسیختگي

این  از  و  است  گسیخته  روایتي  پویانمایی 
روایت  ماست.  امروز  زندگي  از  قرائتي  منظر 
در پویانمایی خطي نبوده و بنابر خالقیت هاي 
هر  به  و  شروع  جایي  هر  از  مي تواند  پویانما 
موقعیتي ختم شود. به عبارت دیگر پویانمایی 
روایت واقعیات موجود در دنیاي مدرن است 
که در عین مجزا بودن و از هم گسیختگي، 
داراي منطقي منسجم و مبتني بر عقالنیت 
عین  در  گسستن  این  است.  امروزي  انسان 
که  است  حاضر  عصر  ویژگي هاي  از  انسجام، 
آن  حیاتش  گوناگون  ساحت هاي  در  انسان 
نتیجه پدیده هاي  را دیده و در مي یابد و در 
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مشابه آن را راحت تر پذیرفته و هضم مي کند. 
شخصیت اصلی یک پویانمایی در عین سقوط 
آزاد از ارتفاعی بلند ناگهان در نزدیکی زمین 
در  یا  می دهد  ادامه  کار خود  به  و  می ایستد 
اوج اتفاقات یک جریان موضوع دیگری مطرح 
ارتباط  در  گسست ها،  این  وجود  با  می شود. 
مخاطب با جریان تصاویر اختاللی ایجاد نشده 
و وی مشتاقانه به سراغ اتفاقات بعدی می رود. 
ارتباط  برقراری  برای  را  فریم ها  تک  پویانما 
بهتر و ماندگارتر با مخاطب، به  صورت خطی 
و یکدست حرکت نمی دهد و با ترکیب به ظاهر 
ناموزون و گسیخته آن ها با همدیگر، ترکیبی نو 
اما جذاب پدید می آورد؛ ترکیبی که بیش از هر 
چیزی مخاطب را مجاب می کند تا پای تصاویر 
پویانمایی بنشیند و بازنمایی متفاوتی از جهان 
واقعی را در قالب این تصاویر ببیند. )مرادخانی، 

)41 :1392
5. خالصه گویي

نمایشي،  هنرهاي  رایج  مفاهیم  جمله  از 
خالصه گویي است. موفقیت یک اثر نمایشي 
)فیلم، پویانمایی، تئاتر( مستلزم هدایت توجه 
بیننده به سوی صحنه های مهم تر است و ناحیه 
بااهمیت باید واضح و شفاف به تصویر درآید. 
نحوه  مثل  مختلفي  راه هاي  از  خالصه گویي 
چگونگي  تصویر،  قاب  در  موضوع  قرار گیري 
استفاده از نور و سایه و جایگاه دوربین ایجاد 
می شود. بنابراین باید مشخص شود که در هر 
لحظه تمرکز اصلي روي کدام بخش از تصویر 
باشد تا از بیان جزئیات اضافي و غیر  ضروري 
جلوگیري  شود. در این صورت مخاطب بدون 
غیر  حواشي  تمرکزش صرف  و  نگاه  که  این  
 مرتبط شود، از ابتدا تا انتها درگیر اصل موضوع 
یا مهم ترین موضوع نماها و سکانس هاي فیلم 
می شود. به طور کلی خالصه گویي بیشترین 
سطح ارتباط میان مخاطب و فیلم پویانمایی 
را فراهم مي آورد و رعایت درست آن تضمیني 
)مرادخانی،  است.  اثر  موفقیت  براي  استوار 
1392: 41( در کنار خالصه گویی، شخصیت  
قصه ها و فیلم هاي پویانمایي  به جای پیچیدگی 

با  و  بوده  آشنا  زود  و  روشن  باید  ابهام،  و 
توجه به محدودیت تفکر کودکان برای درک 
انتزاعي،  قالب هاي  و  پیچیده  استدالل هاي 
باید مطالب به شکلی ساده و جذاب و با بیان 
و  )موسی  پور  شوند.  داده  آموزش  مصادیق، 

درتاج، 1387: 178(
6. جان بخشی به محیط  زیست

وجود بستري از هنرها، استفاده از دستاوردهاي 
و جان بخشی،  از حرکت  بهره گیري  و  هنري 
تثبیت  و  رسانده  ظهور  به  را  پویانمایي  هنر 
پویانمایي  هنر  افسون  واقع  در  است.  کرده 
نمایش جوهره  حرکت زنده چیزهایي است که 
ایستا و بي حرکت به نظر مي رسند. )امیر شاه 
 کرمی و همکاران، 1387: 116( در پویانمایی، 
موجودات جاندار و عناصر بي جان با تکیه   بر 
الگوهاي انساني شخصیت پردازي می شوند. ارائه 
شخصیت هاي حیواني در ادبیات و پویا نمایي، 
عالوه آفرینش فانتزي هایي زیبا، طنز عمیقي را 
به مخاطبان ارائه می کند. حیوانات در داستان 
و فیلم مي توانند مشکالتي را حل کنند که بشر 
در زندگي اش با آن ها دست به گریبان است 
و حتي گاهي از حل آن عاجز است. در دفتر 
اول مثنوي معنوي، درختان شاخه هایشان را 
کرده اند  دراز  آسمان  سوي  به  دست  همانند 
نجوا مي کنند و ذکر  لرزانشان  با برگ هاي  و 
حق و اسرار ناشنیده مي گویند. از نمونه های 
جان بخشی، فیلم پویانمایي »تبر« ساخته احمد 
عرباني است که در آن ماجراي تبر جنایتکاري 
را نشان مي دهد، که قصد دارد درختان جنگل 
را نابود کند؛ ولي با اتحاد و یکپارچگي اهالي 
جنگل موفق نمي شود. )خطایی، 1390: 10( 
همراه با جان بخشی، استفاده به موقع از حرکت 
و مناسب کردن زمان مکث بر روي یک موضوع 
براي جلب توجه بسیار مهم است. زیرا وقتي 
که صحنه به مدتي طوالني ثابت شد، باعث 
خستگي و دلزدگي بیننده مي شود. از آنجا که 
بخشي از جذابیت پویانمایي به  دلیل حرکت و 
زنده شدن اشیاي ساکن است، حرکت مداوم 
زیبایي شناسي  قسمت  مهم ترین  می توان  را 
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مي آورد.  شمار  به  پویانمایي  جان بخشی  در 
)موسی  پور و درتاج، 1387: 177( مجموعه 
ویژگی های ارتباطی پویانمایی و نقش آن در 
در  آموزش  طریق  از  محیط  زیست  حفاظت 

شکل 1 طراحی شده است.

شکل 1. الگوی ویژگی های ارتباطی پویانمایی 
و آموزش حفاظت محیط  زیست

نتیجه گیری
هنر از منظر روابط اجتماعي باعث رسایي و 
پذیرش سریع تر پیام می شود و به  دلیل جهاني 
بودن زبان آن، پذیرفته ترین شیوه پیام  رساني 
تغییرات  به  ارتباطی  مداخله گری  با  و  است 
داوطلبانه در مخاطبان براي اصالح رفتارهای 
اجتماعی منجر مي شود. در عصر حاضر بین 
ایجاد  نزدیکی  ارتباط  زیست  محیط   و  هنر 
شده، و یکی از دغدغه اصلی هنر، بهبود ارتباط 
انسان و طبیعت بوده و بیش از هر چیز خواهان 
بازگشت انسان به دامن طبیعت و کنش با زمین 
است. در این تحقیق جذابیت ها و کارکردهای 
رسانه های  هنر-  از  یکی  به  عنوان  پویا نمایی 
تربیتی  نظام  در  نقش  ایفای  برای  ارتباطی 
جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان بررسی 
شد.  آن چه در آموزش  از طریق پویانمایی مهم 
فرایند  در  زندگي  از  درست  فهم  ارائه  است، 

تربیت اجتماعي است. این ویژگي به  صورت 
تأثیر مداوم و تدریجي، در نهادهاي آموزشي 
و  نیست  دست یافتني  ــدازه  ان این  تا  دیگر 
مخاطب با تماشاي فیلم هاي پویانمایی بخشی  
از آموزش هاي الزم  براي زندگي اجتماعي را 
دریافت مي کنند. قابلیت هاي ارتباطي این هنر 
رسانه که در مقاله به آن اشاره شد، دلیل برتری 
انیمیشن به لحاظ تأثیرگذاري نسبت به سایر 

روش های آموزشی است. 
الگوی ارتباط هنری پویانمایی دارای ظرفیت 
باالیی در تولید پیام های آموزشی و انتقال و 
ارزشمند  تعالیم  و  مفاهیم  از  بسیاري  ترویج 
انساني همانند حفاظت از محیط  زیست است. 
چنان چه پویانمایی در برنامه هاي کالن فرهنگي 
جامعه مورد توجه قرار گیرد، بخش مهمي از 
نیازهاي کشور را در سطوح مختلف آموزشي 
و فرهنگي بر طرف می سازد. گسترش تولید 
پویانمایی در حوزه ارتباطات زیست  محیطی 
نیازمند آگاهي مراجع تصمیم گیري و مدیریت 
سیاست گذاران  توجه  است.  الزم  انگیزه  و 
به  اجتماعی  و  فرهنگی  کالن  برنامه  هاي  در 
ظرفیت فرهنگی و رسانه اي پویانمایی  می تواند 
اندیشه، فرهنگ و اعتقادات جامعه را در مسیر 

مناسب هدایت کنند.
فناوری های  با  پویانمایی  گسترش  همزماني 
عصر ارتباطات، این هنر- رسانه را به  یکي از 
بسیاري  و  نموده  تبدیل  قدرتمند  رسانه هاي 
از کشورها با آگاهی از اصول حرفه اي تولید، 
آن را براي تبلیغ فرهنگ  و ا ندیشه ها در اختیار 
گرفته اند؛ به خصوص کاربرد رایانه و گرافیک 
پویانمایی های  آفرینش  به  ــادی  زی کمک 
حرفه ای و متحرک سازي در عرصه هایی مانند 
بنابراین  است.  کرده  زیست  محیط   و  ورزش 
با  آموزشی  پویانمایی های  تولید  منظور  به 
موضوعات مختلف، تصمیم سازي و اقدام هاي 
عملي از سوي سازمان هاي مرتبط با هماهنگي 
متخصصان روانشناسی، تعلیم و تربیت، هنر و 
پویانمایی براي تبیین و تدوین اهداف مدیریت، 
تولید و گسترش پویانمایی ضرورت دارد. خلق 
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و  پویانمایی  در  تجربه گرایي  و  ارزشمند  آثار 
پدید آوردن سبک هاي نو در آن مستلزم کشف 
است.  شده  آزموده  کمتر  حیطه هاي  آگاهانه 
دستیابي به روش هاي بیاني نو و جذاب براي 
تماشاگران از طریق نوآوري هنري در فرم و 
و  زیبایي شناختي  نظري  مباحث  محتوی، 
برجسته سازی قابلیت هاي ذاتي پویانمایی باعث 
افزایش جذابیت و تداوم توفیق آن خواهد شد.
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بر  مقدمه اي  زیست؛  محیط   و  رسانه   .)1395(
ارتباطات زیست  محیطي، رسانه و فرهنگ، سال 6، 

ش 2،  صص 170 - 145.
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افضلي، 62.  و  مجید  قدمي،  محمدجواد؛  نژاد،  مهدوي 
کوثر. )1390(. نقش هنر در تربیت معنوي، تعلیم 

و تربیت، ش 108، صص 107 - 91.
مهر محمدی، محمود. )1383(. آموزش عمومی هنر: . 27

چیستی، چرایی و چگونگی، تهران: انتشارات مدرسه.
چرخش . 28 تبیین   .)1390( محمود.  محمدی،  مهر 

و  درس های خرد  تربیت:  و  تعلیم  در  زیباشناسانه 
کالن برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر، 

تعلیم و تربیت، ش 105، صص 34 - 11.
فرمهینی . 29 و  اکبر  رهنما،  سید  صاحب؛  موسوی، 

تربیت،  و  تعلیم  و   فراهانی، محسن. )1391(. هنر 
تهران: انتشارات دارینوش.

فیلم . 30 با  آشنایي   .)1392( دولــت.  میر  موسوی، 
اردبیل،  کاربردي خبر  دانشکده علمي-  پویانمایی، 

گروه آموزشي فیلمسازي.
31 .http//:www.elmekhabar.ir/ در:  دسترسی  قابل   

index.php?option=com
32 . .)1387( فریبا.  ــاج،  درت و  نعمت اهلل  موسی پور، 

جمهوری  تلویزیون  دینی  پویانمایی های  ارزشیابی 
اسالمی ایران، تحقیقات فرهنگی. سال 1، ش 3، ص 
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