
 



  





 

 کارتون و کتاب

 ها مندی و مراجعه کودکان به کتاب پس از مشاهده کارتون مطالعه میزان شناخت، عالقه

 

  دکتر محسن حاجی زین العابدینی

  فاطمه پازوکی
    

 

 چکیده

گیرند به طوری که حتی  های فراوانی که دارند شدیدا مورد عالقه کودکان قرار می به علت جذابیت( انیمیشن)های کارتونی  نمایش

وابستگی زیاد به چنین . های کودکانه را به کناری بگذارند هایی اعتیاد پیدا کرده و سایر فعالیت ممکن است کودکان به چنین برنامه

از سوی دیگر، کتاب از . شود طلبی کودک شده و قوای ذهنی او تضعیف می نگری و راحت مدت باعث سطحیهایی در بلند برنامه

اما، اکنون . بخش، عمیق و رشد دهنده ذهن و فکر کودکان، سودمندی خود را به اثبات رسانیده است ای آگاهی دیرباز به عنوان رسانه

با . های جذابِ جدید قرار گرفته است رقبای قدرتمندی چون کارتون و سایر برنامهای مفید در تقابل و چالش با  کتاب به عنوان رسانه

های موجود تهیه شده و وامدار آنها هستند یا اینکه از  های تهیه شده برای کودکان یا بر اساس کتاب توجه به اینکه بسیاری از انیمیشن

در پی مطالعه آن بوده است که مشاهده کارتون چه تاثیری بر  هایی برای کودکان تهیه شده است، این پژوهش روی خود آنها کتاب

هایی  اند و کتاب ها ساخته شده هایی که از روی کتاب در بخش اول پژوهش، کارتون. ها داشته است عالقه و مراجعه کودکان به کتاب

طریق مصاحبه انجام گرفت، میزان  در بخش دوم، که به روش پژوهش کیفی و از. اند شناسایی شد ها تهیه شده که از روی کارتون

های مشاهده شده، مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش سوم، میزان انگیزه برای یافتن یک  های مرتبط با کارتون اطالع کودکان از کتاب

در پی آن بوده  به طور کلی، پژوهش. کتابِ مرتبط با کارتون یا میزان عالقه به مطالعه کتاب مرتبط با آن، مورد بررسی قرار گرفت

ها را ارزیابی کرده و معین نماید که کودکان پس از مشاهده یک  های برآمده از کارتون مندی کودکان به کتاب است که میزان عالقه

 . اند کارتون چقدر به پیدا کردن و خواندن کتابی که مرتبط با آن است اظهار تمایل کرده

 ، انیمیشن، آثار اقتباسیکارتون، کودکان، کتاب، اقتباس: ها کلیدواژه

 

 و بیان مسأله مقدمه

 راکث. است داشته زیادی بسیار تغییرات قبل دهه چند کودکان تفریحات به نسبت کودکان تفریحات تکنولوژی پیشرفت با امروزه

 مشغله بخاطر نیز ها مادر و پدر. هستند انیمیشن و کودک برنامه دیدن و کامپیوتری های بازی مشغول دوستانشان با بازی جای به کودکان

ها که عالوه بر  یکی از این تفریح. شود آنها کار مزاحم اینکه تا باشد کارتون دیدن مشغول کودکشان که دهند می ترجیح کاری ی

 .جنبه سرگرمی، تأثیر آموزشی و تربیتی نیز بر کودکان دارد تماشای کارتون است
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 برای واقعی، های مدل های موقعیت یا دوبعدی، هنری اثر از تصاویری متوالی و سریع نمایش ( کارتون) یا کارتُن(  انیمیشن)پویانمایی 

 ماندگاری پدیدۀ دلیل به که است دید خطای یک از ناشی ها، پویانمایی در متحرک تصاویر روان حرکت. است حرکت توهم ایجاد

   .است ویدئو یا سینما نگار، زنده نمایش برای روش ترین رایج. آید می پدید تصاویر

. فرانسوی، طی یک اتفاق در هنگام تهیه جلوه های ویژه برای یک فیلم، به تکنیک پویانمایی دست یافت  ملیس ورجنخستین بار ج

اما نخستین سلسله . استفاده کرد  حرکت-توقف، بعنوان نخستین فیلمساز از تکنیکهای 2 در اوایل قرن   پس از او استوارت بلکتون

این فیلم شامل تعداد زیادی طراحی های . نسبت می دهند  با تهیه فیلمی به نام صحنه خیال 021 در سال   را به ایمیل کال کارتون ها

 . شد اما توأم با تخیل محدود میساده و حرکتهای نه چندان پیچیده 

قرار گرفت و این امر اگرچه برای دیگر رده از همان زمان انیمشن غالبا برای تصویرسازی مفاهیم و آموزه ها به کودکان مورد استفاده 

 .های سنی نیز مطرح شد اما همچنان رقیب بالمنازع تولیدات بصری کودکان و نوجوانان به شمار می رود

فیلمهای . با اینکه انیمیشن هنر تازه واردی محسوب می شود اما با کمک تکنولوژی جدید در خط مقدم هنر معاصر قرار می گیرد

به طوری که با تند و کند کردن . انعطاف بیشتری نسبت به فیلمهای زنده برای کاربرد خالقانه حرکت برخوردار هستندانیمیشن از 

یکی از بزرگترین عواملی که سینمای . حرکات یا کاربردهای طنزآمیز می توانند توانایی های جسمانی را جلوه ای اغراق آمیز ببخشد

م قوانین طبیعی به هم ریخته می ادر انیمیشن تم. اط با کودک، وجود عنصر اغراق در انیمیشن استدر ارتبانیمیشن را موفق ترین ژانر 

انیمیشن ناممکن ها را ممکن می کند و این عامل مهم در ایجاد جذابیت برای کودکان و . شود و باعث جذب کودکان می شود

طی دو ده اول قرن بیستم، انیمیشن از قلمرو مرموز جادو بیرون آمد و به تفریح و سرگمی بدل شد و . گسترش آن در سطح جهان است

نخستین کسی که در این دوران در خلق شخصیتهای کارتونی موفقیت یافت وینزور مک کی بود که . دکان آن را پذیرا شدندکو

را خلق کرد که « فلیکس گربه»اتومسمر  0 0 پس از آن در سال .  را ارائه داد(   0 )« شخصیت نیمو کوچولو و بعد گرتی دایناسور

 . دیزنی بودبه محبوبیت شخصیتهای کارتونی والت 

برای در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در امریکا فیلمهای کارتونی هم حرفه لذت بخشی برای هنرمندان جوان و هم سرگرمی جالبی 

مشهورترین استودیوی انیمیشن که . مردم به ویژه خردساالن بود و در این زمان شرکت والت دیزنی دنیای انیمیشن را دگرگون کرد

سبک ویژه فیلم سازی در کمپانی دیزنی به گونه ای است که هنر و تجارت . الدی آغاز به کار کرد والت دیزنی استمی 2 اوایل دهه 

را بسیار زیبا و حساب شده در هم آمیخته و آثاری را تولید کرده که عالوه بر تحریک حس زیبایی شناسی مخاطبان، به خصوص 

                                                           
  Animation 

و در نقاشی بعضاً  است مقدماتی طرح معنای به کارتون تجسمی هنرهای در. است مختلفی معانی دارای مختلف های زمینه درالبته واژۀ کارتون .  

رود همچنین در ادبیات داستانی، کتابهای داستانی همراه با درج مکالمات بر روی تصاویر شخصیتها در  کار می دار به های طنز دنباله عنوان نقاشی به

 .داستان است

 .است( انیمیشن)ظور از کارتون در این مقاله، مفهومی سینمایی و درواقع پویانمایی من 

  Georges Méliès 

  J. Stuart Blackton 

  stop-motion 

  Émile Cohl 

  Phantasmagoria 



به بعد گروه انیماتورهای دیزنی پیشقراول محبوبیت فیلمهای  2 از اواخر دهه .می کند کودکان، مفاهیم واالی انسانی را به آنها القا

از نظر روانشناسی در فیلمهای انیمیشن، کودکان معتاد به آسایش خنده آوری می شوند که ناشی از تماشای نجات . کارتون بودند

این مشارکت حسی، یکی از . این گونه موانع بر نمی آیند ز گرفتاری هاست، زیرا خود در زندگی واقعی از پسشخصیتهای کارتونی ا

به ویژه هنگامی که شخصیت آسیب پذیر و . کارکردهای انیمیشن بود و در رویارویی شخصیت های کارتون بیشتر به کار می رفت

ت کارتونی مجروح می شد یعنی شخصی. آزادی عمل انیمیشن، خطا و جزا را از میان بر می دارد. مظلوم بر شخصیت ظالم فایق می آمد

سمبولهای نقاشی شده، عاری از درد و رنج انسانی، چهره هایی خنده آور و قادر به اعمال . اما آسیب جسمانی یا احساسی نمی دید

، در واقع پلی میان جهان کارتون .ناممکن از ویژگی های جالب توجه و جذاب برای کودکان در فیلمهای انیمیشن برشمرده شده است

هرچه بخواهیم و هرگونه بخواهیم عمل . در این دنیا هم اعمال ما آزاد و رها می شوند. ود و نامحدود و به عبارتی رویا استمحد

آنچه در زندگی واقعی مایه سرخوردگی کودک است در رویاهایش به تحقق می پیندد و هر آدم شرور را هم شکست . خواهیم کرد

از این رو کودک خود را در موقعیت های می یابد که نه برایش سابقه داشته اند و نه . ر می زندمی دهد و حرکات خارق العاده از او س

این در حالی است که برخالف رویاپردازی، در فیلمهای . دلیلی برای آن می یابد و در عین حال با تمام ناتوانی بر مشکالت غلبه می کند

رخدادها تنها به دلیل نیاز و خواست رویا به وقوع نمی پیوندد و در . سسته نیستانیمیشن انسجام وجود دارد و برخالف رویا از هم گ

 .عین حال اهداف تحقق نیافته را برآورده می نماید

 

  فضای ذهن کودک تأثیر کارتون بر

روزمره جهان می انیمیشن هنری است که قابلیت دگرگونی واقعیت به صورت شیء تخیلی را دارد، قابلیتی که کودک را فراتر از فضای 

این هنر با ویژگیهای ساختاری اش رابطه ای قوی و نزدیک با روح . برد و می تواند فضای فوق العاده و خیالی او را قوت ببخشد

مخاطب و بیننده خود را . کودکان و نوجوانان برقرار می کند و می تواند مرزهای واقعیت را بشکند و تخیل کودک را به تصویر بکشد

نیا، موجودات اسرار در این د. ی پر از سحر و جادو هدایت کند، دنیایی که احساس شیرین محقق شدن آرزوها را نشان می دهدبه دنیای

آمیز حضور دارند، اشباح حرکت می کنند، جادوگرها و جانوران خیالی در عمق جنگلهای تاریک و دهشتناک حضور دارند و 

تا مفاهیم خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، خیر و شر، ظلم و ستم و مهربانی بر قاب ذهن شخصیتهای کارتونی با آنها درگیر می شوند 

برای وارد شدن به دنیای تخیل کودکان باید شخصیتهای خیالی کودکان را با همان احساس و عاطفه دید که در . کودک نقش ببندد

از ویژگیهای مشترک دیگر، می توان به وجود قوه . کارتونها جان می گیرند و این نقطه جذاب حرکات و قصه برای کودکان است

تخیل . این عنصر می تواند اشیا و حوادثی در ذهن کودک خلق کند، بی آنکه بخواهد از داده های حسی استفاده کند. تخیل اشاره کرد

تون هماهنگی بیشتری پیدا در بستری همچون قصه به ظهور می رسد و هرچه این قصه انتزاعی تر و تخیلی تر شود، با ویژگی های کار

در واقع دنیای ذهنی که کودک برای . هانری مانسون معتقد است دنیای ذهنی کودک با کارتونها اشتراک های زیادی دارد. می کند

هنگام تماشای کارتون، شخصیتها، با تمام ویژگیهای یک کودک آزاد، .  خود ایجاد می کند با دنیای ساختگی کارتونها هم ساز است

دخواه، تمامیت خواه و توانمند حضور پیدا می کند و این درواقع تصویری است که کودک از دنیای خود دارد و از این رو اعمال خو

کارتون به علت جذابیت و فریبندگی خاصی که به علت . خارق العاده شخصیتهای کارتنی و یا آسیب ناپذیری شان را باور می کند

با  .می کند فرایند شناختی پیچیده ای در ذهن کودک ایجاد می کند و اثری شگرف بر ذهن او دارد برقرار« منِ کودکی»برقراری با 

به بعد را می توان دوره ای  012 در اواخر دهه . رشد و گسترش فنون پویانمایی در حوزه متحرک سازی گام های مهمی برداشته شد



در ( خالق مانگا)افرادی مثل اوسامو تزوکا . سازی حضور پیدا می کند به شمار آورد که داستان های مصور به صورت موثر در متحرک

 . دندودر اروپا یا والت دیزنی در امریکا از پیشگامان این امر ب( خالق داستانهای تن تن)ژاپن یا هرژه 

 

 ها کارتونآثار اقتباسی در 

 به را اولیه اثر و بزند دوباره آفرینشی به دست کهن، اثر از گرفتن الهام با هنرمند آن به اثری گفته می شود که در اقتباس یا بازآفرینی

 اثر از هایی رگه تنها بلکه نیست اولیه اثر همان دقیقاً جدید، اثر واقع، در .که این درواقع نوعی اثر اشتقاقی است بیافریند دیگر ای گونه

دانشنامه ویکی پدیا، ) .است بدیع و تازه مستقل، اثری بازآفریده، اثر و است تخیل بازآفرینی، اساس و پایه. شود می دیده آن در اولیه

آثار دیگری که برای اقتباس و تهیه فیلم . به عنوان مبنا برای تهیه یک فیلم است« رمان»شیوه متداول اقتباس، استفاده از یک  (اقتباس

. ا، کتابهای مقدس، منابع تاریخی و حتی فیلم های دیگر استاستفاده می شوند آثار غیرداستانی مانند زندگی نامه ها، طنزها، نمایشنامه ه

درصد 1 ،   2 و   00 بین سالهای . منابع متعدد برای ساخت فیلم رواج داشتدر اروپا، اقتباس از  0 از روزهای اولیه سینما در قرن 

به دو صورت انجام می  برای تولید آثار سینمایی  اقتباس از آثار ادبی. از آثار برگزیده سینمای جهان بر اساس اقتباس نگاشته شده اند

 :شود

در این حالت بخشهایی از منبع اصلی در اثر اقتباسی حذف می شود یا بخشهایی از متن اصلی در متن ثانویه  : یا الحاق( حذف)کاستن 

 . ک اثر جدید تبدیل می شودو به ی( الحاق)به هم می پیوندد ( اقتباسی)

این امر بیشتر به دلیل متعادل سازی . این امر در بیشتر آثار اقتباسی معمول است و به عقیده برخی غیر قابل اجتناب است : شرح و تفسیر

در بسیاری موارد نیز برای ایجاد جذابیتهای بصری و نمایشی، تغییراتی در تعداد شخصیتها یا . لحن اثر و ژانر در سینما انجام می گیرد

برخی از متخصصان عقیده دارند این کار از صداقت اثر و . اده می شود تا حداکثر جذابیت را ایجاد کندحوادث داستان ترتیب د

 . (، ویکی پدیا اقتباس فیلم) وفاداری آن به متن اولیه می کاهد و با آن مخالف اند

جمله برای تهیه برنامه های رادیویی یا  از. دیگر نیز به کار می روددر قالبهای عالوه بر فیلمهای سینمایی، اقتباس برای تهیه آثار 

  .بیشتر در این مورد خارج از حیطۀ مقالۀ حاضر استکه بحث   تلوزیونی، یا بازیهای رایانه ای

به عنوان یکی از آثار جذاب دنیای جدید ( انیمیشن)تهیه کارتون . کتابهای کارتونی است ساخت یکی از انواع مهم اقتباس مربوط به

از آن . های زیادی بر اساس آثار داستانی تهیه و تولید شده استکارتون. همواره مورد استقبال شرکت های انیمیشن سازی بوده است

گر شهر جادوز، هری پاتر، هایدی، هابیت، آلیس در سرزمین عجایب، آنه شرلی در گرین گیبل :جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

و همچنین کارتونهای زیادی بر اساس کتابهای داستان ساخته شده مانند  از، پیترپن، پینوکیو، چارلی و کارخانه شکالت سازی، هوگو

 . و دیگر موارد. سگ خالدار، دامبو، زنان کوچک، ساعت جادویی، ماتیلدا، زنون  2 

                                                           
   Elision and interpolation 

 
 Blade Runnerمانند  
 
 Interpretation 

 
 Film adaptation: http://en.wikipedia.org/wiki/Film_adaptation 

 
: تعداد زیادی از این آثار دراین نشانی قابل دسترس است.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Films_based_on_children's_books 



والت دیزنی به عنوان پیشگام آثار اقتباسی، با . کودکان، استفاده از منابع ادبی برای اقتباس نیز گسترش یافتبا گسترش فیلم سازی برای 

برای ساخت کارتون، از پیشگامان تهیه آثار ( سفیدبرفی و هفت کوتوله)بهره گیری از داستان پینوکیو و همچنین داستان های پریان 

  01 در سال  مای. به تبع گسترش این تولیدات پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفت. اقتباسی برای کودکان به شمار می رود

وی با بررسی . یکی از نخستین کسانی بود که به تأثیر آثار اقتباسی مبتنی بر قصه های کهن و پریان در تغییر برداشت کودکان پرداخت

و همچنین به این . ودکان مخاطب این آثار را مورد بررسی قرار دادسه اثر پینوکیو، سیندرال و سفیدبرفی عناصر اجتماعی و فرهنگی ک

و دیگران   دامینکو. مسئله پرداخت که آیا برداشت ذهنی کودکان از مفاهیم عنوان شده در فیلم به درستی صورت می گیرد یا خیر

پژوهشهایی نیز در مورد دیگر انواع اقتباس نیز . در پژوهش خود به تأثیر آثار چند رسانه ای بر روی رفتار کودکان پرداختند(  00 )

در  فیلمهای والت  جنونبا عنوان بررسی تصویر   بوریج سطتومورد تولیدات والت دیزنی دیگر آثار مهم در از . صورت گرفته است

پژوهشگر عناصر مرتبط با بیماریهای ذهنی را که برای درمان کودکان قابلیت درمانی دارد در تولیدات والت . گرفتصورت دیزنی 

وی همچنین عنوان کرده که بسیاری از کلیشه های تولیدات والت دیزنی عالئم جنون را در خود . دیزنی مورد بررسی قرار داده است

تحلیل نشانه شناسی بررسی ابعاد شناختی و روانشناسی بر شخصیت کودکان مورد پژوهش دیگری با در  .( 00 ، بوریج) مستتر دارند

 بررسی قرار گرفته و تأثیرات مشاهده آن بر کودکان و پرداخت تصویر از ارزشهای جامعه امریکایی مورد تأکید قرار گرفته است

یهای رایانه ای برگرفته از آثار سینمایی پرداختند و تاثیرگذاری و استقبال که به بررسی باز(  22 )   بورگر .( 00 ،  دیزنی اینترپرایز)

پژوهش آنها نشان داد که اقبال از بازیهای رایانه ای که کودک، کارتون آن را قبال مشاهده . کودکان از آنها را مورد مطالعه قرار دادند

اثر مهم همچنین تأثیر آثار اقتباسی والت دیزنی بر اقتباس آثار در  ( .222 ووجیک اندروس،) کرده بسیار بیشتر از بازیهای دیگر است

انجام شده که در آن آثار اقتباسی در قالبهای مختلف فیلم، انیمیشن، کمیک استریپ و بازی   آراگایدیگر در این زمینه توسط 

وی همچنین به آثار سیاسی برگرفته از آثار مختلف پرداخته و تبعات شخصیتهای . ویدئویی مورد تحلیل روانشناختی قرار گرفته است

بررسی آثار اقتباسی  . ( 22 ، آراگی) هی بررسی نموده استخوادموکراسی پرداخت شده را در جلب مشارکت سیاسی و شعارهای 

به مطالعه آثار اقتباسی با   22 از آن جمله اینج در پژوهشی در سال . والت دیزنی در سطوح موضوعی جزئی تر نیز بررسی شده است

تأثیر آثار والت دیزنی در چین از آثار ادبی  در زمینهپژوهش دیگری    2 در سال . تحلیل موردی سفید برفی و هفت کوتوله پرداخت

در این پژوهش از دو منظر سود مالی که از این آثار عاید چین شده و همچنین تأثیر بر جامعه . صورت گرفت  ماتوسیز چین توسط

تابی گردآوری در ک  22 در سال  1جنیکوفچکیده کامل این پژوهشها را . نتایج ارائه شده است( بررسی در مهدکودکها) کودکان

  .نموده است

 

                                                           

  May 

  Dominique 

  Beveridge 

  Disney Enterprises 

  Archambault, D  Burger 

  Aragay 

  Matusitz 

1 Jetnikoff 



  های اقتباسی در ایران نکارتو

را با فیلمبرداری بطروس « مالنصرالدین»فیلم      او در سال . اولین شخصی که در ایران فیلم انیمیشن ساخت، اسفندیار احمدیه است

« خوشه های گندم»مضمون عامیانه داشت  همچنین اولین فیلمی که. میلیمتری با امکانات محدود و ناقص تهیه کرد  پالیان به طریق 

اما  .این فیلم رابطه دوستی میان دو موش و یک خروس را نشان می داد که برگرفته از ادبیات فولکلور بود. ساختۀ اسفندیار احمدیه بود

ما کم بهره بود اما از نظر نخستین تجربه های انیمیشن در ایران گرچه از نظر فنی مراحل جنینی را می گذراند و از ظرافتهای آثار سین

ساخته جعفر تجارتچی است که برگرفته از کلیله و دمنه « الک پشت و مرغابی»از اولین این آثار، انیمیشن . درونمایه و شکل غنی بود

برگزاری  از اتفاقات مهم در ابتدای فعالیت انیمیشن در ایران، آغاز به کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین. بود

بود که نقش مهمی در شکل گرفتن آثار هنری از جمله انیمیشن و حمایت از      اولین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایران در 

پس از آن سال و جشنواره، حضور افرادی همچون نصرت کریمی، موج نویی در فیلمهای انیمیشن اقتباسی . هنرمندان مستعد ایفا کرد

از آن . کریمی از نخستین انیماتورهای ایرانی است که در آثار خود نگاه روشنی به افسانه ها و اساطیر ایرانی دارد نصرت. بوجود آورد

که انیمیشنی مینیاتوری (     )بر مبنای سرگذشت یکی از شاهزادگان اساطیری ایران باستان، زندگی (     )« ملک جمشید»جمله 

هرچند . این مسیر به مرور با حضور دیگر هنرمندان ایرانی قوت گرفت. یرانی پیروی کرده استاست و در فرم و محتوا از داستانهای ا

میالدی دارد  2 سبک انیمیشن سازی خیالی کودکان در آن سالها شباهت زیادی به کارهای انیمیشن مجمع ملی فیلم کانادا در سالهای 

« مرد و ابر»، (    )ساخته فرشید مثقالی « شهر خاکستری»از آن جمله . بود اما اصالت و بومی بودن آثار ایرانی در آنها حفظ و نمایان

اولین فیلم « علی اکبر صادقی»پس از آن، . را می توان نام برد(     )ساخته نفیسه ریاحی « مداد بنفش»، (    )ساخته پرویز نادری 

ی کند و به جای آن به گوه تمثیل سازی شرقی روی ساز کانونی بود که سعی کرد در آثارش از خط مشی های آموزشی کانون دور

« ملک خورشید»که برگرفته از هفت شهر عشق عطار یا « هفت شهر»آورد و در این زمینه آثار متعددی تولید کرده است مانند انیمیشن 

دوران می توان به آثار نورالدین  از دیگر آثار اقتباسی تکامل یافته تر پس از این. برگرفته از داستان امیرارسالن نامدار است(     )

برگفته از گلستان سعدی بود که در این اثر برای اولین بار در این انیمیشن، مفاهیم « چشم تنگ دنیادار»از جمله . زرین کلک اشاره کرد

 .ادبی کهن یایران در قالب مدرن به نمایش گذاشته شد

اقتباس « موش و گربه»کریست کاراپتیان با تهیه کنندگی نورالدین آشتیانی  0   در دوران انقالب این روند کند شد تا اینکه در سال 

با مسعود جعفری  2 این روند در دهه . شده از عبید زاکانی را ساخت هرچند این فیلم به علت مشکالت زمان جنگ هیچگاه اکران نشد

عروسکی را راه انداخت که به حکایتهای اخالقی و  او شاخه ای از فیلمهای. جوزانی و کارهای عروسکی خمیری اش از سر گرفته شد

و گرداب (     )ابراهیم در گلستان ساخته ایرج امامی (.     )« تصویر شکسته»و « گریز»تمثیلی ادبیات ایران می پرداخت از جمله 

انیمیشن با نگاه به ادبیات کهن می از دیگر فیلمسازان . از دنباله این قبیل آثار به شمار می رود(     )سکندر ساخته امیر خوش مرام 

پس . که برداشتی آزاد از قصه های مثنوی بود ساخت« بازگشت»با فیلم      اشاره کرد که کارش را در « وجیه اهلل فرد مقدم»توان به 

مای ایران است به که از معدود آثار عروسکی سین« قصه های بازار». از وی این روند با دیگرانی چون عبداهلل علیمراد پی گرفته شد

پس از آن . به داستانی برگرفته از کلیله و دمنه توجه دارد« سپیدباالن»همچنین وی در . داستان طوطی و بقال از مثنوی معنوی اشاره دارد

شد و امروزه با ر .(، تلخیص 1  صفورا، )این روند با فیلمهای انیمیشنی دیگر پی گرفته شد و روز به روز از نظر تکنیک تقویت شد

خانه انیمیشن . توسعه فناوریها و شمار عالقمندان و متخصصان و موسسات این زمینه، شمار تولیدات انیمیشن روز به روز بیشتر شده است

این « صبا»با همکاری نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان قدمهای بلندی در این راه برداشته شده؛ به ویژه با تأسیس مرکز پویانمایی 



اشاره کرد که با اقتباس از ادبیات کهن « شکرستان»از جمله این تولیدات می توان به مجموعه . ه استساختارمند و گسترده شدروند 

 . ایران برنامه های تلوزیونی موفقی ساخته و روز به روز، رو به گسترش است

 

 جامعه، نمونه و روش پژوهش

کارتونهای مورد بررسی در این پژوهش (. کودکان رده سنی ج)حبه شوندگان کارتونها و مصا. شامل دو بخش است جامعه این پژوهش

اما   با اینکه شرکتهای مختلفی در این حوزه کار کرده اند .تشکیل می دهدشرکت والت دیزنی را آثار اقتباسی تولید شده توسط 

سابقه شرکت والت دیزنی به عنوان .  : به عنوان جامعه پژوهش حاضر به دو دلیل انتخاب شد به دو دلیل اصلی شرکت والت دیزنی

(. اقتباسی)داشتن فهرست مشخص از آثار تولید شده مبتنی بر کتاب .  بزرگترین شرکت در زمینه تولید انیمیشن و قدمت طوالنی و 

یزنی ویکی دارد که عالوه بر اطالعات سودمند در مورد آثار تولید الزم به ذکر است شرکت والت دیزنی دانشنامه ای به نام والت د

اه اطالعاتی نها در پایگواین کارت. ن شناسایی شدکارت 1  در مجموع بر این اساس . شده، آثار اقتباسی را به تفکیک ارائه نموده است

در این .  داستانی تهیه شده اند مشخص شده است نهایی که بر اساس کتابهایوفکیک سال ارائه و همچنین کارتشرکت والت دیزنی به ت

با استفاده از پرسشهای تهیه  نها تهیه ووسپس فهرست این کارت. کنار گذاشته شدشده نمواردی که در ایران وارد و دوبله  این فهرست،

پژوهش از نوع  .دهند تشکیل می  جرده سنی  کودک با 2 شوندگان را  جامعه مصاحبه .شده مورد مصاحبه با آزمودنی ها قرار گرفت

  .و با ابزار مصاحبه انجام شده است پیمایشی

 

 پرسشهای پژوهش

 میزان آشنایی کودکان از کتابهایی که کارتن از آنها اقتباس شده چقدر است؟ - 

 تأثیری در شناخت و تماشای کارتون دارد؟( آثار اقتباسی)آیا ساخت کارتون از روی کتاب  - 

 ، تأثیری در شناخت و مطالعۀ کتاب دارد؟(آثار اقتباسی)آیا ساخت کارتون از روی کتاب  - 

 خاطرسپاری مفاهیم آموزشی آن دارد؟ آیا ساخت آثار اقتباسی تأثیری در به - 

 

اطالعات این فهرست با کودک و والدین   .دیده تهیه شد آنها را ابتدا فهرستی از کارتونهای اقتباسی که کودک،  برای پاسخ به پرسش 

سپس نام کارتن در مکالمه با کودک عنوان شد و از . کرده است تماشااو کنترل شد که از مواردی باشد که کودک آنها را قبال 

سوال یا کتاب؟ پس از این مرحله در مورد تک تک کارتنها  کودک خواسته شد که اعالم کند عنوان ذکر شده نام یک کارتن است

آیا اطالع دارد که چنین شد که آیا کودک می داند که با این عنوان کتابی وجود دارد یا نه؟ آیا آن کتاب را خوانده یا دیده است؟ 

                                                           
 شرک، های فیلم را نام برد که سازنده مجموعه( DreamWorks Animation) انیمیشن ورکس توان شرکت دریم از مهمترین آنها می  

 .است کار فو کونگ پاندای و ابرذهن زنبور، فیلم کنیم، تربیت را خود اژدهای چگونه ماداگاسکار،

: نشانی زیر قابل دسترس استدیزنی به .این فهرست در ویکی  
http://disney.wikia.com/wiki/Category:Films_based_on_books 

 :بر اساس تقسیم بندی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رده بندی گروه های سنی به ترتیب زیر است  

 (پنجم و چهارم های کالس) دبستان پایان های سال: ج گروه ؛(سوم و دوم اول، های کالس) دبستان آغاز های سال: ب گروه ؛دبستان از قبل های سال: الف گروه

 .دبیرستان دوره: هـ گروه؛ راهنمایی دورۀ: د گروه 

 



سپس از . کتابی وجود دارد؟ از کودک در مورد شناخت کارتون و کتاب مرتبط سوال شد تا مشخص شود با کدام بیشتر آشنایی دارد

کارتون را تماشا کرده یا اول کتاب را خوانده و آیا این موضوع اتفاقی بوده؟ در مورد چگونگی این روند با وی سوال شد که اول 

و در پایان سوال شد که کودک به کدام بیشتر عالقمند بوده است؟ . کودک با پرسشهای باز بحث شد تا یافته های بیشتری به دست آید

 کارتون یا کتاب و چرا؟

سپس پژوهشگر از کودک می خواهد درباره  .تهیه شدنهایی که از روی کتاب اقتباس شده وفهرست کارتابتدا ،  برای پاسخ به پرسش 

و به این نکته توجه دارد که آیا ساخت آثار اقتباسی کودک را ترغیب به مشاهده آن بر . چگونگی دسترسی به کارتون توضیح بدهد

همچنین این سوال پرسیده شد که کودک از میان کارتونی که قبال کتابش را خوانده و . ه می کند یا نهاساس داستانی که قبال خواند

 .نخوانده کدام را ترجیح می دهد که تماشا کند

به این ترتیب که از کودک سوال شد آیا با دیدن . متقابال تأثیر تماشای کارتون بر خواندن کتاب بررسی شد،  برای پاسخ به سوال

ون مشتاق به خواندن کتاب آن می شود؟ و از بین کتابی که کارتون آن را قبال تماشا کرده یا تماشا نکرده کدام را ترجیح می دهد کارت

 که بخواند؟

ونهای تماشا شده و کارتاز این رو ابتدا از فهرست . به دنبال تأثیرات تبعی مشاهده کارتون های اقتباسی هستیم  برای پاسخ به پرسش 

پژوهشگر در این قسمت به نام شخصیتها، توصیف محل . از کودک خواسته شد تا خالصه ای از داستان کتاب را تعریف کند اثراقتباسی

بیشتر از سوی ( برگرفته از کارتون)زندگی و روند داستان که از زبان کودک عنوان می شود دقت می کند تا دریابد که جزئیات بصری 

کارتون  2 این مقایسه برای . جزئیات ذهنی و ساختۀ ذهن کودک یا بیان شده در قالب واژگان کتاب کودک مورد تأکید است یا

پژوهشگر در این جا جزئیات بیان کودک را زیر نظر دارد و دقت می کند که روند . غیراقتباسی نیز صورت گرفته و نتایج مقایسه شد

زی کارتون است یا کتاب و ادامۀ داستان در مقایسه میان آثار اقتباسی و داستان عنوان شده بر اساسی روند داستانی و صحنه پردا

 غیراقتباسی چه تفاوتی دارد؟

پژوهشگر جزئیات . را نقاشی بکشد( هم از آثار اقتباسی و هم غیراقتباسی)در پایان از کودک خواسته شد که صحنه ای از داستان 

بر اساس کارتون است یا نه؟ و توصیف ...( رنگ، لباس، ظاهر شخصیتها و ) تصویر نقاشی شده را مورد بررسی قرار داد که تصویر

 .بهتر صورت گرفته است( اقتباسی یا غیراقتباسی)جزئیات در کدام مورد 

 

 یافته های پژوهش

 . نفر دختر بودند   نفر پسر و    از این میان . نفر از کودکان رده سنی ج بودند   جامعه پژوهش را 

برای این منظور ابتدا از کودکان در مورد تمایل آنها به . صورت تصادفی از میان اعضاء فعال کتابخانه انتخاب شد نمونه گیری به

زیاد کارتون نمی بینم، یا زیاد )چندان اهل تماشای کارتون و کتاب نبودند  خواندن کتاب و مشاهده کارتون سوال شد و افرادی که

 . پراکندگی داده ها و کاستن قابلیت اطمینان از نمونه پژوهش کنار گذاشته شدبه علت جلوگیری از ( کتاب نمی خوانم

همانطور که ذکر شد برای انجام پژوهش از مصاحبه استفاده شد  که در ادامه به هریک از آنها در پیوند با سوالهای پژوهش اشاره می 

 . شود

 

 اقتباس شده چقدر است؟میزان آشنایی کودکان از کتابهایی که کارتن از آنها . 1پرسش



سپس نام کارتونها . آمده است، در ابتدا فهرستی از کارتونهای اقتباسی تهیه شد  پژوهش آنچنان که در جدول    پرسشدر پاسخ به 

آمده   یافته های حاصل شده در جدول . برای کودک خوانده شد و از او خواسته شد که آنهایی که دیده و ندیده را از هم تمیز دهد

الزم به ذکر . در این جدول کارتونهای دیده شده و کتاب خوانده شده از سوی کودکان به ترتیب دیده شدن آورده شده است. ستا

همچنین  .از سوی هیچ کدام از افراد نمونه پژوهش مشاهده نشده بود که از فهرست حذف شداولیه است، بعضی از کارتونهای فهرست 

 .ا و بت من به علت تواتر باال و عالقه باالی کودکان به آن به فهرست افزوده شدکارتون تن تن و میلو، اسمورفیه

 های مورد استفاده در پژوهش فهرست کارتون : جدول

 درصد فراوانی (نفر)دیده شده  عنوان کارتون ردیف

 28.5    عالء الدین  . 

 3854 1 زیبای خفته  . 

 38.4 0 سفید برفی و هفت کوتوله  . 

 3854 1 هرکول  . 

 3854 1 آلیس در سرزمین عجایب  . 

 48.3   کتاب جنگل  . 

 4843    پینوکیو  . 

 38.4 0 تارزان  .1

 ..48    صد و یک سگ خالدار  .0

 48.3   بامبی  .2 

 833.    رابین هود  .  

 833.    پو  .  

 5843   جان کارتر  .  

 38.4 0 (آنشرلی)آنی   .  



 .481   جزیره گنج  .  

 .481   شاهزاده و قورباغه  .  

 5811   موالن  .  

 833.    تن تن و میلو  .1 

 ..48    اسمورفیها  .0 

 4843    بت من  .2 

 ~ 22  10  جمع

 

سپس نام کارتونهای دیگر از فهرست آثار اقتباسی برای کودکان خوانده شد و از آنها پرسید شد که آیا کتاب آن را خوانده اند؟ پاسخ 

آثار اقتباسی که کودکان کارتون آنها را ندیده اند، کتاب آن را هم نخوانده یعنی از دیگر . هیچ یک از کودکان به این سوال مثبت نبود

 .اند

از کودکان سوال شد که آیا نویسنده . سپس از کودکان در مورد نویسنده آثار اقتباسی کتابهایی که کارتون آنها را دیده است سوال شد

. ، بقیه کودکان، نویسنده کتاب را نمی شناختند(جزیره گنج) کودککتابی که خوانده اند را به خاطر دارند؟ به جز یک مورد از یک 

حداقل در رده سنی ج، بیشتر خود اثر و روند . این یافته نشان می دهد کودکان به مشخصات کتابشناختی اثر چندان توجه نمی کنند

ر مورد کارتونها نیز سوال شد و وضعیت این مورد در خالل پژوهش د. داستان برای او اهمیت دارد تا عوامل و دست اندرکاران اثر

به این صورت که از کودکان در مورد عوامل و سازندگان کارتونها سوال شد که کودکان آن ها را نمی شناختند . تقریبا همین گونه بود

ه هرکدام تولید کننده شرکت سازنده کارتونها را از هم تمیز می داند و می دانستند ک( آرم)اما نکته قابل توجه اینکه کودکان لوگو 

 . مثال با نشان دادن لوگو دریم وردز می گفتند که این مال کارتون شرک است. کدام کارتون اند

نتایج به دست آمده . آنها از میان کارتونهایی که کتابهای آنها را هم خوانده ای، کدام مشهورترندسپس از کودکان سوال شد که به نظر 

 :آمده است  در جدول 

 

 مقایسه تعداد کارتونها و کتابها از نظر شهرت : جدول

 درصد فراوانی (نفر)فراوانی  عنوان

       شهرت کتاب بیشتر از کارتون

       شهرت کارتون بیشتر از کتاب

 

بیش می شناخته و آنها را مشهورتر ( آثار اقتباسی)همانطور که یافته ها نشان می دهد، کودکان کارتونها را از کتاب مربوط به آنها 

پژوهشگر در خالل صحبت ها یافت شد این است که بخش اعظم این شناخت مربوط به آنچه در مصاحبه ها توسط . قلمداد می کردند



غالب کودکان اعالم می کردند که کارتونها را بارها از . است( شبکه پرشین تون)شبکه های ماهواره ای  و( صدا و سیما)شبکه پویا 

 . شبکه های تلوزیونی تماشا کرده اند و آنها را بیشتر می شناسند

نکته قابل توجه دیگر آن که، کودکان عنوان می کردند، تصاویر شخصیتهای کارتونی درج شده بر روی نوشت افزارها، اسباب بازی ها 

 . این یافته به نقش برجسه تبلیغات بر ذهن کودکان صحه می گذارد. و لباس ها نقش زیادی در شناخت آنها دارند

اقتباسی که هم کتاب آنها را خوانده و هم کارتون آن را تماشا کرده است، کدام یک بر سپس از کودکان سوال شد که در مورد آثار 

 آیا اول کتاب را خوانده و بعد کارتون را تماشا کرده است یا بالعکس؟. دیگری تقدم داشته اند

 :آمده است  نتایج به دست آمده در جدول 

 

 طالعه یا مشاهدهمقایسه تعداد کارتونها و کتابها از نظر تقدم م : جدول

 درصد فراوانی فراوانی عنوان

 1    اول کتاب، بعد کارتون

       اول کارتون، بعد کتاب

 1   (به خاطر ندارم)دیگر 

 

. و بعد به سراغ کتاب آن رفته اند. آمده است، نتایج نشان داد که غالبا کودکان اول کارتون را تماشا کرده اند  همانطور که در جدول 

جویا شدن علت این امر در خالل مصاحبه ها با سوال باز از کودکان دلیل این امر از سوی کودکان، در دسترس بودن بیشتر آنها بوده با 

شان دارند که غالب آنها آثار غیراقتباسی است اما کارتونهای کمتری ( و کتابخانه شخصی)و اینکه کتابهای زیادی در کتابخانه . است

و دیگر شبکه )دلیل دیگر این امر پخش کارتونهای متعدد از صداو سیما . مپوشانی را از سوی کارتونها بیشتر می کنددیده اند که این ه

به این ترتیب که روزانه کارتونهای زیادی از صدا و سیمای و شبکه های خارجی پخش می شود که به . عنوان شد( های ماهواره ای

از این رو دست . یافتن کتابها باید در میان انبوه منابع کتابخانه و کتابفروشی جستجو کنندراحتی قابل دسترس کودکان است اما برای 

 .پیش در اختیار کارتونهاست

. کدامیک را بیشتر دوست داشتی( آثار اقتباسی)در ادامه از کودکان سوال شد که از میان کارتونهایی که کتاب آنها را هم خوانده ای  

یافته ها در . کارتونهای مختلف متفاوت بود که برای هر کودک میانگین نمره به دست آمده مد نظر قرار گرفتیافته این سوال در مورد 

 . آمده است  جدول 

 مقایسه عالقمندی کودکان به کتاب و کارتون به تفکیک جنسیت : جدول

 کتاب
 پسر دختر

 کارتون
 پسر دختر

   0       

 

اما نکته . و تمایز خاصی وجود نداشت. آمده است، در مورد پاسخ به این سوال تفاوت معناداری مشاهده نشد  همانطور که در جدول 

کتاب به این ترتیب که دختران . قابل توجه آن بود که در این سوال بین نقطه نظر قالب دختران و پسران تفاوت معنادار وجود داشت

این یافته قابل مالحظه ای به شمار می رود چرا که دسته بندی . ترجیح داند و پسران بالعکسرا ( اب استمنظور کارتون همان کت)

 . مخاطبان را در آثار به تفکیک جنسیت حائز اهمیت می نمایند



 .آمده است به ترتیب فراوانی  دالیل عنوان شده در جدول . در ادامه در مورد علت این رجحان بخشی از کودکان سوال شد

 

 دالیل برتری کارتون بر کتاب و کتاب بر کارتون از دید کودکان نمونه پژوهش : جدول

 فراوانی دالیل برتری کتاب بر کارتون فراوانی دالیل برتری کارتون بر کتاب ردیف

 .  
حیوانات و آدمها )تصویرهای متحرک 

حرکت می کنند اما در کتاب این مشخص 

 (نیست

   

کتاب را با خودم هرکجا ) سهولت حمل و نقل

بخواهم می توانم ببرم اما کارتون باید حتما در خانه 

 (باشم

1 

 .  
در کارتون خودشان حرف )صحبت زنده 

می زنند، تو فقط کافیست ببینی، آنها با تو 

 (صحبت می کنند

   

کتاب را مادر و پدرم برایم می )همراهی والدین 

این خوانند و با هم درباره اش حرف می زنیم، 

 (خوبه

  

 .  
وقتهایی که الزم است خودش )موزیک 

آهنگ پخش می کند و این کمک میکند 

 (که داستان بهتر فهمیده شود

0 

وقتی کتابی را می خوانم )تشویق والدین و معلمان 

مادر و پدر و معلمم تشویقم می کنند و امتیاز می 

 (گیرم اما با کارتون بهم امتیاز نمی دهند

  

 .  
کارتون را هم توی )تنوع در شیوه مشاهده 

تبلت و هم در تلوزیون می بینم اما کتاب را 

 (باید دستم بگیرم و خسته می شوم

1 

برای بعضی از تکلیفهای مدرسه )تکالیف مدرسه 

می تونم از کتابهایی که خواندم بنویسم و ببرم اما 

 (کارتون ها نه

  

 .  
خیلی از کلمه هایی که )قابل فهم بودن 

معنی اش را در کتاب نمی فهمم در کارتون 

 (به زبان ساده گفته شده و می فهمم

  
در کتاب اگر قسمتی را نفهمیدم )مرور چند باره 

 (دوباره می توانم بخوانم اما کارتون سخت است
  

 .  

تصویرهای توی )جذابیت و تعدد تصاویر 

کارتون زنده و جذابه، رنگهاش قشنگ تر 

کتابها بیشتر سیاه و است اما تصویر توی 

 (سفید و ساده است و تصویر هم کم دارد

  

وقتی کتابی را می خوانم تشویق )تشویق به نوشتن 

می شوم که بنویسم و انشاهایم بهتر می شود اما 

 (کارتون نه

  

کارتون ها قیمتش کمتره اما کتابها )قیمت   . 

 (گرونن
  - - 

اسباب بازی هایشان را دارم و )اسباب بازی   .1

 (دوست دارم کارتونهایشان را ببینم
  - - 

  

رتبه های بعدی مزیتهای . آمده است، جذابیتهای بصری بیشترین نقش را در جذب کودکان به کارتون ایفا می کنند  چنانچه در جدول 

رسد عوامل فوق به  به نظر می. مربوط است( گفتگو)و تن صدا ( موزیک)صدا کارتون بر کتاب، باز هم به جلوه های بصری و تأثیر 

 .پویاسازی محتوای کتابها کمک می کند و این آن چیزی است که برای کودکان جذاب و دوست داشتنی است



 

 تأثیری در شناخت و تماشای کارتون دارد؟( آثار اقتباسی)آیا ساخت کارتون از روی کتاب  .5پرسش

و این سوال که آیا تا به حال شده که . از کودکان در مورد سیر تماشای کارتون و خواندن کتاب سوال شدبرای یافتن پاسخ این سوال 

 .آمده است  مربوطه در جدول  بروی و بخواهی آن را تماشا کنی؟ داده های کارتونبعد از خواندن کتاب به دنبال 

 

 بعد ازمطالعه کتاب مقایسه عالقمندی کودکان در تمایل مشاهده تماشای کارتون : جدول

 درصد فراوانی فراوانی دسته بندی

    1  .تمایل دارم بعد از خواندن کتاب کارتون آن را تماشا کنم

 1    .تمایل ندارم بعد از خواندن کتاب کارتون آن را تماشا کنم

 

همچنین تفاوت معناداری میان دختران و پسران . مشاهده می شود، تفاوت معناداری میان دو گروه وجود دارد  همانطور که در جدول 

بدین . کودکان برای دلیل هریک از این دو رویه، دالیل خاص خود را در دو دسته عمده عنوان کردند. در این مورد وجود نداشت

انتخاب کردند دالیل را « بله»اما افرادی که . داند، دلیل عمده را، تکراری بودن آن عنوان کردند« خیر»ترتیب که افرادی که جواب 

 : از جمله. بیشتری برای انتخاب خود داشتند

  (دوست دارم لحظه جذاب کتاب را از نزدیک ببینم)تمایل به تکرار لحظه های جذاب 

  (وقتی کارتونش را می بینم انگار آدمهای توی کتاب زنده می شوند)جذابیتهای بصری 

  (ی ذهنم می ماندوقتی کارتون را می بینم بیشتر تو)به خاطر سپاری 

 نخوانده اند؟ همچنین از کودکان سوال شد که کدام کارتون را ترجیح می دهند ببینند؟ کارتونی که قبال کتاب آن را خوانده اند یا 

سوال به این شکل طرح شد که اگر االن بخواهیم برویم و کارتون بخریم و یک کارتون بتوانی انتخاب کنی وبخری، کدام را انتخاب )

 (کنی؟می 

 .اند نخوانده/مقایسه تمایل کودکان به تماشای کارتونی که کتاب آن را خوانده : جدول

 درصد فراوانی فراوانی دسته بندی

 2  2  کارتونی که قبال کتاب آن را خوانده ام

       کارتونی که قبال کتاب آن را نخوانده ام

 1   فرقی نمی کند

اما در مقایسه درصد فراوانی انتخاب . آمده ، در پاسخ به این سوال بین گزینه ها تفاوت معنادار یافت نشد 1همانطور که در جدول 

این موضوع نشان می دهد که خواندن کتاب . کارتونی که قبال کتاب آن خوانده شده از کارتونی که کتاب آن خوانده نشده بیشتر است

دلیل دیگر این امر شاید . کودکان خواهان جان بخشی شخصیتهای کتابهای داستانی بوده اند. ون اضافه می کندبه اقبال تماشای کارت

 .جذابیتهای کارتونهاست که کودک را جذب خود می کند و کودک می خواهد دریافت خود را از کتاب توسعه ببخشد

 

 در شناخت و مطالعۀ کتاب دارد؟، تأثیری (آثار اقتباسی)آیا ساخت کارتون از روی کتاب . 4پرسش 



آن می روند یا دوست ( اثر اقتباسی)با دیدن یک کارتون به دنبال خواندن کتاب برای پاسخ به این سوال از کودکان سوال شد که آیا 

 دارند کتابی را بخوانند که قبال کارتون آن را تماشا کرده اند یا نه؟ 

ضروری است که در اینجا، منظور از کتاب، اثر مبدأی است که کارتون از آن برداشت شده و پیش از پاسخ به این سوال، ذکر این نکته 

و )چنانچه بسیاری از کتابهای کارتونی موجود در بازار برگرفته از تصاویر کارتون . نه کتابی که بعدا از روی کارتون ساخته شده است

 .در اینجا این کتابها مد نظر نیست .تهیه شده و به فروش می رسد( غالبا با کیفیت بسیار نازل

 . آمده است  یافته های پاسخ به این سوال در جدول 

 

 .اند ندیده/مقایسه تمایل کودکان به مطالعه کتابی که کارتون آن را دیده  :1جدول

 درصد فراوانی فراوانی دسته بندی

 2     کتابی که که قبال کارتون آن را تماشا کرده ام

    0 قبال کارتون آن را تماشا نکرده امکتابی که که 

     فرقی نمی کند

 

این . آمده است تمایل کودکان برای خواندن کتابی که کودکان کارتون آن را قبال تماشا کرده اند بیشتر بوده است 1چنانچه در جدول 

کتاب اثر منفی نمی گذارد بلکه آنها را به مطالعه تماشای کارتون نه تنها بر اقبال کودکان به نشان می دهد که در پژوهش حاضر یافته 

نکته ای که کودکان به آن در خالل مصاحبه ها اشاره می کردند این بود که کتابهایی بیشتر مورد عالقه آنهاست . کتابها تشویق می کند

 .که از تصویرهای کارتون در آن وجود داشته باشد و صحنه های کارتون را برایشان تداعی کند

ذهنی پژوهشگر از کودکان سوال شد که اما دوست داری کتابی که از روی تصاویر کارتون ساخته شده  ضمنی به عنوان سوالادامه  در 

درواقع کودکان خواهان تکرار همان تصاویر کارتونی در ذهن خود هستند نه . را بخوانی؟ تعداد پاسخهای مثبت به این سوال بیشتر بود

 .و تصویرسازی با واژگان صرفویر متحرک تکرار روند داستان در قالب خالی از تصا

 

 خاطرسپاری مفاهیم آموزشی آن دارد؟ آیا ساخت آثار اقتباسی تأثیری در به. 3پرسش 

بنا به درخواست را کتابهایی که کارتون آن را دیده و کتابی که کارتون آن را ندیده در این قسمت از کودک خواسته شد تا یکی از 

این موارد در مورد کتابهایی که کودک کارتن آنها را  استان از زبان کودکان مد نظر قرار گرفتموارد زیر در بیان د. تعریف کند خود

  .( تا   امتیاز از ) آمده است 2 و  0به ترتیب در جدول  دیدهدیده و ن

 

 .اند عناصر به کار رفته در توضیح کودکان از کتابی که کارتون آن را دیده :0جدول

 امتیاز مصداق ها عنوان ردیف

 جزئیات مربوط به روند داستان  . 
آغاز داستان، نقطه اوج داستان، سرانجام و پایان 

 بندی

  

  نام افراد و شخصیتهای موجود در داستان، ویژگی  شخصیت پردازی  . 



های شخصیتی افراد، سرگذشت و پایان بندی، 

 تعریف از شخصیتها

 ای جزئیات حاشیه  . 

صداها، موزیک، پرداختن به تصاویر، نقاشیها، 

رنگ بندی، تصویرسازی، میزانسن، طراحی لباس 

 و صحنه

  

 ادای واژگان  . 
کلمات به کار رفته در کارتون، واژگان و تکیه 

 ...کالمهای شخصیتها و 

  

   ...نویسنده، کارگردان و عوامل  . 

این یافته با پرسش از خود ایشان هم . خاطر می آوردندنکته قابل توجه آن که کودکان جزئیات داستان را با توجه به تصویر کارتونها به 

مورد تأیید قرار گرفت به این صورت که پژوهشگر در لحظه ای روند بیان سیر داستان را در ذهن کودک قطع می کرد و از او می 

کارتون دیده ای؟ و اکثریت پرسید که در این لحظه این عبارتی که گفتی بر اساس آنچه در کتاب خوانده ای بود یا از روی آنچه در 

 .قریب به اتفاق کودکان آن چه در حال ابراز آن هستند را براساس دیده های خود از روی کارتون ها عنوان می کردند

یافتۀ جالب توجه دیگر آن که، از کودکان سوال شد که کارتون را قبل از مطالعه کتاب دیده ای یا بعدش؟ و غالبا کارتون را بعد از 

نیز، بیان داستان از روی ( مورد 1)کتاب دیده بودند اما در همان تعدادی که کتاب را قبل از تماشای کارتون خوانده بودند  مطالعه

 . تصویرهای کارتونی که قبل از مطالعه کتاب تماشا کرده بودند عنوان شد

موارد و اجزائی  .نا به درخواست خود تعریف کنداز کودک خواسته شد تا یکی از کتابهایی که کارتون آن را ندیده را بدر قسمت بعد 

 .آمده است 2 که در توضیح داستان از زبان کودکان در مورد کتابی که کارتون آن را تماشا نکرده در جدول 

 

 .اند عناصر به کار رفته در توضیح کودکان از کتابی که کارتون آن را ندیده  :2 جدول

 امتیاز مصداق ها عنوان ردیف

 .  
 مربوط به روند داستان جزئیات

آغاز داستان، نقطه اوج داستان، سرانجام و پایان 

 بندی
  

 .  

 شخصیت پردازی

نام افراد و شخصیتهای موجود در داستان، ویژگی 

های شخصیتی افراد، سرگذشت و پایان بندی، 

 تعریف از شخصیتها

  

 .  
 ادای واژگان

کلمات به کار رفته در کتاب، واژگان و تکیه 

 ...شخصیتها و کالمهای 
  

 .  
 ای جزئیات حاشیه

پرداختن به تصاویر، نقاشیها، رنگ بندی، 

 تصویرسازی
  

   ...نویسنده، تصویرگر و عوامل  . 



 

به جز در . ترتیب امتیازها در مفاهیم کتابهایی که کارتون آنها تماشا شده تقریبا مشابه با کتابهایی است که کارتون آنها تماشا نشده است

این یافته بدین معناست که جزیات حاشیه . واژگان در کتابهایی که کارتون آنها تماشا نشده مقدم بر جزئیات حاشیه ای بودمورد ادای 

با اینحال تمام موارد در هنگامی که کارتون تماشا شده . ای در کارتونها نسبت به ادای واژگان بیشتر در ذهن کودک جای می گیرد

 .ردی که کارتون مشاهده نشده کسب کردامتیاز بیشتری نسبت به آن موا

یافته ها همچنین نشان داد که کودکان در به خاطر آوری مفاهیم کتابهایی که کارتون آنها را تماشا نکرده اند نسبت به کتابهایی که 

البته این . اطر نداشتندداستان را به خحتی در برخی موارد از جایی به بعد روند . کارتون آن را تماشا کرده اند ضعیفتر عمل می کنند

مسئله در مورد کارتونها نیز تا حدودی صادق بود با این تفاوت که روند کلی داستان در کارتونها بیشتر در ذهن کودکان جای گرفته 

 .بود ولی جزئیات از خاطرشان رفته بود اما روند کلی و پایان بندی با سطحی نگری بیشتری جریان داشت

، دیدن کارتونی که کتاب آن را قبال خوانده اند و خواندن کتابی که  و   ن که، کودکانی که در پاسخ به سوال نکته قابل توجه دیگر آ

 .کارتون آن را قبال تماشا کرده اند را ترجیح داده اند در بیان داستان ها موفق تر عمل کردند

رجیح می داند، تصویرسازی بهتری از داستان ارائه می یافته جالب توجه دیگر آن که، افرادی که دیدن کارتون را به دیدن کتاب ت

کردند و همچنین در بیان داستان از تصویرسازی کارتونها استفاده می کردند و افرادی که کتاب را به کتاب ترجیح می دهند بیشتر بر 

 .واژگان و روند خطی داستان تأکید می کردند و نیز روند خالصه تری از داستان تعریف می کردند

دخترها جزئیات کالمی بیشتری از کتابها تعریف کردند و . همچنین تفاوت در روند عملکرد دخترها و پسرها در این زمینه وجود داشت

آمده    عباراتی که در توصیف در دختران و پسران به چشم می خورد در جدول. پسرها تصویرسازی های بیشتری ارائه می کردند

 .است

 مقایسه توصیف اجزاء آثار اقتباسی به تفکیک جنسیت :  جدول

 پسر دختر

یک جادوگر پیر، شاهزاده خانم که اسمش ویولی بود را به خواب 

 .فرو برد

یکی . یک جنگل وحشتناک بود که همه جا پر از جادوگر پیر بود

از آنها به سوی دخترک آمد و دستهایش را روی گردن او 

 ....گذاشت

روباهه خیلی شجاع بود، تیرکمون داشت و نشونه گیری دقیق می  .فقیرها رو دوست داشت و بهشون کمک می کردرابین هود 

 .کرد درست وسط هدف

تن تن در سرزمین پیکارها، نوشیدنی برای کاپیتان هاروک برده 

 بود و می خواست او را به کشتن بدهد

رش تن تن یه زهر وحشتناک ریخت روی اون کاپیتانه و اون س

 ...گیج رفت و افتاد وسط زمین 

  

هدف از این کار . را نقاشی کند( آثار اقتباسی)در پایان از کودکان خواسته شد تا صحنه از کتابهایی که کارتون آنها را تماشا کرده اند 

نی بیشتر استفاده می کنند کودکان در تصویرسازی از جزئیات ذهاین بود که با دقت در نقاشی کودکان به این سوال پاسخ داده شود که 

برای این کار از کودکان خواسته شد قطعه از کارتونی که کتاب آن را خوانده اند . یا جزئیات مبتنی بر تصاویر ارائه شده در کارتونها

فراوان با تشویق . بسیاری از کودکان از انجام این بخش طفره می رفتند و ضعف در نقاشی را علت آن ذکر می کردند. نقاشی کنند

 . تعدادی از آنها حاضر به همکاری در این قسمت شدند



نقاشی کودکان نشان داد که تصویرسازی کودکان از کارتونها بیشتر تحت تأثیر تبلیغات و تصویرسازی کتابها بیشتر تحت تأثیر طرح 

اما جزئیات چنانچه در . کشیده شده بودنقاشی کودکان سرشار از رنگهای تند همانند آنچه درکارتونها به تصویر . روی جلد آنهاست

 .در این مورد تفاوتی میان دخترها و پسرها وجود نداشت. تصویر کارتونی وجود داشت در نقاشی ها به چشم نخورد

یق تر و جزئیات بیشتر همراه نکته قابل توجه آن که نقاشی کودکان که خواندن کتاب را به کارتون ترجیح می دانند با رنگ آمیزی دق

د، استثنائاتی البته در چند مور. تصویرهای نقاشی شده غالباً شمایی کلی از داستان را به تصویر می کشید تا بخش خاصی از داستان. بود

در ادامه آمده  ی کودکانها نمونه از نقاشیچند . به چشم می خورد که نقطه اوج داستان، یا قطعه ای خاص به تصویر کشیده می شد

 .است

      
 

     
 

 بحث و نتیجه گیری

عالیتهای مهم و حدود نیم قرن از آغاز فعالیتهای تهیه پویانمایی در ایران، در می یابیم که فنگاهی به سیر فعالیتهای انجام شده طی با 

 در این میان میراث بزرگ ادبیات داستانی ما نیز سهمی. صورت گرفته است گسترده ای در زمینه تهیه کارتونهای اقتباسی در ایران

 . با اینحال در مقایسه با گنجینه عظیم ادبیات ایران راه زیادی در پیش است تسداشته ا بزرگ



این امر می تواند . در اقبال کودکان به آنها موثر است( آثار اقتباسی)بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ساخت کارتون از روی کتابها 

این امر مستلزم توجه . دستمایه ارزشمندی در تهیه آثار اقتباسی مبتنی بر ادبیات غنی ایران زمین و انتقال مفاهیم بلند مستتر در آنها باشد

حوزه ادبیات  بیش از پیش مسئولین و دست اندرکاران امر در حوزه های نمایشی، تولید انیمیشن و همچنین کتابداران و دست اندرکاران

ادبیات،  حوزهبا نظرخواهی و مشاوره از پیشکسوتان  شود پیشنهاد میبرای بهتر شدن نتیجه و بهبود چشم انداز آینده، . کودک می باشد

کان در تولید آثار نمایشی و پویانمایی برای کودبهتر از پیشینه و میراث فکری و ادبی کشور  بهره گیریبه  علوم کتابداریهنر، رایانه و 

از سطحی نگری در مقوله ادبیات داستانی و یافتن راه های انتقال این آثار به هنری نظیر انیمیشن، از طریق همچنین دوری گزیدن  .شود

 .شناخت همه جانبه عناصر این رسانه، نقطه آغازین این تفکر و نگاه تازه می باشد
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 (اقتباسی)فهرست آثار شرکت والت دیزنی مبتنی بر کتاب 
 
Aladdin 

The Little Mermaid 

Beauty and the Beast 

Sleeping Beauty 

Snow White and the Seven Dwarfs 

Tangled 

Hercules 

The Hunchback of Notre Dame 

Alice in Wonderland 

Pinocchio 

Who Framed Roger Rabbit 

The Jungle Book 

The Princess and the Frog 

Tarzan 

One Hundred and One Dalmatians 

Peter Pan 

Cinderella 

The Black Cauldron 

Bambi  
Robin Hood 

Alice in Wonderland: Through the Looking Glass 

Treasure Planet 

The Fox and the Hound 

Meet the Robinsons 

Mary Poppins 

Oliver & Company 

Alice in Wonderland (2010 film) 

The Sword in the Stone 

A Bug's Life 

The Rescuers 

The Great Mouse Detective 

Holes 

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very 

Bad Day 

Dumbo 

Winnie the Pooh 

Old Yeller 

The Brave Little Toaster 

The Adventures of Ichabod and Mr. Toad 

The Many Adventures of Winnie the Pooh 

Song of the South 

Zapped 

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 

Artemis Fowl 

Ella Enchanted 

Dumbo II 

A Christmas Carol 

The Reluctant Dragon 

Race to Witch Mountain 

So Dear to My Heart 

Zenon: Girl of the 21st Century 

That Darn Cat (1997( 

Avalon High 

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 

Annie  

John Carter  

Treasure Island 

Escape to Witch Mountain 

The Story of Robin Hood and His Merrie Men 

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and 

the Wardrobe 

In Search of the Castaways 

Ben and Me 

The Small One 

The Help 

Lemonade Mouth 

Return from Witch Mountain 

Bicentennial Man 

The Hero from Otherwhere 

Rodgers & Hammerstein's Cinderella 

The Cheetah Girls 

The Little House 

You Wish! 

Big Red 

The Adventures of Huck Finn 

Tom and Huck 

White Fang 

Tuck Everlasting 

Freaky Friday (1976) 

Treasure of Matecumbe 

The Prestige 

A Ring of Endless Light 

The Moon-Spinners 

The Cheetah Girls 2 

The Gnome-Mobile 

The Other Side of Heaven 

The Count of Monte Cristo 

Cheetah 

The Sword and the Rose 

Rascal 

Charley and the Angel 

Oliver Twist 

The Stuff of Legend 

Moon Pilot 

Shipwrecked 

The Light in the Forest 

A Tiger Walks 

Perri 

Black Arrow 

Westward Ho, the Wagons! 

Balloon Farm 

The Watcher in the Woods 

Unidentified Flying Oddball 



  th Hour 

The Cheetah Girls: One World 

Where the Red Fern Grows (2003 film) 
A Knight in Camelot 

The Return of the Shaggy Dog 

Selma, Lord, Selma 

Tex (movie( 

Under the Tuscan Sun 

Mr. Willowby's Christmas Tree 

Snowball Express 

Snowball ExpressSounder 

Little House on the Prairie 

Beverly Hills Family Robinson 

Toby Tyler 

Miracle Child 

Washington Square 

The Lion King 

 


