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چکیده
انیمیشن به واسطۀ وسعت ظرفیت برصی و تعدد تکنیک های مورد استفاده در ساخت آن، این توانایی 
را دارد که بخش وسیعی از احساسات مخاطب را به خود مشغول سازد و به تبع آن پیامی را منتقل و 
تاثیراتی بسیار عمیق برای مخاطب به ارمغان آورد. از طرفی، هرن انیمیشن بی ارتباط با جامعه و سیر 
تغییرات و تحوالت آن نیست، آن چه به عنوان هدف در این پژوهش دنبال شده پاسخ به این سوال است: 
آسیب های اجتامعی چگونه در انیمیشن های کوتاه ایرانی که به جشنواره های بین املللی راه پیدا کرده اند، 
بازتاب داده شده اند؟ روش تحقیق حارض از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی-تحلیلی 
است. اطالعات نیز به شیوه مطالعات کتابخانه ای و میدانی از طریق گفت وگو با برخی از انیمیشن سازان 
به دست آمد. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، نظریۀ بازتاب ویکتوریا الکساندر است. 
بررسی ها نشان داد خالقان انیمیشن ها در جامعۀ آماری مذکور با نگاهی به رشایط اجتامعی و فرهنگی، 
در حد توان آسیب ها و چالش های مربوط به جامعه را در آثار خود بازتاب داده اند. در واقع، با توجه 
به کارکرد انیمیشن به عنوان یک رسانه، هرنمندان این رشته با به کارگیری عنارص متفاوت آن مانند عنارص 
روایی یا برصی به بازمنایی روابط انسانی، آداب و رسوم فرهنگی، امور اخالقی و اعتقادی، مشکالت و 

آسیب های اجتامعی موجود در جامعه پرداخته اند.
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مقدمه
انیمیشن یا پویا منایی، هرن جان بخشیدن به اشکال و تصاویر 
ثابت است. هرن انیمیشن در تعریفی دیگر، یعنی تصاویر 
هم  به  و  فریم های ضبط شده  روی  بر  متحرک ضبط شده 
پیوسته با این تفاوت و متیز نسبت به فیلم که هرنمند و خالق 
قابلیت دست بردن  آن  فریم های ضبط شدۀ  بر تک تک  اثر 
و تغییر داشته باشد. به بیان دیگر، انیمیشن مجموعه ای از 
فریم های به هم پیوسته است که هرنمند آن ها را تک تک 

ایجاد کرده و توهم حرکت را در آن به وجود آورده است. 

بیش از 40 سال از شکل گیری اولین فریم های انیمیشن در 
ایران می گذرد. اولین فریم ها در قالب یک فیلم 13 ثانیه ای 
احمدیه1  اسفندیار  همت  به   )1336( مال نرصالدین  نام  به 
شکل گرفت. در سال های 1340-1335 در اداره کل فرهنگ و 
هرنهای زیبا )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امروز( گروهی 
متشکل از اسفندیار احمدیه، جعفر تجارتچی2، پرویز اصانلو3، 
پطروس پالیان4 و اسدالله کفانی بخش انیمیشن این اداره را 
تاسیس کردند. بعدها نرصت لله کریمی5 نیز به آن ها پیوست. 
بیشرتین تعداد فیلم های تولیدشده توسط اسفندیار احمدیه 

و نرصت لله کریمی ساخته شد )جواهریان، 1378 :37(.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1344 اقدام 
به برگزاری »جشنواره بین املللی فیلم های کودکان و نوجوانان« 
کرد. ولی کانون در ابتدا نقشی جز برگزاری جشنواره نداشت 
هوای  و  حال  بود.  ندیده  تدارک  ارائه  جهت  محصولی  و 
جشنواره و حرکت فیلم سازی برای کودکان در سطح جهانی، 
عده ای از دست اندرکاران را به راه اندازی بخش سینامیی در 
کانون ترغیب کرد. در سال 1348 مرکز سینامیی کانون، اقدام 
به اعزام نورالدین زرین کلک6 به بلژیک منود تا پس از کسب 
تخصص الزم، بتواند بخش انیمیشن کانون را فعال تر مناید. 
کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینۀ 
تولیدات انیمیشن در مقایسه با سازمان های مشابه، علی رغم 
محدودیت  امکانات، به برکت تالش همه جانبه مدیران هرنی 
و هرنمندان دست اندرکار، بسیار قابل توجه بود )هامن: 24(.
سینام و به تبع آن سینامی انیمیشن همواره به عنوان هرن 
نزد مردم شناخته شده است، اما نکته مهم در مورد این هرن 
این است که به هامن اندازه که هرن است، رسانه نیز هست 
و رسانه بودن آن به اندازه هرنبودن آن یا حتی بیشرت مهم 
این هرن همواره  بنابراین، به علت ماهیت رسانه ای  است. 

داده  جای  رسانه  این  در  متعددی  داللت های  و  معناها 
شده است که دسرتسی به این معناها ما را در شناخت جامعه 
معارص نیز یاری می دهد، چرا که واقعیت های یک جامعه 
اقتصادی،  سیاسی،  مسائل  رسوم،  و  آداب  فرهنگ،  از  اعم 
از  گروهی  می شوند.  کشیده  تصویر  به  غیره  و  اجتامعی 
انیمیشن ها به ویژه انیمیشن های کوتاه با هدف رشکت در  
جشنواره ها، رسنخ هایی برای درک جامعه زمان خود و تبلور 
رشایط اجتامعی زمان خود هستند. به عبارت دیگر، برخی از 
انیمیشن ها واقعیت های اطراف خود را به تصویر می کشند و 
با توجه به این که به نوعی بازتابنده واقعیت هستند، می توان 

گفت که می توانند روح هر دوره زمانی را بازتاب دهند. 

بیشرتی  تعداد  جلب  به دنبال  روایت گر  سینامی  طرفی،  از 
با  که  می  آورد  روی  شیوه هایی  و  ترفندها  به  مخاطب، 
غرقه ساخنت وی در فیلم و هدایت وی به سوی هم ذات پنداری 
با قهرمان فیلم یا سایر شخصیت ها، مخاطب را به سوی خود 

جلب کند )راودراد، 1394: 116(. 
   

آسیب های  و  ضعف ها  حاصله،  پیرشفت های  به  توجه  با 
موجود در بسیاری از تولیدات انیمیشن تلویزیونی ایران به نظر 
می رسد بسیاری از این آثار به ویژه از منظر تنوع مضامین 
و محتوا که مرتبط با نیازها و زندگی روزمره انواع مخاطبان 
باشد، قابل قیاس با آثار مشابه کشورهای صاحب این صنعت 
نباشد. بنابراین، اغلب این تولیدات نتوانسته اند به نیازهای 
واقعی مخاطب داخلی به شکل کامل پاسخ دهند و در ارائه 

به بازار جهانی نیز موفق عمل کنند )صفورا، 1392: 2(. 

با توجه به این که انیمیشن و در راستای آن سازندگان انیمیشن 
می توانند نقش بسیار مهمی در به تصویر کشیدن آسیب های 
اجتامعی جامعۀ امروزی داشته باشند، می توان گفت این هرن 
بی ارتباط با جامعه و سیر تغییرات و تحوالت آن نیست. بنابر 
این پژوهش حارض درصدد است با تحلیل انیمیشن های کوتاه 
ایرانی که توانسته اند در جشنواره های مطرح پنج سال اخیر 
عنوان انیمیشن منتخب را به دست آورند، به این سوال پاسخ 
اجتامعی روز  انیمیشن ها چگونه آسیب های  این  که  دهد 

جامعه خود را بازتاب داده اند؟

روش تحقیق
توجه  با  و  کاربردی  هدف،  منظر  از  حارض  تحقیق  روش 
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در  بازتاب  رویکرد  که  نظری  روش  هامهنگی  لزوم  به 
جامعه شناسی هرن است و کاربرد آن در روش تحلیل داده ها 
برای کشف رابطۀ میان محتوا و بازتاب جامعه الزامی است، 
به  برای دست یابی  تحلیل محتوا  از روش  پژوهش  این  در 
نتیجه مطلوب و مورد نظر، استفاده شده است. برای تحلیل 
محتوای انیمیشن ها در مر حلۀ اول ساختار روایی انیمیشن ها 
در نظر گرفته شده و در مرحلۀ بعد به بررسی عنارص تصویری 

و نشانه های در منت پرداخته شده است.

گردآوری اطالعات نیز به روش مطالعات کتابخانه ای، مشاهده 
و برداشت های عینی، همچنین مطالعات میدانی از طریق 
انیمیشن سازان صورت گرفته است. برای  با برخی  گفت وگو 
انتخاب جامعۀ آماری نیز آثار انیمیشن پنج سال اخیر مرکز 
گسرتش سینامی مستند و تجربی7 ایران که توانسته اند در 
جشنواره های بین املللی مطرح و موفق باشند بررسی و به 

تعداد 9 انیمیشن کوتاه انتخاب شد. 

پیشینه تحقیق
بنابر مطالعات و بررسی های به عمل آمده، موضوع »مطالعه 
ایرانی  کوتاه  انیمیشن های  در  اجتامعی  بازتاب آسیب های 
تاکنون در هیچ مقالۀ  بین املللی«  مطرح در جشنواره های 
کشور  داخل  در  تدوین شده ای  پژوهش  در  یا  منترششده 
مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. همچنین در نقد و 
بررسی انیمیشن ها جای خالی نگاه محتوایی از منظر بازتاب 

مشکالت و آسیب های اجتامعی احساس می شود.

نتیجه جست وجوی پیشینه، پایان نامه های تخصصی و مقاالت 
مرتبط با این موضوع به رشح ذیل است:

محمدجواد جمشیدی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با 
عنوان »بررسی روایت در انیمیشن بدون کالم« که در سال 
1395 از دانشگاه تربیت مدرس زیرنظر محمدرضا حسنایی 
این مطلب  به  بی کالم،  انیمیشن های  بررسی  با  انجام داده، 
می پردازد که چگونه اجزای مختلف انیمیشن بدون استفاده 
از عنرص گفتاری، روایت خود را به پیش می برند. وی برای 
تحلیل ساختار روایی این دسته از انیمیشن ها ابتدا فرم آثار 
را مورد بررسی و پس از آن اجزای تشکیل دهندۀ روایت و 
داستان را مشخص کرده است. همچنین به بررسی نشانه های 
نشانه های  این  از  کدام  اهمیت هر  و  دیداری و شنیداری 

بدون کالم پرداخته است.

عنوان  با  خود  دکرتی  پایان نامه  در  صفورا  محمدعلی 
»شیوه های بازمنایی مضامین فرهنگی-اجتامعی در تولیدات 
انیمیشن ایران از 1375 تا 1389 و مقایسه آن با تولیدات 
مشابه کشور انگلیس به لحاظ ساختار محتوایی« در سال 
1392 از دانشگاه هرن تهران زیر نظر کامران افشار مهاجر، به 
بررسی و تحلیل آثار انیمیشن ایران و آثار مشابه انگلیس به 
لحاظ محتوایی پرداخته است. وی در این پژوهش به بررسی 
محتوای  و  موضوعات  غیبت  یا  بازمنایی، ضعف  چگونگی 
مرتبط با زندگی روزمره، که می تواند تاثیر زیادی در ایجاد 

ارتباط با مخاطب داشته باشد، پرداخته است.

زینب صادقی نقد علی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با 
عنوان »بررسی عنرص فانتزی و خیال در انیمیشن ایران )دهه 
70 و 80(« در سال 1389 از دانشکده هرن و معامری زیر 
نظر محمد علی صفورا هرن انیمیشن را قدرت مندترین حوزه 
برای به تصویر درآوردن فضاهای رویایی و فراواقعی می داند، 
این توانایی به حدی است که هرن سینام را نیز پشت رس 
گذاشته تا جایی که سینام برای خلق این گونه فضاها به سوی 

انیمیشن دست دراز می کند. 

رویا نیک منش در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 
»بررسی نقش و ساختار داستان های دراماتیک در انیمیشن« 
امیرمحمد  نظر  زیر  تهران  هرن  دانشگاه  از  سال 1388  در 
دهستانی، داستان و فیلم نامه را از مهم ترین مسائل در روند 
تولید داستان های انیمیشن دانسته است. وی مفاهیم بنیادی 
نظیر: انتزاع، تخیل و فانتزی را که در انیمیشن کاربردهای 

فراوانی دارند، مورد بررسی قرار داده است.

ایران   مهین جواهریان در مقالۀ خود با عنوان »انیمیشن 
از آغاز دهه 70 تاکنون« در سال 1385 در دورۀ شانزدهم 
فارابی به بررسی پیرشفت انیمیشن ایران از دهه 70 تاکنون 
مانند تاسیس انیمیشن در دانشگاه ها، برگزاری جشنواره ها، 
فعالیت بخش دولتی و خصوصی در زمینه تولید انیمیشن 

پرداخته است.

رویکرد بازتاب 
هنگامی که در تحلیل اثر هرنی دقت بر زمینۀ آن متمرکز شود، 
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یعنی پیام در گام نخست محصول، و در گام بعدی وابسته 
تاریخی باشد که در آن پدید آمده است، رویکرد  به زمینۀ 
بازتاب مطرح می شود. »بحث از زمینۀ پیام هرنی، فوراً مسالۀ 
نسبت آفرینش هرنی با واقعیت را پیش می کشد و این نکتۀ 
تازه ای در سخن زیبایی شناسی نیست و پیشینه اش به بحث 
از تقلید در آثار افالطون8 و ارسطو9 می رسد ]...[ از رنسانس10 
به این سو همواره نکته ای مرکزی در فلسفۀ هرن، نسبت میان 
واقعیت دوم یا جهان اثری هرنی با واقعیت دنیای بیرون بود. 
بسیاری از متفکران و فیلسوفان با این حکم همراه بودند که 

هرن بازآفرینی واقعیت است« )احمدی، 1397: 163(. 

رویکرد بازتاب بر این ایده استوار است که هرن همواره چیزی 
دربارۀ جامعه به ما می گوید. این رویکرد در جامعه شناسی 
فصل  که  است  گسرتده ای  و  متنوع  تحقیقات  شامل  هرن 
مشرتک متامی آن ها این باور است که هرن آینه جامعه است )یا 
توسط جامعه مرشوط می شود(. تحقیق بر آثار هرنی متمرکز 
می شود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقا دهد. رویکرد 
در جامعه شناسی  احرتام  قابل  و  پیشینه ای طوالنی  بازتاب 
دارد. این امر نباید موجب شگفتی شود، چرا که مترکز اصلی 
این رویکرد، جامعه شناختی است، به عبارتی معطوف به فهم 

جامعه است )الکساندر، 1396: 55(.

بر اساس این رویکرد، آثار هرنی هامنند آینه ای جامعه معارص 
خود را بازتاب می منایند. البته هامن طور که آینه تنها بخشی 
از واقعیت گزینش شده مورد نظر را در چارچوب قاب خویش 
منایش  به  را  جامعه  از  بخشی  نیز  آثار هرنی  بازمی تاباند، 
می گذارند. همچنین، هامن طور که همه آینه ها تخت نیستند 
که شیء بیرونی را دقیقاً هامن طور که هست نشان دهند، 
آثار هرنی نیز به تناسب توانایی ها و ارزش ها و معیارهای 
هرنمند ممکن است به میزان متفاوتی واقعیت را به منایش 

بگذارند یا از آن انحراف حاصل منایند )راودراد، 1386: 69(.

در رویکرد بازتاب عقیده بر این است که هرن حاوی اطالعاتی 
اگر  کرده است،  تولید  را  آن ها  که  است  جامعه ای  دربارۀ 
واحد  یک خط  ترسیم  از  پیچیده تر  بسیار  مسئله  این  چه 
و مستقیم بین هرن و جامعه است. اگر فردی عالقه مند به 
مطالعۀ وضعیت اقلیت های قومی در جامعه باشد با متاشای 
فیلم های تلویزیونی از نحوه بازمنایی گروه های اقلیتی اطالع 
خواهد یافت. این رویکرد با مترکز بر نگاه جامعه شناختی به 

هرن، به مطالعه و آموخنت دربارۀ جامعه می پردازد )راودراد، 
.)70 :1386

اغلب شواهد آن چه در جست وجویش هستیم مستقیام در 
دسرتس نیست، چرا که شواهد یا بر اثر مرور زمان از بین 
رفته اند، یا این که راه مستقیمی برای دست یابی به آن ها وجود 
ندارد. به عنوان مثال ماشینی وجود ندارد که بتواند انسان 
را به قرن هفدهم برگرداند ولی هرنمندان هلندی آن عرص 
صحنه هایی از زندگی روزمره را نقاشی کرده اند. با فرض این که 
نقاشی ها بازتاب درستی از جامعه هلند هستند، می توان از 
طریق جزئیاتی مانند این که خانه ها چطور فرش می شدند یا 
این که گروه های اجتامعی چگونه تعامل می کردند، دریافت 
که زندگی در آن عرص چگونه بوده است )الکساندر، 1396: 

.)71

راهربدهای تحقیق در رویکرد بازتاب
محققانی که به مطالعات بازتابی دست می زنند، می توانند 
از مفروضات نظری متفاوتی رشوع کنند و فنون تحقیقی 

متنوعی را به کار بربند. این راهربدها شامل موارد زیر است:
الف( تحلیل تفسیری: در این روش محقق تعدادی از آثار 
هرنی را برگزیده و برای استخراج معنای شان، جزئیات آن ها را 
بررسی کرده و به این ترتیب، نشان می دهد که عنارص موجود 
در آثار هرنی جنبه های خاصی از جامعه را بازتاب می دهند. 
به عنوان مثال، می توان به هلسینگر11 اشاره کرد که به این 
مسئله می پردازد که چگونه حکاکی هایی که توسط نقاش 
بزرگ منظره، جی. ام. دبلیو. ترنر12، در دهه های 1820 و 1830 
خلق شده است، جنبه هایی از هویت ملی انگلیس را بازتاب 
داده است. این کتاب ها، صحنه های زیبایی از انگلستان را به 
تصویر می کشند، صحنه هایی که یک گردشگر واقعی ممکن 
است در طول سفر با آن ها روبه رو شود، و نیز »مسافران 
تصویری« طبقه متوسط به واسطۀ آن ها، کشور را به متلک 
منادین خود درآورند. کار هلسینگر مطالعه ای تفسیری است، 
بدین ترتیب که عنارص سبکی کار ترنر را با جنبه هایی از فضای 

سیاسی و اقتصادی انگلستان عرص وی تطبیق می دهد.
ب( تحلیل محتوا: محققانی که از رویکرد بازتاب استفاده 
زمان  طول  در  را  اجتامعی  تغییرات  است  ممکن  می کنند 
مطالعۀ  در  را  کار  این  لوونتال13  که  کنند، هامن طور  رصد 
مجله های  او  داد.  انجام  امریکا  در  محبوب  شخصیت های 
منترششده بین سال های 1901 تا 1941 را بررسی کرد تا به 
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شیوه ای مستند نشان دهد که موضوع رندگی نامه ها تغییر 
کرده است. در تحلیل محتوا، محقق منونه ای از موارد را انتخاب 
می کند و سپس آن ها را برای متغیرهای متنوعی کدگذاری 
می کند. لوونتال حرفه افراد معرفی شده در رندگی نامه های 
اساس  بر  را  نظر  مورد  سال های  بین  مردم پسند  مجله  دو 
طبقات سیاست، تجارت، تخصص و رسگرمی کدگذاری کرد. 
کدگذاری مدارک به محقق اجازه می دهد که از اطالعات، به 
تغییراتی که در عمل رخ داده رسیده و همچنین مهر تاییدی 

باشد بر نظریه ای که وی بدان دست یافته است.
نشانه شناسی  از  استفاده  با  ساختاری:  نشانه شناسی  ج( 
زمان  طول  در  تغیرات  بررسی  به  می توان  نیز  ساختاری 
پرداخت. در این روش می توان به تحقیقات رایت14 که به 
بررسی تغییرات در طول زمان پرداخت، اشاره کرد. او ژانر 
منونه ای از فیلم های امریکایی را مورد بررسی قرار داد و بر 
تا 1972  سال های 1930  مابین  که  شد  متمرکز  فیلم هایی 
اعتقاد  که  لوونتال  بر خالف  بودند.  موفق  مالی  لحاظ  به 
دارد معنی هرن در سطح آن است )محتوای آشکار(، رایت 
بر این باور است که معنا پنهان است )محتوای پنهان(، و 
می توان آن را با کاربست تکنیک های تحلیل ساختاری کشف 
بر  با مترکز  رایت معنای داستان را می توان  منود. در روش 
تقابل های درون داستان خوانش کرد. وظیفه تحلیل گر آن 
است که رمزهای متقابل را کشف کند و بنابراین موفق به 
کشف ساختار داستان شود. رايت چهار نوع مجزا از اسطورۀ 
وسرتن را شناسايي مي كند كه عبارتند از: گونۀ كالسيك، گونۀ 
با مضمون انتقالی، گونۀ انتقام جويانه و گونۀ حرفه ای و هر 
يك از اين چهار نوع را با يك دورۀ تاريخی خاص مطابقت 

می دهد.
د( فهم مناسک و آیین ها: اسرتاتژی درک مناسک و مراسم 
آئینی توسط گافمن15 به کار رفت. وی در مطالعۀ معروف 
خود آگهی تبلیغاتی جنسیتی، از این روش استفاده کرده و 
آگهی های تبلیغاتی را برای فهم جامعه معارص، مورد بررسی 
در  تبلیغاتی  آگهی های  که  می کند  استدالل  وی  داد.  قرار 
راستای ترصیح معانی مورد نظر خود، از مناسک آشنای زندگی 
منایش  تبلیغاتی  آگهی  در  آن چه  می کنند.  استفاده  روزمره 
داده می شود، بازمنایی الگووار مناسک است؛ آن ها »مناسک 
گافمن  هستند.  رسانه ای  بازمنایی  به واسطۀ  تشدیدشده« 
استدالل می کند که آگهی های تبلیغاتی، دقیقا به این دلیل که 
مناسک تشدیدشده را بدون ابهام ارائه می کنند، منبع جالبی 

برای فهم بهرت روابط ساختاری در زندگی روزمره هستند. 

ه( ترکیب روش ها: استفاده از ترکیبی از روش ها در مطالعه ای 
واحد، اغلب دشوارتر از آن چیزی است که در آغاز به نظر 
چندگانه  روش های  از  استفاده  تقدیر  هر  به  اما  می آید. 
نهایی شود، هامن طور که  می تواند موجب غنای محصول 
مثلث بندی )استفاده از بیش از یک منبع اطالعات( می تواند 
منشاء چنین اثری باشد. چنین غنایی در مطالعه انتمن و 
روجکی16 بر روی بازمنایی نژاد در جامعه امریکا مشاهده 
می شود. آن ها برای استخراج بازمنایی ها، به تحلیل محتوای 
انواعی از هرنهای متنوع مردم پسند مانند آگهی های تبلیغاتی 
تلویزیون، منایش های تلویریونی و فیلم های پرفروش دست 
برنامه های  کیفی  تحلیل  با  محتوا  تحلیل  یافته های  زدند. 
تلویزیون، فیلم ها و نقد فیلم ها و نیز مصاحبه هایی که از 

مخاطبان رسانه ها به عمل آمد، پشتیبانی و تکمیل شد17.

در نهایت در متام این راهربدها، عالوه بر این سوال که در 
هرن چه چیزی )هنجارها، ارزش ها، نیازها، تخیالت یا رویاها، 
روبه رشد،  طبقات  )نخبگان،  کسی  چه  و  و...(  اسطوره ها 
متامی جامعه یا خرده فرهنگ ها( بازتاب می شود، این سوال 
هم می تواند مطرح شود که جامعه چگونه بازتاب می شود. 
استوار  پیش فرض  این  بر  به طور ضمنی  هلسینگر  مطالعۀ 
است که هرنمندان با روح زمانۀ خود در متاسند و بنابراین 
در حالی که انگشت شان بر روی نبض جامعه است، صادقانه 
بزرگ ترین حقایق جامعه را درک و در آثارشان تصویر خواهند 
کرد. برعکس، رایت و لوونتال استدالل می کنند که سازوکار 
اخیر  نگاه  این  است.  مندرج  هرن  مردم پسندی  در  بازتاب 
مفروض می دارد که مخاطب زیاد نشان دهنده آن است که 
اثر هرنی، پژواک صدای جامعه است )الکساندر، 1396: 69(.

هر هرن به ارزشی مشخص داللت می کند و هر اثر هرنی، 
می تواند  فرمالیستی،  یا  اکسپرسیونیستی  رئالیستی،  خواه 
با  این هرن دربارۀ چیست؟  پاسخ دهد:  این دو پرسش  به 
از  بزرگ تر  ارزش هایی  در خدمت  است؟ هرن  مخالف  چه 
زیباشناسی و مسئله هایی فراتر از خود هرن است. ارزش های 
پیامدی و ابزاری هرن از دورۀ یونان باستان تاکنون، در محافل 
فلسفی غرب، موضوع بحث بوده است )برت، 1394: 323(. 

در مجموع می توان گفت که مطالعه خصوصیات مختلف 
اجتامعی در آثار هرنی ساخته شده در یک دورۀ زمانی خاص 
یا توسط گروه خاص از هرنمندان یا توسط یک هرنمند مولف 
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بهرت  شناخت  در  را  ما  می تواند  زندگی اش،  دوره  طول  در 
جامعه معارص آن ها یاری مناید. آن چه که ما از آثار هرنی 
می توانیم برای شناخت جامعه به دست آوریم به شناخت 
کالن، متوسط یا خرد از همه منودها و ویژگی های جامعه 
مربوط است و بستگی دارد به این که سوال ما وقتی به اثر 

مراجعه می کنیم، چیست؟

البته یک اثر هرنی را منی توان به تنهایی نقد جامعه شناسانه 
نیز  اجتامعی  و تحوالت  این که یک رسی روندها  کرد، مگر 
بررسی شده باشد. در این صورت دو ساختار موازی، با هم 
مورد  می تواند  دیگری  بر  یک  هر  تاثیرات  و  مقایسه شده 
هرنی  آثار  مطالعۀ  با  دیگر،  طرف  از  بگیرد.  قرار  بررسی 
مختلف  اجتامعی  گروه های  فرهنگی  منودهای  به عنوان 
می توان به شناختی از دیدگاه ها و نگرش های آن گروه نسبت 
به جامعه رسید. هرنمند خود عضو گروه اجتامعی است و 
دیدگاه و منظر گروه اجتامعی بر دید وی تاثیر می گذارد. 
در واقع، هرنمند منایندۀ یک گروه اجتامعی است و دیدگاه 
و ارزش های آن را در آثار خود به منایش می گذارد )راودراد، 

.)89 :1386

انیمیشن
انیمیشن یا هرن پویامنایی، منایش تند و پیوسته تصاویری از 
اثر هرنی دو بعدی یا موقعیت های مدل های واقعی برای 
ایجاد توهم حرکت است. قدیمی ترین منونه های تالش برای 
نقاشی های  و  طراحی ها  در  حرکت  توهم  آوردن  به دست 
دوران نوسنگی غارها دیده می شود، در جایی که حیوانات با 
چندین شکل پای روی هم افتاده مجسم شده اند، که آشکارا 
کوششی برای رساندن احساس حرکت است. از سویی دیگر، 
انیمیشن رسانه و هرنی ترکیبی است که از عنارص بیانی سایر 
خلق  امکان  بر  عالوه  ویژگی  این  می کند،  استفاده  هرنها 
جهانی فانتزی، دارای جذابیت های ویژه ای است که می تواند 

متامی گروه های سنی را مخاطب قرار دهد.

سینامی انیمیشن در ابتدای قرن بیستم در اروپا و سپس در 
آمریکا شکل گرفت و به رسعت افراد زیادی را مجذوب خود 
کرد و در جوامع مختلف گسرتش یافت. افراد بسیاری هم زمان 
پروژه  های متعددی را در زمینۀ انیمیشن در دست داشتند. 
در سال 1908 میالدی هرنمندی به نام امیل کول17 با نقاشی 
کردن فریم به فریم تصاویر بر روی کاغذ نقاشی و سپس 

عکس گرفنت از تک تک فریم ها، اثری دو دقیقه ای با حدود 
700 فریم خلق کرد که از آن به عنوان نخستین اثر انیمیشنی 
یاد می شود. انیمیشن در ادامۀ مسیر طوالنی خود تا به امروز 
از نظر به کارگیری تکنیک های متفاوت به واسطه اندیشه های 
گوناگون خالقان اثر، دارای چندین مکتب گردیده است. هر 
یک از این مکاتب ویژگی های خاص خود را از نظر محتوا، 

همچنین شیوۀ طراحی دارند )بندازی، 1285: 3(.

این هرن با رشد تکنولوژی هم سو بوده و پیرشفت های بسیاری 
داشته است، در این روند تکنیک های ساخت انیمیشن نیز 
به کارگیری  با  آن ها  مهم ترین  که  داشته  چشم گیری  رشد 
تکنولوژی کامپیوتری شکل گرفت. این مسیر رشد به مرور 
زمان باعث شد که رشکت ها و رسمایه داران بسیاری در زمینۀ 
انیمیشن رشوع به فعالیت و خلق اثر بپردازند. در حال حارض 
انیمیشن کاربردهای گوناگونی از قبیل استفاده در تیزرهای 
تبلیغاتی، برنامه های علمی و آموزشی، رسگرمی برای کودکان 

و نوجوانان، الگوپردازی و هنجارسازی و ... دارد.

انیمیشن در ایران 
بیش از 40 سال از ساخت اولین انیمیشن در ایران می گذرد، 
زمانی طوالنی طی شده تا این هرن به سطح باالیی از بالندگی 
دست یابد و در جهان حرفی برای گفنت داشته باشد. این 
فرایند رشد و تحول را می توان در چهار دوره مرور کرد. در 
عمل چرخه تولید انیمیشن های اولیه ایرانی اخرتاع چندین بارۀ 
چرخ بودند چرا که با توجه به عدم وجود نظامی آموزشی 
این رشته،  در هر دوره هرنمندان  این رشته،  تحصیل  برای 

تحولی در جهت پیش برد انیمیشن ایجاد کرده اند.

توسط   1336 سال  در  بار  اولین  برای  ایران  در  انیمیشن 
با  بعدها  شد.  آغاز  مالنرصالدین  اثر  با  احمدیه  اسفندیار 
تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انیمیشن وارد 
مرحله تخصصی خود شد. تاسیس رشته دانشگاهی انیمیشن 
و برگزاری جشنواره های داخلی توسط این نهاد، رشد هر چه 
بیشرت این هرن را در ایران رقم زد. این دوره یا هامن دورۀ اول 

تا سال 1358 ادامه داشت.

دورۀ دوم، هم زمان با انقالب اسالمی ایران رشوع و در طی 
مدت هشت سال جنگ تحمیلی ادامه داشت که در سایۀ این 
اتفاقات، تغییر محسوس و قابل توجهی در زمینه انیمیشن با 
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توجه به وضعیت جنگی کشور به وجود نیامد. 
دورۀ سوم، همراه با پایان یافنت جنگ و آغاز مرحلۀ نوسازی 
که  بود  زمانی   70 دهه  بود.  کشور  داخل  در  بازسازی  و 
انیمیشن در ایران رشوع به رشد صعودی خود کرد، شبکه های 
تلویزیونی زیاد شدند و در این بین رشکت های انیمیشن سازی 

کوچک پدید آمدند.

دورۀ چهارم، در این دوره اوج بالندگی انیمیشن در ایران از 
جهت تکنیک، ساختار و محتواست که شامل دهۀ 90 می شود. 
دوره ای که بخش خصوصی در آن قوت یافت و بخشی از 
انیمیشن های ساخته شده موفق به حضور در جشنواره های 

بین املللی و کسب جایزه از این جشنواره ها شدند.

آسیب های اجتامعی در ایران امروز
که  گفت  چنین  می توان  اجتامعی  آسیب های  تعریف  در 
نتیجۀ نوعی تعارض و اختالل در ارزش ها و باورهای فرهنگی 
گروهی، نسبت به ارزش های حاکم هستند. در واقع، فقدان 
یک پارچگی میان مردم و نظام فرهنگی به تدریج تعارضی را 
در جامعه شکل می دهد که باعث بروز آسیب ها می شود. 
نیازمندی ها و محرومیت های ناشی از عدم  گسرتش دامنه 
فساد،  شدید  گسرتش  موجب  خواست ها،  برآورده شدن 
آسیب های  که  می شوند  انحرافاتی  و  رسگردانی  تبهکاری، 
آسیب  دیگر،  عبارتی  به  می دهند.  تشکیل  را  اجتامعی 
اجتامعی، مجموعۀ چالش ها و تهدیدهای فرهنگی است که 
از سطح مسئله عبور کرده و به سطح آسیب رسیده است. 
در مورد جامعه ایران می توان چنین گفت که در حال حارض 
در حال تجربۀ شکل جدیدی از مدرنیته است که بسیاری از 
جامعه شناسان از آن به عنوان »بعد نرم افزاری مدرنیته« نام 
می برند. ابعاد نرم افزاری مدرنیته از طریق رسانه های جدید 
به شدت در جامعه ایرانی در حال گسرتش است و از این 
شده است.  مدرن  شدت  به  ایران  جامعه  از  بخشی  منظر 
کمرنگ شدن مناسبات خویشاوندی، کاهش فرزندآوری، تک 
فرزندی، افزایش سن ازدواج و طالق های رسمی و عاطفی، 
همه نشان از مدرن شدن جامعه ایرانی در حوزۀ نرم افزاری 
دارد. از طرفی دیگر، جامعۀ ایران جامعه ای دین مدار است که 
با نوعی دین داری روبه روست که به قضایا به شکل تفکیکی 
می نگرد؛ از یک سمت، جنبۀ عبادی دین را محرتم می شامرد 
و خود را مکلف به آن می داند و از سمت دیگر، به جنبۀ 
اجتامعی آن چندان توجهی ندارد. در واقع، نوعی ذهنیت 

و عقالنیت تازه، وارد کارشده و این مرزبندی ها را به وجود 
می آورد )نرصتی نژاد، 1396: 190(.

آسیب های  افزایشی  روند  از  نشان  رسمی  آمار  آخر،  در 
از  نشان  آسیب ها  این  مطالعۀ  دارد.  کشور  در  اجتامعی 
درهم تنیدگی آسیب های اجتامعی از یک سو و فراگیر شدن 
آن ها از سوی دیگر دارد. در واقع همۀ آسیب های اجتامعی در 
ایران به نوعی به هم تنیده و مرتبط هستند چرا که یکدیگر 
را تولید و بازتولید می کنند. در این بین گرایش های اجتامعی 
هرنمندان در انتخاب موضوع و محتوای آثار هرنی، به شکل 
آگاهانه یا ناآگاهانه دخیل است و همۀ اشکال هرنی از جمله 
انیمیشن به نوعی رشایط اجتامعی و مسائل و آسیب های 
روز جامعه را بازتاب می دهند. »در نتیجه تحوالت محتوای 
جامعه رشته ای از موضوع های تازه، اشکال نوبیان و سبک نو 
به وجود می آید ]...[ حتی اشکال تجربۀ فردی که تابع برص یا 
لفظ باشد، مستقل از تکامل اجتامعی به وجود منی آید. طرق 
نتیجۀ بهرتشدن یا تحول یافنت  جدید دیدن و شنیدن، رصفاً 
دریافت های حسی نیست، بلکه واقعیات اجتامعی نو نیز در 

پدید آمدن آن ها موثرند« )فیرش، 1386: 211(. 

 مرکز گسرتش سینامی مستند و تجربی
این مرکز در ابتدا به عنوان متولی ساخت فیلم های نیمه حرفه ای 
در سال 1363 تاسیس شد و در ادامه سینامی مستند را هم 
به مجموعه خود افزود. با گسرتش دامنۀ کاری مرکز در سال 
1392 رویکرد مجموعه تغییراتی کرده و محدوده فعالیت آن 

به دو حوزه سینامی مستند و انیمیشن تقسیم گردید.

در زمینه انیمیشن فعالیت های مرکز کمک شایانی به پیرشفت 
این هرن در ایران کرده که انتشار فصلنامه »سینام انیمیشن« و 
برگزاری جلسات هفتگی منایش و نقد آثار انیمیشنی از جمله 
آن هاست. در چند سال اخیر، مرکز با حامیت از پروژه های 
دانشجویی در زمینۀ ساخت انیمیشن، همچنین رسمایه گذاری 
کوتاه  انیمیشن های  به ویژه  انیمیشن  ساخت  خصوص  در 
و  داخلی  جشنواره های  در  که  شده  آثاری  خلق  موجب 
خارجی و بین املللی مطرح و در بسیاری از موارد موفق به 

کسب عنوان و جایزه شده اند.

جامعه آماری
با توجه به این که هدف این تحقیق مطالعه بازتاب آسیب های 
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اجتامعی در انیمیشن های کوتاه ایرانی مطرح در جشنواره های 
بین املللی است، در مرحلۀ نخست جشنواره های بین املللی 
که در زمینه انیمیشن از شهرت بیشرتی برخوردار هستند 
و فعالیت پررنگ تری دارند به عنوان گروه هدف برگزیده 
شدند. در مرحله بعد، به شناسایی انیمیشن های کوتاهی که 
در دوره زمانی 1394 تا 1398 به عنوان مناینده ایران موفق به 
رشکت در این جشنواره ها شدند، پرداخته شد و مورد بررسی 

قرار گرفتند.

در  و  بودند  دارا  را  باال  دو رشط  که  انیمیشن هایی  بیشرت 
تولید دو مرکز کانون پرورش  این گروه هدف قرار گرفتند 
فکری کودکان و نوجوانان و مرکز گسرتش سینامی مستند و 
تجربی بودند. در نهایت جامعه آماری در این پژوهش شامل 
انیمیشن های کوتاهی است که تولید مرکز گسرتش سینامی 
این  آرشیو خربی  بررسی  از  تجربی هستند. پس  و  مستند 
مجموعه و مراجعات متعدد به این مرکز، به 15 انیمیشن که 
واجد رشایط مذکور بودند، رسیدیم که در نهایت از بین این 
تعداد، 9 انیمیشن که در داستان خود اشاره ای به یک آسیب 
اجتامعی داشته یا در جشنواره هایی با اعتبار بیشرت رشکت و 
موفق به کسب عنوان و جایزه شده اند، به عنوان آثار منتخب 

جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند. 

عنوان انیمیشن های مورد مطالعه به رشح زیر است:
 آدم خانگی به کارگردانی مرضیه ابرارپایدار؛ 

اکتسابات انتسابی به کارگردانی سامنه شجاعی؛
بادرس به کارگردانی امیرپویا افضلی؛
پروانگی به کارگردانی علی عزیزی؛ 

پرسدریا به کارگردانی عباس جاللی یکتا؛
پیشخدمت به کارگردانی فرنوش عابدی؛

سوزنبان به کارگردانی مهدی خرمیان؛
شایعه به کارگردانی لیال نوروزی؛

یک نفر به کارگردانی محبوبه کالیی.

تحلیل آثار
1- آدم  خانگی

انیمیشن آدم خانگی محصول سال 1395 به نویسندگی و 
کارگردانی مرضیه ابرارپایدار است. مدت زمان این اثر چهار 
در  که  است  تجربی  کوتاه  با ساختار  و  ثانیه  و 25  دقیقه 
و  کرده  خارجی رشکت  و  داخلی  از جشنواره های  بسیاری 

در بسیاری از آن ها نیز نامزد دریافت جایزه شده است. از 
مهم ترین جوایزی که این اثر کسب کرده می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
بین املللی  جشنواره  سومین  انیمیشن،  فیلم  بهرتین  جایزه 
انیمیشن هند19 در سال 1396، جایزه بهرتین شخصیت پردازی، 
سال  در  انگلستان  کانرتبری20  بین املللی  جشنواره  دهمین 
1396، برنده بهرتین انیمیشن کوتاه دومین جشنواره سائولپولو 
برزیل21 در سال 1396، بهرتین انیمیشن چهاردهمین جشنواره 

دانشجویی فیلم کوتاه نهال تهران 1396. 

آن  در  که  است  وارونه ای  دنیای  داستان  انیمیشن  این 
موجودی  مانند  و  کرده  اسیر خودشان  را  آدم ها  حیوانات، 
تزئینی در قفس نگه می دارند یا به آن ها قالده می بندند و 
به عنوان موجودی خانگی از آن ها نگهداری می کنند، از طرفی 
همه جا از شهر گرفته تا جنگل و ... پر از تله و دام برای شکار 
انسان ها توسط حیوانات است. داستان به نوعی به موضوع 
حقوق حیوانات مرتبط است که کمرت مورد توجه هرنمندان و 
فیلم سازان بوده، در حالی که سینام به ویژه انیمیشن قابلیت 
حقوق  و  زیست محیطی  مسائل  به  پرداخنت  در  بسیاری 
حیوانات دارد. بدرفتاری ها و شکارهای غیرقانونی از جمله 
دام ها و تله های بدون مجوز در مناطق مختلف همگی نشان 
از بی عدالتی های انسان ها در مورد حیوانات است. ترس و 
تقالی فرار و جابه جایی جایگاه آدم ها با حیوانات و به جای 
آن ها بودن شاید بهرتین گزینه برای قضاوت و درک رشایط 

آن ها باشد. 

انیمیشن می گوید: »بخش  این  ایده  اثر در مورد  کارگردان 
ابتدایی فیلم را از یک تجربۀ شخصی در فروشگاه حیوانات 
خانگی برداشت کردم که در آن برخی حیوانات به صورت 
)ابرارپایدار،  می شدند«  فروخته  مخفیانه  حتی  یا  قانونی 

.)163 :1397

می شود  اشاره  آن  به  خانگی  آدم  اول  سکانس  در  آن چه 
فضای یک مغازه آدم فروشی است با محیطی پر از ترس و 
اطراف  به  را  آدم که مدام رسش  با تصویر  وحشت همراه 
داخل  را  خسته  و  ناامید  افرسده،  آدم هایی  و  می چرخاند 
قفس های کوچک و بزرگ می بیند. آدم هایی که در مقابل 
لبخند بره ای که به عنوان خریدار به آنجا آمده هیچ احساس 
خوشایندی ندارند. درماندگی این آدم های در قفس نشانی 
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به عنوان حیوانات خانگی  که  است  از درماندگی حیواناتی 
به جای زندگی آزاد در طبیعت، گرفتار قفس شده اند. از طرف 
دیگر، رس آدم های تاکسیدرمی شده با چهره ای وحشت زده و 
به هم ریخته که نشان می دهد به خوبی تاکسیدرمی نشده اند، 
در کنار منایی که ورودی فروشگاه را هنگام ورود بره نشان 
می دهد که اسکلت رس آدمی از سقف آویزان است، همگی 
بازمنود وارونۀ عدم رعایت حقوق حیوانات و ظلمی است که 

بر آن ها روا می شود. 

اغلب جوامع دارای منطق و نگرش و هنجارهای خاص خود 
هستند که به مرور تبدیل به نوعی فرهنگ می شود و در 
این صورت است که شاید برخی رفتارهای عجیب و متناقض، 
در بین مردم آن جامعه شکل می گیرد که توسط عموم آن 
جامعه پذیرفته و به شکل اموری عادی جلوه می کند و تنها 
یکی  می شود.  احساس  آن ها  نامعقول بودن  برخی  دید  از 
از این رفتارها، فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی است 
که در حال تبدیل شدن به یک معضل تجمل گرایی به ویژه 
در ایران است و بسیاری از کسانی که از حیوانات خانگی 
نگهداری می کنند تصور می کنند که این امر نشان دهندۀ متایز 
آن ها با دیگران است و نگهداری از حیوانات را نشان رفاه، 
خوش ذوقی و فرهنگ باال می دانند. آدم خانگی به خوبی 
این آسیب اجتامعی را در جامعه امروزی به تصویر می کشد 
مانند منایی که پلنگی روی دو پا با حالتی مستبدانه و سینه ای 
سپر کرده، همراه با کت و پاپیونی بر تن، پشت رس مردی با 
قالده کمری خیلی تنگ با رسی خمیده و چهره ای افرسده 

راه می رود.

در حالی که این آسیب اجتامعی با دو معضل مواجه است: 
یکی این که اصالً آموزشی در زمینۀ رفتار و چگونگی نگهداری 
از حیوانات در ایران وجود ندارد و دوم این که اگر آموزش 
زندگی  رشایط  علت  به  باشد  داشته  وجود  نیز  مخترصی 
آپارمتان نشینی در بین اکرث افراد، اغلب محیط مناسبی برای 
نگهداری از این حیوانات فراهم نیست و در نهایت حقوق 
حیوانات رعایت منی شود. بی عدالتی نسبت به حیوانات لزوماً 
استفاده  بلکه  نیست،  و وحشیانه  رفتارهای خشن  نوع  از 
ابزاری از حیوانات، مانند نگهداری آن ها در آپارمتان ها و قفس 
بیشرت  و  از روی خودخواهی  نیز شامل می شود، چراکه  را 
برای خوشایند انسان هاست تا لطف در حق حیواناتی که 
برای آزادانه زیسنت خلق شده اند، به ویژه برخی از حیوانات 

غیراهلی مانند سنجاب که به صورت غیرقانونی و مخفیانه 
شکار و فروخته می شوند. این حیوانات قادر به زندگی در 
محیط زندگی انسان ها نیستند و وادار به تحمل رشایط بد 

.)URL1( زیست در قفس می شوند

این مسئله در صحنه ای دیگری از آدم خانگی با تصویری از یک 
زن در حالی که از سنگینی قالده ای که به گردنش آویخته شده 
رسش آویزان است و حالتی غمگین و افرسده دارد و زنجیر 
قالده به دست سگ چاق و بزرگی است که خیلی مغرور و 
خودخواهانه و خونرسد پشت رس زن راه می آید، بازتاب داده 
می شود. در واقع، این صحنه بازتاب وارونه صحنه ای است که 
بسیار در جوامع امروزی قابل رویت است و می تواند به خوبی 

بیان گر رنجش حیوان از اسارت و زندگی ناخواسته اش باشد.

فرم و فضای برصی 
مورد  در  است،  انیمیشن  سل  خانگی  آدم  اجرایی  تکنیک 
اکسپرسیو،  فضایی  از  استفاده  برصی  عنارص  کارگیری  به 
همچنین اغراق در فضاسازی ها و پرسپکتیو قابل ذکر است. 
فضایی اکسپرسیو و تاریک با زاویه دوربین به شکل مورب، 
و  دورگیری ها  تندوتیز،  سایه های  و  محدود  رنگ بندی های 
بافت خشن در گرافیک و طراحی اثر به کار رفته که در القای 
حس وحشت و تعجب شخصیت اصلی، از فضا و اتفاقات 

تصویر 1: آدم خانگی، 1395، مرضیه ابرارپایدار )اسکرین شات از انیمیشن(.
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اطرافش به خوبی تاثیر داشته است. در طراحی کاراکرت اصلی 
نیز از فرم های مثلثی و مقعر و خطوط خاصی استفاده شده 
که کامالً با خط روایی داستان و هدف منایش فضای تاریک و 

کابوس گونه هامهنگ است.

2- اکتسابات انتسابی
اکتسابات انتسابی محصول سال 1395 به کارگردانی سامنه 
شجاعی و نویسندگی امین کفاش زاده است. مدت زمان اثر 
چهار دقیقه و 20 ثانیه و در قالب انیمیشن کوتاه تجربی 
است که در جشنواره های معتربی از جمله پنجاه وششمین 
اَنسی22 فرانسه، دوازدهمین دوره جشنواره  دوره جشنواره 
انیامفست23 آتن، جشنواره فیلم ملبورن24، و ... رشکت کرده 
و جایزۀ انیمیشن کوتاه منتخب را از بخش مسابقۀ جشنوارۀ 

انکا25 اسلواکی کسب کرده است. 

انیمیشن، بازمنایی ای است از زندگی مردی که از وضعیت 
در  و  است  ناراضی  ژنتیکی  نواقص  به علت  ظاهری خود 
این  منود  اولین  گرفته است.  خودکشی  به  تصمیم  نهایت 
به  رو  همه  که  قاب عکس هایی  و  فیلم  رشوع  با  نواقص 
دوربین و به شکل کالسیکی روی دیوار یا میز چیده شده اند، 
در عکس های خانوادگی بهزاد یا هامن شخصیت اصلی اثر 
آشکار می شود. پس از آن، صدای بهزاد شنیده می شود که به 
ترشیح این نقائص می پردازد و معتقد است با وجود این که 
خودش یک مرحله بهرت از نسل قبلی است و گردنش در 
مقایسه با باقی افراد صاف است، ولی راهی به جز خودکشی 
پیش رو ندارد. بهزاد: »وقتی به عکس های خانوادگی نگاه 
می کنم متوجه می شوم که این روند با رسعت بسیار کمی 
رو به بهبودی است و اولین نشانه های اصالح را در خودم 
می بینم ... ولی این بارقۀ امید مانع تصمیمی که هم اینک 

می گیرم، نخواهد شد«.

در واقع، بهزاد منونه ای از افرادی است که با مشکالت ژنتیکی 
مواجه هستند و بزرگ ترین مناد آن در وی که بسیار هم از 
آن شکایت دارد نافرمی بدن و صورتش است. او در مواجهه 
با این مشکل غیرارادی، ناامید و تسلیم  شده است. مسائل 
و پیامدهایی که در نتیجه یک نقص یا معلولیت به وجود 
می آیند در ابتدا شامل پیامدهای فردی است که در شکل 
زندگی فردی و سختی های ناشی از این نقص در امور شخصی 
و رفع نیازهای اولیه به وجود می آیند. اما در مرحلۀ بعد، با 

و  است  اجتامعی  موجودی  اصالتاً  انسان  این که  به  توجه 
نیاز و استعدادهایش از طریق تعامل و ارتباطات اجتامعی 
می تواند ارضاء شود، به پیامدهای اجتامعی می انجامد که 

توجه بیشرتی باید به آن ها گردد.

نواقص  اجتامعی  پیامدهای  جمله  از  اجتامعی  اضطراب 
ارزیابی شخصی در  نتیجۀ  و معلولیت هاست که در واقع 
موقعیت های جمعی مختلف است. فرد در اثر این اضطراب 
اجتامعی هیچ گونه متایلی به ایجاد ارتباط با دیگران ندارد و 
از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری قرار گیرد، 
گریزان است؛ چراکه همۀ موقعیت ها و تعامالت اجتامعی را 
صحنه های ارزیابی و قضاوت در مورد خودش تلقی می کند. 
این اضطراب اجتامعی در رشایطی مانند ترس از عدم تائید، 
ترس از طردشدن، ترس از هم کالمی و مواجه با دیگران و... 

تشدید می شود.

قاب هایی  با  انیمیشن  رشوع  و  عکس  قاب های  بر  تاکید 
دربردارندۀ عکس های  و همگی  نیست  کم  تعدادشان  که 
در  حارض  اشخاص  به  حد  از  بیش  توجه  است،  خانوادگی 
عکس ها که ظاهری متفاوت با افراد معمولی دارند و به خوبی 
نواقص ژنتیکی در آن ها آشکار است، بازتاب توجه و اهمیت 
بیش از حد بهزاد به ظاهر و رنج او به عنوان فردی با مشکالت 
ژنتیکی، از این نواقص است که در نهایت احساس حقارت یا 
حتی تلقی خویش به عنوان یک قربانی را پیش می آورد. اوج 
این بازمنایی گفتۀ بهزاد در هنگام خودکشی است: » بدرود 
ای خاندان زشت دماغ گنده شکم قلنبه گردن کج، من امیدی به 

اصالح این نژاد ندارم و نجات این نژاد را در ...«.

نکته قابل توجه دیگری که در این انیمیشن به چشم می خورد 
استفاده از گوشی تلفن همراه است، به طوری که از رشوع 
کار که زاویۀ دید مخاطب و کاراکرت اصلی همراه اند تا وقتی 
که تصویر بهزاد در آینه دیده می شود، مشخص می شود که 
این زاویه از دید دوربین گوشی وی بوده است. بعد از این که 
فضا عوض می شود و دوربین از دست کاراکرت اصلی می افتد، 
ولی  است،  داستان  روایت گر  موبایل  گوشی  انگار  هم  باز 
این بار در دست کاراکرتهای دیگر داستان است و دست به 
دست می شود. این موضوع از نظر مفهومی بازتاب استفادۀ 
بی رویه از گوشی های تلفن همراه و سیری است که عکاسی 
و فیلم برداری های جنبه یادگاری در این سال ها طی کرده و 
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جای دید مستقیم را از افراد گرفته است.
به  را  جایش  آلبوم  داخل  خانوادگی  گاه وبی گاه  عکس های 
سلفی های همیشگی و هر جایی داده به طوری که بهزاد در 
اکتسابات انتسابی هم خودش به همین روش دست به کار 
شده تا پدیدآورندۀ داستان زندگی اش و پایان آن باشد. همۀ 
این تصاویر بازمنایی مسئله ای است که امروزه به شکل مشکل 
درآمده است: »سلفی گرفنت«. برخی از افراد ساعت ها از وقت 
خود را رصف سلفی گرفنت می کنند و در موارد بسیاری حتی 
یا جان  افراد زیادی در دنیا برای گرفنت سلفی آسیب دیده 
خود را از دست داده اند. حتی در موقعیت های زیادی وقتی 
تصادفات  یا  آتش سوزی  مانند  اتفاقاتی  در  افراد  مشارکت 
ثبت  مشغول  آن ها  باشد،  کمک رسان  می توانسته  غیره  و 

عکس های سلفی از خود بوده اند.

در منایی از انیمیشن که بهزاد را روی تخت بیامرستان و تازه 
نجات یافته از خودکشی نشان می دهد، باز هم آن چه دغدغۀ 
افراد حارض در اتاق است، گرفنت عکس سلفی با اوست. این 
صحنه نشانی از حضور همیشگی گوشی های تلفن همراه 
و سلفی در لحظات و تجربه های متفاوت زندگی است که 
چه بسا مانع لذت بردن افراد از بودن در کنار هم یا زیبایی ها 

و تنوع طبیعتی که در آن قرار دارند، می شود.

دارد  اشاره  آن  به  انتسابی  اکتسابات  که  نکته ای  آخرین 

موضوع تقدیر و تسلیم تقدیر بودن در اغلب انسان ها و در 
این جا انسان هایی با مشکالت ژنتیکی مانند بهزاد است. »این 
منم در میان خانواده ای تقدیرگرا...« آخرین جملۀ بهزاد است 
که حکایت از الیۀ زیرین داستان دارد و الیه محکم تری است 
که داستان بر اساس آن شکل گرفته است. این که متام افراد 
خانواده که ابتدا در تصویر نشان داده می شوند و با توجه به 
مشکالت ژنتیکی از تقدیرشان نفرت داشته اند و شاید روزی 
تالش کرده اند خودکشی کنند و بعد از آن که موفق منی شوند، 

تقدیر را می پذیرند.

این جاست که مخاطب متوجه می شود گردن کجی که نداشنت 
خانواده  ژنتیکی  مشکالت  اصالح  راستای  در  بهزاد  را  آن 
می دانست، نیز حاصل تالش در جهت خودکشی بوده است. 
در انتهای داستان با این که او زشت تر شده، دیگر تکلیفش 
با خودش مشخص است، به نوعی آن چه هست را پذیرفته 
او  بدن خودش راحت تر شده است،  با  و حاال در عکس ها 
از دست  برای  خودکشی را هم پشت رس گذاشته و چیزی 
دادن ندارد. در بازمنایی این پذیرش و تسلیم تقدیربودن بهزاد 
حتی قاب های روی دیوار را هم برای تطبیق با زاویه دید خود 

به واسطۀ گردن کجش، کج می کند.

فرم و فضای برصی
انیمیشن اکتسابات انتسابی با وجود تلخی ای که در داستان 
دارد از لحاظ برصی فضایی شاد و رنگی دارد که خط سیر 
داستان را در مرزی بین شوخی و جدی نگاه می دارد. اگرچه 
طراحی رسد و تاریک می توانست گرافیک این انیمیشن را با 
روایت تلخ و ناامید داستان هم سو کرده و تلخی روی تلخی 
را هم کم تحمل تر و خسته  از طرفی مخاطب  اما  بگذارد، 
می کرد. همچنین شاید طراحی سیاه وسفید با فضای گروتسک 
این داستان هم خوانی بیشرتی می داشت، اما این انیمیشن 
دو رس ماجرا را حفظ کرده و با به کارگیری رنگ های شاد و 
زنده بر گیرایی اثر افزوده و موفق به برقراری ارتباط بیشرت 
و موثرتر با مخاطب شده است. این که مخاطب کاراکرت اصلی 
را با وجود متام مشکالت و تصمیم اش به پایان دادن زندگی، 
فردی عبوس و جدی منی بیند به کشش و جذابیت کار کمک 

شایانی کرده است.

3- بادسر
کارگردانی  و  نویسندگی  با  سال 1395  در  بادرس  انیمیشن 

تصویر 2: اکتسابات انتسابی، 1395، سامنه شجاعی )اسکرین شات از انیمیشن(.
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قالب  در  سعادمتند  روح الله  و  افضلی  امیرپویا  مشرتک 
انیمیشن کوتاه تجربی ساخته شد. مدت زمان این اثر شش 
دقیقه و 24 ثانیه و به روش کامپیوتری دو بُعدی است. بادرس 
در بیش از 10 جشنوارۀ بین املللی از جمله جشنواره فانوس 
سحرآمیز26 برزیل و جشنوارۀ فیلم انیمیشن انیامسایروس27 
یونان راه یافت و موفق شد به عنوان اثر منتخب بیست و 
پنجمین جشنوارۀ انیام ماندی برزیل در سال 1396 شناخته 
انیمیشن مردی صامت است که  شد. شخصیت اصلی این 
شب ها باد رسش را که ناشی از صداهایی است که در طول 
روز باعث بزرگ شدن رس انسان ها می شوند، در بالنی خالی 
کرده و به آسامن می فرستد. در واقع، داستان بازتاب اثرات 
در جامعۀ  زندگی  و  تکنولوژی  که حاصل  است  صداهایی 
امروزی است و انسان هایی که به سبب زندگی در این دوره، 
چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری و حرف های 
خود تحت تاثیر اغتشاشات ناخوشایند صدا قرار می گیرند. 
بادرس با به تصویرکشیدن افرادی که در محیط پر رسوصدای 
شهری زندگی و کار می کنند، نشان می دهد چطور زندگی 
عادی و روابط اجتامعی این افراد مختل می شود و اثراتی 
مانند خستگی و تغییرات روانی مانند پرخاش گری یا افرسدگی 

و ... در آن ها به وجود می آید.

آلودگی صوتی یکی از مشکالت جوامع شهری است و همواره 
افراد در این جوامع در معرض صداهایی ناشی از ترافیک، 
وسایل حمل و نقل مانند اتومبیل، موتور یا هواپیام، تخریب 
یا ساخت و ساز ساختامن ها و... قرار دارند. این رسوصداها از 
یک سو، از جنبه های مختلفی منجر به آزردگی افراد شده و 
از طرف دیگر، باعث تخریب کیفیت زندگی شهری می شوند.

آن چه از آلودگی صوتی بر مرد جوان داستان می گذرد از 
ابتدای روز رشوع می شود: او با صدای زنگ ساعت گوشی 
همراهش بیدار می شود، پس از آن صدای سوت کرتی در 
آشپزخانه و ادامه این صداها که خارج از خانه و در طی 
مسیر به سمت محل کار شدت پیدا می کند. اتفاقاتی که 
در مسیر خانه تا محل کار شخصیت اصلی با آن مواجه 
از  و  صوتی  آلودگی  نشان دهنده  اول  نگاه  در  می شود، 
زاویه دیگر نشان از انسان هایی است که هر یک به نوعی 
نقشی در تولید این صداها دارند و خود نیز در معرض 

آسیب های ناشی از این رسوصداها قرار می گیرند.

در طول مسیر ابتدا دو مامور فاضالب با صدای بلند در حال 
مشاجره نشان داده می شوند، سپس زنی که با گوشی تلفن 
همراه خود مشغول گفت وگویی با صدای بلند است و در 
آخر راننده تاکسی که فریاد می زند و مسافران را فرامی خواند. 
حتی با سوارشدن به تاکسی صداها متام منی شود و دو مسافر 
دیگر که هر دو در خواب هستند با صدای آزاردهنده خروپف 
می کنند. همه این صحنه ها بیان گر مشکل آلودگی صوتی 
هستند و شهروندانی که به موجب قرارگرفنت در معرض این 
آسیب دچار مشکالتی مانند عصبانیت )مشاجره دو مامور 
فاضالب(، اختالل در خواب )مسافران تاکسی(، افرسدگی و 
خستگی )زنی که در طی متاس تلفنی گریه می کند( و در 

نهایت افزایش سطح اضطراب می شوند.

از طرفی دیگر، امیرپویا افضلی ایده این داستان را این گونه 
مطرح می کند: »روزی هنگام عبور از میدان انقالب شاهد 
دعوای لفظی دو نفر بودم که با صدای بلند هر یک سعی در 

تصویر 3: بادرس، 1395، امیرپویا افضلی و روح الله سعادمتند )اسکرین شات از انیمیشن(.
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خالی کردن خشم خود داشت و من به این فکر کردم که اگر 
این خشم را بادی در رس تصور کنیم، هر کدام با فریادشان 
بادی که در رس دارند خالی و به دیگری منتقل خواهند کرد« 
)افضلی، 1399(. این موضوع به نوعی در الیۀ زیرین مشکل 
آلودگی صوتی و عوارض ناشی از آن در این انیمیشن بیان 
می شود، بدین شکل که افراد با علم به این که صداها باعث 
آزار آن ها و بزرگی رسشان شده، تالش می کنند با فریاد زدن و 
خالی کردن خشم خود صداها را از رس خود خالی کنند. این در 
حالی است که صداها از بین منی روند و فقط از رسی به رس 
دیگر منتقل می شوند. در نتیجه همین مسئله است که با توجه 
به شغل شخصیت اصلی که عریضه نویس است، مراجعانی که 
همه با شکایتی به آنجا آمده اند، در حین تعریف ماجرا و طرح 
شکایت خود فریاد می زنند و باد رسشان را خالی می کنند. اما 
در این بین مرد جوان بر خالف رویه ای که شهروندان دیگر 
در پیش گرفته اند ساکت می ماند و همۀ آن چه را که در رسش 

جمع می شود، نگاه می دارد و شکایتی منی کند. 

در انتهای روز وقتی به خانه بازمی گردد در خواب ماسکی 
بر صورت می زند و باد رس خود را به شکل بالنی به آسامن 
می فرستد تا بدین ترتیب بتواند مقداری از صداها را از سطح 
شهر پاک کرده و به فرد دیگری منتقل نکند. این عمل مرد 
جوان الگویی است برای هر یک از افراد جامعه که می توانند 
با صبوری و از خودگذشتگی سهمی هر چند اندک برای مقابله 
با آسیب های آلودگی صوتی داشته و حداقل با پرخاش گری 
در مواجه با دیگران سعی در تخلیۀ احساسات خود نداشته 

باشند.

فرم و فضای برصی
انیمیشن بادرس به شیوه دوبعدی تولیدشده، در کادر مربع 
شکل و قطع ویژه ای که در دیگر آثار انیمیشنی کمرت به کار 
می گوید:  مورد  این  در  اثر  کارگردان  افضلی،  رفته است. 
دارند  ویژه ای  نقش  انیمیشن  این  در  انسانی  »کارکرتهای 
و با توجه به این که رسهای این شخصیت ها پی در پی در 
حال تغییر شکل هستند، تصمیم گرفتیم از کشیدگی تصویر 
کم کرده و دو طرف کادر را به رنگ سیاه در نظر بگیریم. 
این یک سلیقه شخصی بوده و احساس کردیم به کار کمک 

می کند« )افضلی،1399(.

از طرفی کار پوشیده از رنگ های متنوع است که موجب 

پویایی اثر شده و جریان بی وقفه و با شتاب زندگی شهری را 
به خوبی مشخص می کند. در این انیمیشن پرسپکتیو ثابتی 
وجود ندارد و در آن واحد در یک تصویر زوایای متعددی به 
چشم می خورد که این زوایای دید متفاوت منادی از شلوغی 
محیط شهری است، همچنین در به تصویرکشیدن جهانی 
که در آن رس انسان ها مدام دفرمه می شوند و تغییر شکل 

می دهند، کمک می کند. 

صامت  که  اصلی  شخصیت  از  غیر  به  انیمیشن  این  در 
به جای  موسیقی  افکت های  از  کاراکرتها  سایر  برای  است 
کالم استفاده شده است، که این افکت ها به خوبی بیان گر 
صداهای ناخوشایند محیط شهری است و همچنین در برخی 
مواقع نشانی از شهروندانی است که خودگاه یا ناخودآگاه در 

ایجاد این آلودگی نقش دارند.

4- پروانگی
و  کارگردانی  به   1394 سال  محصول  پروانگی  انیمیشن 
نویسندگی علی عزیزی است که در مدت زمان شش دقیقه و 
34 ثانیه و در قالب انیمیشن کوتاه تجربی ساخته شده است. 
جشنواره  انیمیشن  فیلم  جایزه  کسب  به  موفق  اثر  این 

اکوادور28 در سال 1397 شده است.

خانواده، اعتیاد و هر عاملی که می تواند بنیان خانواده را 
برهم بزند تم اصلی این انیمیشن است. فیلم با نشان دادن 
به وجود  والدین  برای  اعتیادی  آن چه  هر  مخرب  تاثیرات 
می آورد، به اهمیت خانواده و روابط انسانی و عاطفی در 
قالبی منادین اشاره می کند. علی عزیزی به عنوان کارگردان 
و نویسندۀ اثر معتقد است: »فیلم من دربارۀ کودک است. 
در واقع، من یک دخرت هفت ساله دارم و بر همین اساس 
نگرانی ام دربارۀ کودکان و مشکالتی را که ممکن است در 
این  خانواده برای آن ها رخ دهد به تصویر کشیده ام، زیرا 
موضوع جزء دغدغه های خودم بود و آن را دست مایه کار 

.)URL 2( »قرار دادم

و  نزدیکی  عالقه،  که  است  دخرتی  و  پدر  روایت  پروانگی 
پیوستگی روابط شان در تصاویر ابتدایی مشهود است، ولی 
این رابطه تحت تاثیر استفاده از مواد مخدر توسط پدر دچار 
قاب عکس  از چند  تصاویری  با  انیمیشن  اختالل می شود. 
رشوع می شود که پدر و دخرت و لحظاتی از خاطرات خوش 
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آن ها را به ثبت رسانده است. سپس این دو در اتاقی دیده 
می شوند که به واسطۀ عالقۀ مشرتک شان هر کدام به نوعی 
رسگرم پروانه ها هستند، دخرت رسخوش از تبدیل پیله ای به 
پروانه پدر را کنار خود فرامی خواند و هر دو محو متاشای 

پرواز پروانه می شوند.

اما در ادامه اعتیاد پدر و حاالت از خودبی خودشدن او که 
خود را در قالب پروانه ای تصور می کند، و تنهایی دخرتک 
به تصویر کشیده می شود؛ تنهایی که نشان دهنده یکی از 
اصلی ترین عوارض و مشکالت مرصف مواد مخدر در عملکرد 
و  روانی  مشکالت  شکل گیری  زمینه ساز  و  است  خانواده 
اجتامعی برای فرزندان می شود. تصویر دخرتک در حالی که 
بازتابی  نشسته،  اتاق  گوشۀ  در  تنها  و  گرفته  بغل  به  زانو 
اثر مرصف مواد  این که پدر به عنوان یک والد در  از  است 
اعتیادزا فرصت های پرورش فرزند و دل بستگی به او را از 
دست داده و بدون ایجاد دل بستگی سامل، کودک آسیب پذیر 
شده و در معرض مشکالتی مانند افرسدگی و اضطراب و 

دیگر بیامری های ذهنی قرار می گیرد.

همچنین وقتی که پدر در اتاق دخرتش با قاب هایی مواجه 
می شود که دخرت را در حال گریه و پدر را به شکلی خارج از 
حالت طبیعی و ترسناک نشان می دهد، بازمنودی از کودکی 
است که مورد غفلت قرارگرفته و پدری که به خاطر اعتیاد، 
پیوستگی با محیط خانواده و نزدیکی با فرزند را از دست 
داده است. در پایان داستان وقتی پدر جعبه افیون را دور 
می اندازد و دخرتش را به آغوش می کشد هر دو به شکل 
پروانه درآمده و در حال پرواز به داخل جعبه ای می روند. 
جعبه در این جا متثیلی از خانه و به عبارتی محلی امن خانواده 

)در این جا پدر و دخرت داستان( و بازگشت به زندگی است.

فرم و فضای برصی
در طراحی انیمیشن پروانگی از تکنیک نقاشی با رنگ روغن 
استفاده شده و تابیده شدن نور از باال بر روی تصاویر بافت 

قاب بندی ها  در  می کند.  مشخص  خوبی  به  را  رنگ روغن 
این  در  آن چه  واقع  در  نشده است،  پرسپکتیو  به  توجهی 
انیمیشن اهمیت دارد ساختار روایی اثر برای بازمنایی موضوع 
قصد شده است که در نوعی بی زمانی رخ می دهد. تصاویر 
و  تغییر می یابند  دیگر  فرم  به  فرمی  از  پیوسته  به شکلی 
رویدادها را به هم پیوند می دهند که در نهایت با برانگیخنت 

حس مخاطب، با او ارتباط برقرار می کنند.

پس زمینه ها خالی از جزئیات و به کارگیری رنگ ها به شکل 
محدود است به طوری که دو رنگ بنفش و نارنجی که در 
طراحی پدر و دخرت به کار رفته، دو رنگ غالب کل اثر است 
و مابقی رنگ ها خنثی در نظر گرفته شده اند. دورگیری ها 
با قلم موی پهن صورت گرفته و در کل، متامی این ویژگی ها 
اثر، به نوعی  در به ساده تصویرکشیدن عنارص برصی این 
است. اصلی  به موضوع  بیشرت مخاطب  توجه   در خدمت 

5- پسر دریا
این اثر به کارگردانی و نویسندگی عباس جاللی یکتا در سال 
انیمیشن کوتاه تجربی ساخته شده است.  با ساختار   1397
تکنیک اثر تلفیقی از سل انیمیشن، دیاگرام انیمیشن29 و تلفیق 
شخصیت های انیمیشنی با فیلم زنده به روش کامپیوتری و 
دوبُعدی است. مدت زمان اثر 10 دقیقه و 22 ثانیه است. 
بین املللی  جشنواره  دوره  پنجاه ونهمین  در  انیمیشن  این 
فیلم انیمیشن اَنسی موفق به کسب جایزه ویژه شد و اولین 
این بخش جایزه گرفته است.  ایرانی است که در  انیمیشن 
انیمیشن کوتاه  به بخش مسابقه  همچنین در سال 1398 
جشنواره ملبورن اسرتالیا راه یافت و در بیست وسومین دوره 
جشنواره فیلم انیمیشن و کارتون سئول که از 26 تا 30 تیر 
ماه 1398 در پایتخت کره جنوبی برگزار شد، موفق به کسب 

جایزه نقدی بهرتین فیلم آسیایی جشنواره شد.

این انیمیشن روایت زن و شوهری است که در سوگ فرزند 
از دست رفتۀ خود راه های متفاوتی پیش گرفته اند. در واقع، 

تصویر 4: پروانگی، 1395، علی عزیزی )اسکرین شات از انیمیشن(.
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داستان بازتابی است از واقعۀ بحرانی و آسیب زای از دست دادن 
فرزند که شاید از ویران گرترین و دشوارترین فقدان ها محسوب 
می شود. یک خانواده بعد از فوت فرزندشان متحمل تغیرات 
اساسی می شود و در معرض خطرهایی همچون بیامری های 
جسمی و روحی قرار می گیرند. والدین داغ دیده در بسیاری 
از موارد در روابط بین خود، به علت واکنش های متفاوت شان 
با این پیش آمد، دچار سستی می شوند. هامن طور که در این 
داستان نشان داده می شود مرد تصویر متحرک کودک خود را 
بر روی دیوار تصور و با آن زندگی می کند، اما زن در واکنشی 
عقالنی تر نبود فرزند را قبول کرده و همین سبب اختالفات او 

با همرسش می گردد.

پرس دریا وجود مجازی پرس را به شکل یک نقاشی بدون 
رنگ روی دیوار ولی با حال وهوای کودکی رسزنده و شاد به 
تصویر می کشد که پدر نیز با بودن در کنارش، غذاخوردن 
و بازی با او حال بهرتی دارد. اما در مقابل مادر تالش دارد 
متامی نشانه های فرزند که او را به خاطرش می آورد، جمع 
کند. منای اتاقی که عکس های پرس و اسباب بازی های او در 
حال جمع شدن است، حاکی از این واقعیت است. همه این 
تصاویر بازتابی از تغییرات رفتاری مانند پرهیز از هر آن چه 
یادآور فرزند است، دوری از کارهای مورد عالقه او، فرورفنت 
برای  و  با کودک است که  رویا و داشنت زندگی خیالی  در 

بسیاری از والدین در چنین موقعیتی پیش می آید.

روابط و دل بستگی عاطفی نسبت به فرزند از دست رفته، 
ممکن است به شکل نامحدودی ادامه یابد و گاهی موجب 
عملکردهای غیرطبیعی در والدین شود و استمرار پیدا کند. 
هامن طور که پدر این داستان تا جایی پیش می رود که بدون 
توجه به تذکرهای همرس و ناراحتی وی از رویه ای که در 
پیش گرفته، برای پرسک روی دیوار جشن تولد می گیرد و 

باعث می شود که زن خانه و او را ترک کند. 

اگر چه در پایان، پدر نیز نبود فرزند را باور و تصویر خیالی 
با  موضوعی  به  اشاره  داستان  این  می کند،  پاک  را  پرسک 
اهمیت دارد که به نظر می رسد باید بیشرت مورد توجه قرار 
گیرد. »بعضی از والدین داغ دیده در ایران برای کنارآمدن با 
سوگ فرزند، به مراکز روان شناسی مراجعه می کنند و برخی 
به دالیل متعدد همچون نداشنت آگاهی یا عدم احساس نیاز 
به صحبت با روان شناس یا مسائل مادی، متایلی به کمک گرفنت 

از افراد متخصص در این حوزه ندارند. به همین خاطر و به 
دلیل عدم مطالعه یا آگاهی در خصوص تجارب والدین دیگر 
و این که چه تغییراتی بعد از فوت فرزند در زندگی شخصی 
و اجتامعی شان به وجود می آید در معرض آسیب های زیادی 
چون افرسدگی، جدایی، نادیده گرفنت فرزندان دیگر و ... قرار 

می گیرند« )سیفی، 1397: 56(.

با  رابطۀ خود  به  پدر  انیمیشن  انتهای  در  این که  با وجود 
نقاشی روی دیوار پایان می دهد، حضور کودکی واقعی در 
خانۀ زن و مرد از یک طرف، و از طرف دیگر نقاشی روی 
دیوار که پرسک خیالی را در آغوش زن و مردی که به سمت 

دریا می روند، نشان می دهد، منادی از ادامۀ زندگی است.

فرم و فضای برصی
در این اثر فضا به شکلی طراحی شده که مخاطب حضور این 
کاراکرت انیمیشنی را در کنار شخصیت های زنده فیلم بپذیرد. 
استفاده از دوربین به شکلی است که فضای فیلم پرسپکیو 
ندارد و به فضای دو بعدی نزدیک شده است. همچنین بازی 
درونی بازیگران، زندگی ایستا و سکون بخش زنده فیلم را در 
مقابل شور و زندگی پرس بچه انیمیشنی به راحتی به چشم 
می آورد. یکی از دالیل درخشش این اثر در جشنواره معترب 

انسی نگاه نو و تلفیق فیلم رئال و انیمیشن است.

تصویر 5: پرس دریا، 1397، عباس جاللی یکتا )اسکرین شات از انیمیشن(.
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6- پیشخدمت
این انیمیشن محصول سال 1395 به کارگردانی فرنوش عابدی 
و نویسندگی محمدرضا عابدی است. مدت زمان انیمیشن 9 
دقیقه و در قالب انیمیشن کوتاه داستانی است که به کشورها 
نامزد  بار  و هشت  پیداکرده  راه  مختلفی  و جشنواره های 
دریافت جایزه شده و حدوداً 10 جایزه دریافت کرده است 
جشنواره  دهمین  کوتاه  انیمیشن  بهرتین  جایزه  جمله:  از 
پویامنایی تهران در سال 1395، جایزه بهرتین انیمیشن کوتاه 

جشنواره مستقل لندن30 در سال 1396. 

ابتدای  در  که  است  جوان  نویسنده ای  روایت  پیشخدمت 
داستان قصد خودکشی دارد، اما با سوسکی مواجه شده و این 
رویارویی باعث تغییر مسیر وی گشته و او را از خودکشی 
بازمی دارد. مرد جوان که محیط زندگی او نشان از اوقاتی 
سوسک  وجود  با  اکنون  دارد  تکرارشونده  و  کسل کننده 
او  با جثه بزرگ  پیداکرده و هنگامی که  رسگرمی جدیدی 
می گیرد.  نظر  در  برایش  جدیدی  کارکرد  می شود  مواجه 
سوسک وجهه ای انسانی پیدا می کند، پاپیون می زند و لباسی 
شبیه فراک به همراه نواری بلند که پیشخدمت ها می پوشند 
بر تن می کند )در واقع بال های سوسک شبیه به دنباله این 
کت ها طراحی شده است( و چشم هایی به مراتب واضح تر از 
سوسک و انسانی دارد. کارهای روتین خانه را به او می سپارد 
و حتی گاهی همراهش به تفریح می پردازد، مانند صحنه ای 

که آن ها را مشغول بازی تنیس روی میز نشان می دهد.

این انیمیشن با به تصویرکشیدن صحنه های زندگی مشرتک 
مرد نویسنده و سوسک، بازتابی است از انسانی رسگشته در 
دنیای مادی امروز که جهان پیرامونش مانند طنابی دست وپای 
تفکرش را بسته و او را از خود بیگانه کرده است. گذشت 
سوسک  آمدن  از  بعد  شب ها  و  روز  یکنواخت  و  متوالی 

برای نویسنده جوان، نشان از روزمرگی و نداشنت انگیزه و 
تالش کافی در زندگی است که نتیجه ای جز پوچ گرایی به 
بار نیاورده و راهی جز تبدیل شدن به موجودی دیگر برای 
او در پی نداشته است. موجودی در هیبت یک سوسک که 

با ضعف مرد جوان، قدرت منایی کرده و به کمکش می آید. 

به عنوان مثال، وقتی زن صاحب خانه به دنبال کرایۀ به تاخیر 
افتاده اش می آید و مرد جوان منی تواند او را راضی کند تا 
فرصت بیشرتی به او بدهد، سوسک با روشن کردن گرامافون 
و پخش موزیک به یاری مرد جوان آمده و راه فراری پیش 
پایش می گذارد. در جایی دیگر که نویسندۀ جوان ناتوان از 
نوشنت )که حرفه اصلی وی و ممر درآمد اوست(، خسته و 
درمانده شده و تصویر کتاب خانۀ خاک گرفته اش نیز مناد عدم 
متایل وی برای خواندن و تالش بیشرت است، سوسک به جای 

او مشغول خواندن می شود. 

در  هویت  دو  یا  شخصیت  دو  روایت  داستان،  واقع  در 
وجود مرد جوان است که هر یک در موقعیت های متفاوت 
شخصیت و هویتی غالبی پیدا می کند و بر رفتارش تاثیرگذار 
و مسلط می شود. وقتی نویسنده جوان می نویسد، سوسک 
در قالب یک پیشخدمت به کارهای خانه مشغول است و 
هنگامی که مستاصل از نوشنت است، سوسک جای ارباب را 
گرفته و مرد جوان نقش پیشخدمت را دارد. به طوری که حتی 
در صحنه ای سوسک پشت میز و در حال تایپ با ماشن دیده 
می شود. این تغییر شخصیت ها بازتاب یکی از آسیب های 
افراد است  از  اجتامعی زیسنت در عرص مدرن در گروهی 
که بدون هیچ تفکری، روزمرگی های خود را تکرار می کنند 
و در نتیجه رسخوردگی از رشایط جامعه، در کار و زندگی 
خود دچار اختالل شخصیت شده، شخصیت های گوناگونی 
در آن ها منایان می شود که هر کدام ویژگی ها و توانایی های 

تصویر 6: پیشخدمت، 1395، فرنوش عابدی )اسکرین شات از انیمیشن(.
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منحرصبه فردی دارند و در نتیجه حتی خاطرات متامیز از 
یکدیگر را رقم می زنند. هامنند قتل پیرزن صاحب خانه که 
گرچه در ابتدا توسط سوسک اتفاق می افتد، در نهایت که 
یکی بودن نویسنده و سوسک منایان می شود، مرد این خاطره 

را از زاویه دید خود به یاد می آورد.

در انتهای داستان نویسندۀ جوان با دیدن تصویر خود در 
آینه متوجه می شود که از کابوس روزمرگی و پوچی به کابوس 
یک  و  انسان  بین  درگیربودن  کابوس  که  رسیده  بزرگ تری 
حرشه است، او انسان حرشه منا یا حرشه انسان منایی شده که 
هر یک در موقعیت های خاص وظایف دیگری را انجام داده 
و ناتوانایی هایش را پوشش می دهد و قضیۀ خودکشی ابتدای 

داستان به نحوی دیگر در پایان رخ می دهد.

فرم و فضای برصی
انیمیشن پیشخدمت به واسطۀ به کارگیری تکنیک سه بعدی، 
بسیار به فضای واقعی نزدیک شده و در طراحی کاراکرت اصلی 
داستان که نویسنده ای جوان است، از لحاظ ویژگی های ظاهری 
یادآور صادق هدایت31، و از لحاظ فضاسازی در فضایی شبیه 
به فضای دهه بیست ایران طراحی شده است. از طرفی، در 
بخش هایی از کار مانند چهره پردازی پیرزن صاحب خانه شاید 
خیلی ویژگی های ایرانی دیده نشود، اما در مقابل در صحنه ای 
دیگر تابلوی فال گیر بغدادی32 بر روی دیوار به چشم می خورد.

کار  نوآر  ژانر  تا حدودی  و  ژانر وحشت  در  انیمیشن  این 
شده است، و دارای صحنه های پیچیده و پر از سایه وروشن 
سیاهی،  از  بازتابی  آن،  بودن  سیاه وسفید  همچنین  است. 
داستان  محوری  شخصیت  بدبینی  و  ناامیدی  رسخوردگی، 
است. در بسیاری از صحنه ها با استفاده از نورپردازی شدید 
بر روی نویسنده و یا سوسک بر انزوای قهرمان اثر تاکیدشده 
و به همین واسطه بسیاری از سکانس ها در شب می گذرد. 
و  مرکز  بدون  ترکیب بندی های  کنرتاست،  از  پر  نورپردازی 
بی ثبات است. عنرص نویسندگی و وجود ماشین تایپ که 
نیز  کار  این  در  می شوند  دیده  نوآر  فیلم های  در  همیشه 

حضوری پررنگ دارند.

7- سوزنبان
سوزنبان محصول سال 1394 به کارگردانی مهدی خرمیان و 
نویسندگی علی حرضت پور است که در قالب انیمیشن کوتاه 

در  جایزه  کسب  شده است.  ساخته  دقیقه ای   10 داستانی 
سی و چهارمین دوره جشنواره بین املللی کارتون کالب ایتالیا34، 
حضور در جشنواره بین املللی کارتون و انیمیشن سئول کره 
جشنواره  انیمیشن  بهرتین  جایزه  کسب  همچنین  جنوبی، 
فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو35 و ... از جمله افتخارات این 

انیمیشن است.

من  و  می رود،  ایستگاه  متام  می روی،  تو  می رود،  »قطار 
این  کنار  تو،  انتظار  در  سال،  سال های  که  ساده ام،  چقدر 
قطار ایستاده ام، و همچنان، به نرده های ایستگاه رفته، تکیه 

داده ام« )قیرص امین پور(. 

مهدی خرمیان به عنوان کارگردان این انیمیشن، ایده اصلی 
داستان را برگرفته از این شعر قیرص امین پور36 بیان می کند و 
سوزنبان را روایت ناکامی و انتظار می داند )خرمیان، 1399(. 
روایت مرد سوزنبانی که سال هاست در یک ایستگاه قطار در 
انتظار عشق جوانی خود است. او در موقعیت های مختلف 
زن را می بیند، ولی در انتهای فیلم مخاطب متوجه می شود 
انیمیشن  بوده است.  در ذهن سوزنبان  اتفاقات  این  متامی 
بازتابی از انتظار است، انتظاری آمیخته با عشق، صرب و باور 

به بازگشت، حتی اگر در خیال باشد.

ایستگاهی  یا 30 شمسی در  سوزنبان در دهۀ 20  داستان 
از  مخاطب  را  این  و  می افتد  اتفاق  ایران  در  دورافتاده 
روزنامه ای که سوزنبان پیر به دست دارد، متوجه می شود. 
در منایی پیرمرد سوزنبان، جوانی خود را به یاد می آورد که 
شاهد رفنت دخرتی است که به او عالقه داشته، به سمت 
قطار می دود و هم زمان با دویدن او به دنبال قطار دوباره به 
زمان فعلی برمی گردد، همین جاست که قصۀ ساده اش آشکار 
می شود. او متام این سال ها در این ایستگاه منتظر برگشت 
پیرمرد  قلبی  و  باور عمیق  و  بوده  مورد عالقه خود  دخرت 
سوزنبان، مخاطب را با انتظار او همراه می کند. هر بار با آمدن 
یک قطار زنی را خیال می کند که از قطار پیاده می شود، ولی 
بدون این که به او بپیوندد باز سوار قطار می شود و می رود. 
همیشه یک فنجان خالی روی میز اتاقک پیرمرد هست که از 
باور قلبی او به بازگشت حکایت می کند، حتی زن را پشت 

میز تصور می کند ولی باز از دستش می دهد.

از  رفنت  باال  حال  در  را  او  که  پیرمرد  هر شب  خواب های 
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نردبانی به سمت آسامن نشان می دهد، منادی از یک انتظار 
بی رسانجام است، چرا که این خواب هر شب برای او تکرار 
می شود و او هر بار قبل از امتام پله های نردبان و رسیدن به 
مقصد، از خواب بیدار می شود. آخرین باری که خواب پیرمرد 
در انتهای انیمیشن تکرار می شود، او سقوط می کند و این 
بار وقتی به رساغ قطار می رود زندگی خیالی او در ایستگاه 
ویران شده، نه برای او که یک منتظر واقعی است، بلکه فقط 

برای مخاطب اثر برمال می شود.

انتظار مقوله ای آشناست که در اشکال مختلف در جامعه 
مشاهده می شود، انتظار برای عشقی از دست رفته، فرزندی 
دور از والدین یا انتظاری بزرگ تر برای ظهور یک منجی ... 
گاهی این انتظار در بی قراری و ناامیدی و گاهی با صرب و 
شکیبایی و امید به رس می رسد. به همین دلیل است که آثار 
زیادی در این باره ساخته می شود ولی هر کدام حکایت ویژه 
خود را دارند. انتظار در شکل های گوناگون خود و در افراد 
مختلف تبعات متفاوتی دارد، گاهی به شکل یک انتظار پویا 
با امید در فرد منتظر منجر به تالش بیشرت و زندگی فعال تر 
می شود و گاهی در ناامیدی و بی قراری به رس شده و روند 
انتظاری  سوزنبان  در  می سازد.  مختل  افراد  برای  را  زندگی 
با گذشت سال های بسیاری  به تصویر کشیده می شود که 
که باعث از دست رفنت جوانی مرد عاشق، حتی از بین رفنت 
ایستگاه و حرفه او که سوزنبانی است شده، ولی با وجود 
دورساخنت وی از زندگی طبیعی از ثبات قدم و باور قلبی او 

به بازگشت ذره ای نکاسته است.

در پالن انتهایی، پیرمرد دیده می شود که آمدن قطار تازه ای 
را به متاشا ایستاده، او همچنان امید به بازگشت معشوق را 
دارد اما امتداد نگاه او این بار به مخاطب، ایستگاه مرتوکه و 

مخروبه ای را نشان می دهد که بازگشتی در آن میرس نیست. 
این مرز بین واقعیت و خیال است که در آن تصویر قطار و 
صدای قطار فقط برای سوزنبان قابل درک است و او ترجیح 

می دهد که در همین رویا و خیال مباند.

فرم و فضای برصی
انیمیشن سوزنبان به روش عروسکی ساخته شده و به همین 
باورپذیری  و  مخاطب  با  ارتباط  برای  خوبی  قابلیت  دلیل 
بیشرت اثر دارد. وقتی در صحنه ابتدایی پیرمرد سوزنبان از 
خواب بیدار شده و منایی از کفش های او دیده می شود که 
باور  هستند،  کوچک تر  سایزی  در  ولی  واقعی  کفش هایی 
صاحب این کفش ها آسان تر می شود. پس از آن مناهایی از 
فضای داخلی اتاق نشان داده می شود که همه اشیاء واقعی 

اما در ابعاد کوچک ساخته شده اند.

همچنین صورت مرد سوزنبان با ابروهایی پر و گره خورده که 
تا حد زیادی چشامن او را پوشانده، چروک های دور چشم 
نحو  به  این عروسک  با  شاید  را  مرد  بی احساس  و صورت 
ملموس تری می توان باور کرد. رنگ ها، رسد و اکرثاً از طیف 
خاکسرتی هستند که منادی از زندگی تکراری و خالی از هر 
گونه هیجان مرد سوزنبان در دوران انتظار است و تنها عنرص 
رنگی تصویر، زن داستان است که لباسی قرمز به تن دارد که 
این قرمز هم نشانه عشق و هم گرمایی است که با آمدن او 

خواهد آمد.

درون مایه  است،  کالم  بدون  که  کوتاه  انیمیشن  این  در 
احساسی و عاطفی داستان با همراهی موسیقی عاشقانه ای 
پیدا  قدرت  می شود،  پررنگ تر  زن  حضور  لحظات  در  که 
می کند و استفاده از این ملودی در همراه شدن متاشاگر با 

تصویر 7: سوزنبان، 1394، مهدی خرمیان )اسکرین شات از انیمیشن(.
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موضوع نقش به سزایی دارد.

8- شایعه
این اثر به کارگردانی و نویسندگی لیال نوروزی در سال 1395 
و در قالب یک انیمیشن کوتاه تجربی ساخته شد. مدت زمان 
اثر چهار دقیقه و 50 ثانیه است و به روش کامپیوتری و دو 
بُعدی ساخته شده است. شایعه در بخش مسابقه انیمیشن 
کوتاه جشنواره انیبار کوزوو37 در سال 1396 و بخش انیمیشن 
بر   1397 سال  در  اکوادور  کوتاه  فیلم  بین املللی  جشنواره 
روی پرده رفت. همچنین موفق به حضور در بخش مسابقه 
بین امللل جشنواره وافی و رافی38 کرواسی در سال 1397 شد.

شایعه روایت داستان زنی است که با دیدن صحنه ای دچار 
سوءتفاهم شده و شایعه ای را به وجود می آورد که دیگران نیز 
با دامن زدن به این شایعه رفته رفته سبب تبدیل آن به یک 
هیوالی بزرگ می شوند. موضوع در عین سادگی بیان گر یک 
آسیب اجتامعی است که شاید در بیشرت مواقع افراد جامعه 
به راحتی از کنار آن می گذرند. از شایعه به عنوان قدیمی ترین 
با  یاد شده است که همیشه وجود داشته و  رسانه گروهی 
توجه به عدم شفافیت در اکرث موضوعات روز جامعه، بر افکار 

عمومی تاثیر منفی گذاشته و آسیب رسان است.

شایعه در بین آسیب های اجتامعی از قدرت تخریب زیادی 
برخوردار است، این تخریب به شکلی منادین در این انیمیشن 
قطره  در شامیل چند  شایعه  تصویر کشیده شده است.  به 
مایع لزج رها شده در طول داستان است که به آرامی منترش 
می شود، مردم به طور پنهانی و پچ پچ کنان آن را به یکدیگر 
منتقل می کنند و بزرگ بزرگ تر می شود، در نهایت همه جا 
پخش شده و باعث ویرانی شهر می گردد. در واقع، بدبینی 
احساس  مسئوالن،  به  مردم  بی اعتامدی  یکدیگر،  به  افراد 
ناامنی، یاس و ناامیدی و ... همه از آسیب های مخربی است 

که شایعه زمینه ساز آن ها در اجتامع است.

از  لذت بردن  برای  و  تفریح  رس  از  اثر  ابتدای  در  که  زنی 
هوا در بالکن نشان داده می شود و بالفاصله با دیدن زن و 
مردی در خانه همسایه رشوع به پخش شایعه می کند، مناد 
فردی است که برای افزایش اعتبار خود نزد دیگران شایعه را 
رشوع کرده و در ضمن تالش دارد توجه دیگران را نسبت به 
خود به عنوان فردی مطلع جلب کند. در بسیاری موارد نیز 

شایعات و بازگوکردن آن ها برای افراد جنبه رسگرمی دارد و به 
همین خاطر توجه شنونده را جلب می کند، دو زنی که در حال 
بافتنی، شایعه را می شنوند و با هیجان آن را برای یکدیگر بازگو 

می کنند، منودی از این گونه افراد هستند.

شایعه به عنوان پدیده ای اجتامعی-روانی در جوامع مختلف 
کم و بیش رواج دارد و بدون اطمینان افراد از آن، در بین 
گروه های مختلف جمعیتی رواج پیدا می کند و آن ها را تحت 
تاثیر خود قرار می دهد. انسان هایی که در ابتدای داستان به 
رنگ صورتی منایش داده شدند و در پایان انیمیشن در حالی 
از دل هیوالی شایعه بیرون می آیند که هم رنگ این هیوال 
شده اند، بازتابی از تاثیرپذیری جوامع از شایعات پخش شده 

در بین آن ها هستند.

با  دارد  شایعه  موضوع  بر  انیمیشن  این  که  دیگری  تاکید 
است،  کالغ«  کالغ، چهل  »یک  معروف  مثال  تصویرکشیدن 
برق  سیم های  روی  از  کالغ  یک  پرواز  با  ابتدا  در  داستان 
رشوع شده و در ادامه وقتی که هیوالی شایعه رسارس شهر 
را ترصف می کند پرواز گروهی از کالغ ها را نشان می دهد که 
مناد تبدیل یک کالغ به چهل کالغ هم زمان با بزرگ و فراگیر 

شدن شایعه است.

در پایان می توان گفت که »هیچ جامعه ای را منی توان یافت 
که گاه گاه شاهد انتشار یک یا چند شایعه ریز و درشت نباشد. 
با جریان  در تعارض آشکار  از سوی دیگر شایعات معموالً 
اخبار و اطالعات رسمی کشور هستند و در رشایط عادی یا 
وقوع بحران می توانند امنیت ملی را به درجات مختلف دچار 
مخاطره کند« )جوادی، 1384: 25(. بنابراین با وجود سادگی 
موضوع این اثر در نگاه اول، پرداخت و توجه به آن بسیار 

حائز اهمیت است. 

فرم و فضای برصی 
این  در  آن چه  کوتاه  انیمیشن های  از  دیگر  بسیاری  مانند 
اثر جایگاه ویژه ای دارد موضوع و انتقال معنا به مخاطب 
)مانند مایعی که  از تخیل  استفاده  به همین جهت  است 
می شود(  خارج  دهان  از  شایعه  بازگوکردن  بار  هر  از  پس 
این  طراحی  در  داشته است.  پررنگی  نقش  فیلم نامه  در 
انیمیشن پس زمینه ها بسیار ساده، عاری از جزئیات و به رنگ 
سیاه وسفید هستند. استفاده از رنگ نقش عمده ای برای مترکز 
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تصویر 8: شایعه، 1395، لیال نوروزی )اسکرین شات از انیمیشن(.

مخاطب بر موضوع اصلی داشته و برای جداسازی انسان ها 
که به رنگ صورتی هستند و شایعه که به رنگ قهوه ای است، 
از کل فضای محیطی به کار گرفته شده است. عنارص شنیداری 
مانند صدای کالغ ها یا افکت هایی که به جای صدای افراد در 
هنگام گفتگو به گوش میرسند، در پیش برد خط روایی داستان 

تاثیر به سزایی دارند.

9- یک نفر
و  نویسندگی  به   1397 سال  محصول  نفر  یک  انیمیشن 
کارگردانی محبوبه کالیی در قالب یک انیمیشن کوتاه تجربی 
خلق شده و مدت زمان اثر سه دقیقه و 30 ثانیه است. این 
انیمیشن موفق به کسب افتخارات بسیاری از جمله حضور 
در چهل وهفتمین جشنواره بین املللی زاگرب39، بخش مسابقه 
بین املللی جشنواره کانرتبری انگلیس، جشنواره بین املللی فیلم 
انیمیشن بوسنی و هرزگوین40 و... شده است. همچنین لوح 
تقدیر جشنواره بین املللی فیلم کوتاه تهران را در سال 1398 

کسب کرده است.

در یک کاسه گل رسخی جهانی از معنا به پا می شود، کاسه ای 
گرد که منادی از زمین است و لبه خارجی آن هامنند جنگلی 
در نظر گرفته شده که جوانی در حال نی زدن در آن با دیدن 
دخرتی که از البه الی درختان ظاهر می شود، عشق را می یابد. 
جهان این انیمیشن، کاسه ای گل رسخی و قدیمی است که 
برای اکرث افراد حس نوستالژیک دارد و شخصیت ها به شکل 
لکه های رنگ از دل گل های کاسه بیرون می زنند. در واقع، یک 
نفر یک تک پالن است که از عنرصی کامالً خانگی و گل های 
رسخی که در فرهنگ ایرانی همیشه نشانی از عشق بوده اند 

به خوبی بهره گرفته است. 

»من انسانی مشاهده گر هستم و ناخودآگاه به عنارص اطراف 
دقت خاصی دارم. روزی با دیدن آب داخل کاسه، شعر محسن 
نقابی41: »دو نفر بهرت است از یک نفر، یک نفر بهرت است از 
سه نفر« در ذهنم نقش بست و ایده این داستان و ساخت 
این انیمیشن برایم شکل گرفت. در واقع، حرکت آب در کاسه 

مرا به این شعر رساند« )کالیی، 1399(.

داستان روایت یک مثلث عشقی است که در این انیمیشن با 
به کارگیری عنارص و شخصیت های محدود به تصویر کشیده 
می شود. جوانی که در پی رسیدن به معشوق است با رقیبی 
مواجه می شود که عشقش را از او می رباید. در واقع، با وجود 
سه گل رسخی که از ابتدا روی کاسه نقش بسته است گویا از 
ابتدا جوان دوم حضور داشته، ولی مخاطب متوجه حضور او 
نبوده است و حاال به شکلی غیرمنتظره فرا می رسد و عشق 
جوان اول را از او می رباید. حاال آغازگر این عشق تنها شده، اما 
در مواجه با این مسئله که منونه مابه ازای آن در جهان واقعی و 
مادی کم نیست، آن چه مهم است واکنش جوان عاشق است.

مضمون مثلث عشقی که این اثر آن را بازمنایی کرده، منشاء 
و مبداء بسیاری از معضالت و مشکالت جهان امروزی است 
که اگر در چنین موقعیتی، تصمیم و مسیری منطقی و موجه 
از آسیب ها و مشکالت  در پیش گرفته شود شاید بسیاری 
ثانویه بعدی رخ ندهد. جوان عاشق در یک نفر وقتی متوجه 
می شود که منی تواند عشقش را در متلک داشته باشد به پذیرش 
می رسد، پذیرش تنهایی، اما تنهایی ای که در خالل آن عشق را 

نیز بدون داشنت معشوق برای خود حفظ می کند.

با بردن موتیف دخرت، عشق مادی  در واقع، موتیف سوم 
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تصویر9: یک نفر، 1397، محبوبه کالیی )اسکرین شات از انیمیشن(.

آسیب اجتامعی بازتابیده شدهعنوان انیمیشن

تضیع حقوق حیواناتآدم خانگی

آسیب های اجتامعی ناشی از معلولیت و نواقص ژنتیکیاکتسابات اجتامعی

آلودگی صوتی در کالن شهرها و پرخاش گری شهروندانبادرس

اعتیاد والدینپروانگی

فوت فرزندپرس دریا

رسخوردگی از رشایط اجتامع و بروز اختالالت شخصیتیپیشخدمت

انتظارسوزنبان

شایعه پردازیشایعه

وجود مثلث عشقییک نفر

جدول 1: آسیب های اجتامعی بازتابیده شده در انیمیشن های منتخب )نگارندگان(.

را با خود می برد و این مضمون را محوشدن و از بین رفنت 
لکه های جوهر پس از درآمیخنت موتیف دوم و سوم در مرکز 
انعکاس می دهد. در مقابل، جوان عاشق  به خوبی  کاسه 
به واسطۀ پذیرشی که دارد باز به رساغ سازش می رود و عشق 
حقیقی را انتخاب می کند و همین اتصال به عاملی فراتر از 
عامل مادی است که موجب ماندگاری او می گردد و این را 
اثر جوهری که از خودش در کاسه باقی گذاشته به خوبی 

بیان می کند.

او با عشق ساز می زند و شعری در کنار کاسه آشکار می شود 
که بر انتخاب جوان عاشق صحه می گذارد: »دو نفر بهرت است 
از یک نفر، یک نفر بهرت است از سه نفر« تنهایی و حفظ 
عشق واقعی از سمت جوان عاشق بهرتین انتخاب در مقابل 
بودن در یک جمع سه نفری و مثلث عشقی است که حاصلی 

برای او در پی منی داشت.

فرم و فضای برصی
یک نفر از تلفیق تکنیک سل انیمیشن و انیمیشن زنده شکل 

گرفته است. آن چه رخ می دهد در یک کاسه ساده قدیمی است 
که از وسایل ساده و روزمره زندگی است و گردی آن به زمین و 
جهان واقعی تشبیه شده است. عنارص به کار گرفته شده بسیار 
محدود و شامل سه موتیف گل رسخ و درختانی است که بر 
محیط این کاسه نقش بسته اند. اثر بسیار مینی مال است و در 
نتیجه حتی رنگ ها هم به شکلی محدود و شامل رنگ سفید 
کاسه، رسخی گل ها و سیاهی جهان خارجی کاسه هستند. 
با وجود فضای شاعرانه ای که بر کل اثر حاکم است جهان 
داخل کاسه جنبه رویاگونه بیشرتی دارد که به سبب نقش 
بسنت جوهرها در آن است. استفاده از موسیقی و فرازوفرود 
آن نقش حائز اهمیتی در پیش برد داستان دارد، هنگامی که 
رقیب، عشق جوان عاشق را می رباید موسیقی اوج گرفته و در 
انتها که او به پذیرش توام با آرامش می رسد به حالت آرام اولیه 

بازمی گردد.

یافته های تحقیق
جدول زیر ]جدول 1[، مضامین اصلی و آسیب های اجتامعی 
بازتابیده شده در انیمیشن های مورد مطالعه را به طور خالصه 
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منایش می دهد. 

نتیجه گیری
انیمیشن به دلیل ویژگی دیداری خود می تواند با بازمنایی 
داشته باشد  به سزایی  تاثیر  خود  مخاطبان  بر  خارج،  جهان 
چرا که به عنوان یک رسانه یا اثری فرهنگی-اجتامعی قادر 
است بخشی از واقعیت انسان و جامعه را به تصویر بکشد 
و مخاطب را به عمق الیه های حیات اجتامعی  برساند. یکی 
از واقعیت های پیرامون جامعه کنونی، آسیب های اجتامعی 
ناشی از زندگی مدرن به ویژه در کالن شهرها، همچنین نادیده 
گرفنت بسیاری از ارزش ها و عواطف انسانی و پرداخت کمرت 
به آن هاست که مسائل و تبعات بی شامری را در دنیای مدرن 

به وجود آورده است.

در این پژوهش با هدف مطالعه بازتاب آسیب های اجتامعی 
در انیمیشن های کوتاه مطرح ایرانی در جشنواره های بین املللی 
این نتیجه به دست آمد که برخی از سازندگان انیمیشن با 
توجه به تجربۀ زیستی جامعه ای که در آن مشغول به خلق 
اثر هستند، به نوعی به بازتاب مشکالت جامعه و آسیب های 
ناشی از آن ها از جمله مسائل مربوط به عواطف انسانی 
می پردازند و به نوعی درصدد مطرح کردن این مشکالت و 
گاهی نیز چاره جویی، رفع یا پیش گیری از پدیده  های ناشی از 
چالش های فرهنگی-اجتامعی هستند. در خیلی از مواقع نیز 
این آثار جنبه یادآوری عواطفی را دارند که به فراموشی سپرده 
شده اند. این پژوهش با تحلیل و تفسیر محتوایی 9 انیمیشن 
منتخب در جامعه آماری، شاهد بازمنایی برخی از آسیب های 

روز جامعه به رشح زیر بود: 

در انیمیشن آدم خانگی، موضوع حقوق حیوانات و مسائلی 
مانند شکار بی رویه که از آسیب های جدی وارده به محیط 
زیست است، مطرح شده است. همچنین نگهداری از حیوانات 
خانگی که امروزه در بسیاری از مناطق ایران به نوعی تبدیل به 
یک ارزش شده و نشانی از داشنت فرهنگ باال و بودن در طبقه 
متامیز اجتامعی است، مسئله دیگری است که اثر به آن اشاره 
دارد. خالق اثر به نقد این آسیب اجتامعی که روزبه روز هم 
توسط عموم مردم بیشرت پذیرفته می شود و مشکالت خاص 
خود را در چه در مورد رشایط نگهداری از حیوانات و چه 
افرادی که مسئولیت نگهداری از آن ها را به عهده می گیرند، 

در پی دارد، می پردازد.

در اکتسابات انتسابی دیده شد که نواقص و معلولیت های 
ژنتیکی و آسیب های ناشی از آن مطرح می شود که در راس آن 
نبود اعتامد به نفس در ارزیابی های شخصی در موقعیت های 
جمعی و عدم رضایت از موقعیت خود است که حتی گاهی 
اوقات فرد را تا مرز خودکشی نیز می رساند. در اثر دیگری به 
نام بادرس آثار و نتایج مخربی که ممکن است آلودگی صوتی 
در شهرهای بزرگ برای شهروندان این شهرها به وجود آورد در 
قالبی فانتزی و خیالی به منایش گذاشته شده است. با تحلیل 
نشانه های اثر به آسیب هایی از جمله ایجاد اختالل در زندگی 
طبیعی مانند منود بیش از اندازۀ خشم در افراد و تالش برای 

تخلیۀ آن از طریق انتقال به فرد دیگری، پی برده شد.

در تحلیل انیمیشن پروانگی دیده شد که چگونه این اثر تالش 
در بازتاب از دست رفنت دل بستگی و ارتباط سامل والدین با 
فرزندان در اثر اعتیاد و پیامدهایی نظیر افرسدگی و درگیری 
ذهنی در کودکان داشته است. همچنین پرداخنت به مسئلۀ 
آسیب زای از دست دادن فرزند و عواقب و آسیب های ناشی 
پرس دریا دیده شد و  انیمیشن  از آن در یک خانواده، در 
این که چطور ممکن است والدین با واکنش های متفاوتی که 
در پیش می گیرند متحمل بیامری های جسمی و روحی شوند. 
بازتاب یکی از آسیب های اجتامعی زیسنت در عرص مدرن 
که تکرار روزمرگی ها و رسخوردگی از رشایط اجتامع است و 
در نتیجه موجب بروز اختالل شخصیت در گروهی از افراد 
می شود در انیمیشن پیشخدمت دیده شد. همچنین بحث 
انتظار که از سوژه های معمول سینامیی است این بار به شکل 
موضوع محوری یک انیمیشن کوتاه در سوزنبان به تصویر 
کشیده شده و در قالب انتظاری همراه با باور قلبی و بردباری 
در عین ناکامی است و پرداختی متفاوت به شکل یک اثر 
داشته است. این که چطور انتظار در یک فرد می تواند او را از 
روند طبیعی زندگی خارج کرده و باعث زندگی خیالی وی در 

حرست روزهای گذشته شود.

در دیگر انیمیشن مطرح در این تحقیق تحت عنوان شایعه 
یکی  به عنوان  شایعه پردازی  خصوص  در  که  شد  مشاهده 
هم  زیادی  تخریب  قدرت  از  که  اجتامعی  آسیب های  از 
برخوردار است، ولیکن اغلب بسیار ساده از کنار آن عبور 
تصویر  به  منادین  شکلی  به  آن  ویران گری  قدرت  می شود، 
در  شایعات  وجود  واقعیت  در  که  چرا  شده است.  کشیده 
بین افراد جامعه می تواند منجر به بدبینی آن ها به یکدیگر، 
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پی نوشت ها
1. )1390-1307( انیامتور، نقاش ایرانی و سازندۀ اولین انیمیشن ایرانی. از او 

به عنوان پدر انیمیشن یاد می شود.
2. کاريکاتوريست و از پيش کسوتان انيميشن در ايران است.

3. )متولد 1308( سینامگر و انیمیشن ساز ایرانی. 

4. )متولد 1310( فیلم بردار ارمنی تبار ایرانی.
ایرانی. کریمی نخستین  5. )1398-1303( بازیگر، کارگردان و تندیس ساز 

فیلم سازی بود که زبان عبید زاکانی را در سینامی ایران به کار برد. 
6. )متولد 1316( کارگردان، نویسنده، نگارگر کتاب کودک، فیلم ساز انیمیشن.

7. در زمان انجام این تحقیق و پیداکردن جامعۀ آماری، دسرتسی به آثار 
تولیدشده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علی رغم این که یکی از 
مراکز مهم ساخت انیمیشین است، تقریبا غیرممکن بود. برای همین به آثار 

تولیدشده در مرکز گسرتش سینامی مستند و تجربی بسنده شد.
Platon .8 )427-347 ق.م.( یکی از فیلسوفان بزرگ آتنی در عرص یونان 
کالسیک، ی در کنار استادش سقراط و شاگردش ارسطو یکی از سه فیلسوف 

بزرگ یونان باستان است.
Aristoteles .9 )384-322 ق.م.( از فیلسوفان بزرگ یونان باستان.

نوزایش یا دوره  نوزایی یا دورٔه  دورٔه   )Renaissance :فرانسوی )به   .10
از انقالب  دورانی  آغازگر  که  بود  جنبش فرهنگی مهمی  حیات،  تجدید 
نوزایش،  دوران  پیرشفت هرنی در اروپا شد.  مذهبی و  علمی، اصالحات 
دوران گذار بین سده های میانه قرون وسطی و دوران جدید است. نخستین 
بار، واژٔه رنسانس را فرانسوی ها در قرن شانزدهم میالدی به کار بردند. آغاز 
دورٔه نو زایش را در سدٔه چهاردهم میالدی در شامل ایتالیا می دانند. این 
جنبش در سد ٔه پانزدهم میالدی، شامل اروپا را نیز فراگرفت. رنسانس، تحول 
300 ساله است که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و به عرص روشنگری در 

اروپا انجامید.
 Helsinger .11

J.M.W.TURNER .12)1851-1775م.( منظره پرداز رمانتیک بریتانیایی.
Leo LOWENTHAL .13جامعه شناس آملانی.

Wright .14
Elving GOFFMAN .15 )1982-1922م.(، جامعه شناس امریکایی زادۀ 

کانادا.
Entman and Rojecki .16

ویکتوریا  هرنها،  جامعه شناسی  شود:  مراجعه  بیشرت  مطالعه  برای   .17
الکساندر، ترجمۀ اعظم راودراد، تهران: فرهنگستان هرن، 1396، صفحات 

56 تا 65.
Emile COHL .18 )1875-1938( پدر نقاشی متحرک مدرن، انیامتور و 

سینامگر فرانسوی.
NEZ .19 این جشنواره هر ساله در شهرهای کلکته و بنگال  غربی هند 

برگزار می شود و اولین دورۀ آن در سال 2015 برگزار شده است.
Canterbury Anifest .20 جشنواره کانرتبری برای اولین بار در سال 2007 

برگزار شد و پس از آن هر ساله در شهر کانرتبری انگلستان برگزار می شود.
سال  در  تاسیس   Sao Paulo International Short Film Festival  .21

2001 که به صورت ساالنه برگزار می شود.
Annecy International Animated Film Festival .22 این جشنواره در 
حال حارض یکی از چهار جشنواره تحت حامیت انجمن بین املللی انیمیشن 

)آسیفا( است که هر ساله در آغاز ماه ژوئن برگزار می شود.
Athens ANIMAFEST .23این جشنواره از سال 2006 در شهر آتن رشوع 

به کار کرده و یکی از مشهورترین جشنواره های انیمیشن به شامر می رود.
MIFF .24 این جشنواره در سال 1952 تاسیس شد و به عنوان رویدادی 

عظیم در تقویم اسرتالیا از وجه های عمومی و معروف برخوردار است.
Fest ANCA International Animation Festival .25 این جشنواره در 
شهر ژلینا کشور اسلواکی برگزار می گردد و به باالبردن آگاهی و دانش در 
زمینۀ انیمیشن مترکز دارد. اولین دورۀ این جشنواره در سال 2008 برگزار شد.
La Terna Magico .26 این جشنواره در شهر گونیا در کشور برزیل برگزار 

می شود.
Anmasyros international animation festival .27 جشنواره ای است 
که کار خود را از سال 2008 رشوع کرده و هر ساله در شهر هرموپولیس در 

یونان برگزار می شود.
Ecuador International Film Festival .28 این جشنواره هر ساله در 

شهر مانتا در اکوادور برگزار می گردد.

بی اعتامدی مردم به مسئوالن، احساس ناامنی، یاس و ناامیدی 
و ... شود. 

در نهایت در انیمیشن یک نفر مضمون مثلث عشقی و در 
کنار آن جوانی که در پی نرسیدن به معشوق با پذیرش تنهایی 
به عشقی ورای عشق زمینی می رسد، بازمنایی شده بود. در 
این داستان عاشق در مواجهه با رقیب عشقی، عشق بدون 
از  بدین ترتیب  و  برمی گزیند  خود  برای  معشوق  حضور 

بسیاری مشکالت و آسیب های این ماجرا جلوگیری می کند.

عنارص  که  ذکرشده، مشخص شد  آثار  روایی  کنار خط  در 
تصویری و نیز موسیقیایی اهمیت تعیین کننده ای در پیشربد 
داستان و اهداف انیمیشن ها دارند و در بسیاری از موارد 
داده است.  اثر  کل  به  ویژه ای  اعتبار  موسیقی  و  طراحی 
کالم  بدون  هم  اکرثاً  که  کوتاه  انیمیشن های  در  موسیقی 
هستند، گاه بیش از مکامله کاستی های کار را پوشانده و بنا به 
نیاز داستان شنیده می شود و به انتقال حس کمک می کند. 
همچنین به کارگیری رنگ ها و تکنیک های متفاوت، آن چه را 
در خیال خالق اثر اتفاق افتاده در دنیای واقعیت به متاشاگر 

انتقال می دهد.

در تحلیل نتایج تحقیق با توجه به نظریۀ بازتاب و در پاسخ به 
این سوال که آیا انیمیشن به عنوان ابزاری برای طرح مشکالت 
دارد؟  کاربرد  رشته  این  هرنمندان  برای  جامعه  مسائل  و 
کوتاه می توانند  انیمیشنی  آثار  که  این گونه گفت  می توان 
به عنوان گروهی از آثار هرنی از یک طرف، خود بازتاب و 
منایش دهندۀ آسیب های اجتامعی باشند و از طرف دیگر، 
مخاطب را تحت تاثیر قرار دهند. چرا که این آثار با منایش 
مشکالت و آسیب های جامعه به شیوهای اغراق آمیز و در 
برخی موارد به شکلی فراواقعی نسبت به حقیقت وجودی 
آن ها، مخاطب را برای آگاهی و پذیرش هر چه بیشرت با این 
مشکالت آشنا منوده به طوری که خود را برای مواجه بهرت و 
پرهیز از گرفتاری در آن ها آماده خواهند کرد، بدین ترتیب اثر 
بیشرتی بر جای می گذارند که این از کارکردهای مهم سینام و 

انیمیشن در نقش یک رسانۀ جمعی است.
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36. )1386-1338(،نویسنده، مدرس دانشگاه و شاعر معارص ایرانی. 
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Abstract
Animation, due to the breadth of visual capacity and the multiplicity of techniques used in its 
construction, has the ability to occupy a large part of the audience’s emotions and, consequently, 
convey a message and bring very deep effects to the audience. On the other hand, the art of 
animation is not unrelated to society and its changes and developments. What is pursued as 
the aim of this study is the answer to this question: How social harms are reflected in short 
Iranian animations that have made it to international festivals have became? The method of the 
present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 
Information was also obtained through library and field studies through conversations with 
some animators. The theoretical framework used in this research is Victoria Alexander’s theory of 
reflection. Studies have shown that the creators of animations in the mentioned statistical community, 
by looking at the social and cultural conditions, have reflected the harms and challenges related 
to society in their works as much as possible. In fact, due to the function of animation as a 
medium, artists in this field have used different elements such as narrative or visual elements 
to represent human relationships, cultural customs, moral and religious affairs, problems and 
social harms in society.

Keywords
Animation, Iranian Animation, Social Injuries, Center for the Development of Documentary and 
Experimental Cinema (DEFC).


