فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

آسیبشناسی محتوای پویانماییهای غربی در تربیت دینی کودکان
سید علیاصغر موسوی

چکیده 

*

امروزه ،پویانماییها به عنوان مهمترین ابزار برای جهتدهی تفری ها ،ارزشها ،باورهای دینی
و ییردینی کودکان بـهکار گرفتـه میشـوند .صـرفنظر از دسـتاوردهای ایـن رسـانه در تربیـت
کودکان ،میتوان آن را ابزاری در خدمت ناتوی فرهنگی جهان یرب علیه فرهنگهـای بـومی و
ّ
دینی خـود از طریـق محتـوای لـذتبخش و
اسالمی دانست که میکوشد با
القای مفاهیم ضد ِ
ّ
جذاب ،کودکان را برای پذیرش ضد ارزشهای دهکده جهانی آماده سازد.
موضوع مهم در اینجا ،سادهانگاری خانوادهها و متولیان رسانههای گروهـی اسـت؛ آنهـایی کـه
هرگونه پویانمایی را بدون آگاهی از محتوای فکری و قالببندی ّ
سنی در اختیـار کودکـان قـرار
میدهند .بنا بر اهمیت رسانهها در شکلگیری شخصیت ،اعتقاد و باورهـای کودکـان ،میبایـد
مبانی شناختی و آسیبشناسی پویانماییها در اولویت باشـد؛ زیـرا امـروز ،بـذر آینـده کاشـته
ّ
میشود و باید مبانی نظـری در جهـت بازشناسـی پویانماییهـای دینـی و ضـد دینـی تبیـین و
تعریف شوند.
ازاینرو ،در این مقاله به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به رمزگشـایی تفکـر و آسـیبهای موجـود در
پویانماییهای مشهور بر اساا مبانی تربیت اسالمی پرداخته میشـود .تحلیـل یافتـهها نشـان
میدهد که اکثریت پویانماییهای یربی ،به صورت نهان در پی «تخریـب ،تحریـف ،تغییـر و
تصرف» در اصو ادیان ابراهیمی ،بهخصـوص اسـالم و نهادینهسـازی باورهـای جـایگزین از
ادیان ییرتوحیدی هستند.

کلیدواژهگان 
پویانمایی ،کودکان ،تربیت دینی.
* پژوهشگر رسانه ،هنر و ادبیات دینی:

مقدمه 

پ
اکی کودکی ،فرد معموال بـه سـه دنیـای« :تخیـل»« ،تـوهم» و «حـس» وابسـتگی
در عوالم ادر ِ
بیشتری دارد .اگر روند تربیتی فرزندان در خردسالی بر مبنای بایستههای اسالمی پیش رود ،نسـل
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آینده موجب پیشرفت جامعه خواهد شد؛ همانگونهکه تأثیر تربیتـی عصـر «رنسـانس» در رونـد
روبهرشد علمی کشورهای یربـی ،توانسـت قـرن بیسـتم را بـه قـرن شـکوفایی علـوم تجربـی و
مهندسی تبدیل کند؛ بهطوریکه اکنون در کشورهای :ژاپن ،کره ،چین ،آمریکا ،آلمان ،انگلسـتان

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

و نیز کشورمان ،المریادهای روبوتیک برای نوجوانان تدارک دیده میشود و چندان دور نیست کـه
در آیندهای نزدیک ،شاهد فعالیتهای برتری در زمینههای ابزارهـای فرادیجیتـا باشـیم .اگـر در
گذر از «خیا سالم» به سوی « ّ
حس مطلوب» ،بتوان از «توهمات مخدوش» در مسـیر هـدایت
کودکان و نوجوانان جلوگیری کرد ،میتوان برای آیندۀ سرشـار از فنـاوری دیجیتـالی ـ کـه معلـوم
نیست به چه نامی نیز نامیده خواهد شد ـ فرزندان خود را بهدرستی و راستی و بـه دور از تـأثیرات
منفی زمانه تربیت نمود؛ چنانکه امام علی

ِ
كم َنر َیر ْا َف ُع ُه ُم ً َ و ُ َِر ِ َال
میفرمایدَ « :عل ُِّموً ل ْط َي نَ ْ

ِ
ب َعل َْي ِه ُم ًل ُْم ْر ِْ َئ ُة َِ َر ْأ ِی َه (ابن بابویه ،1362 ،ج ،2ص)614؛ به کودکان خود ،آن مقدار از دانش مـا
َت ْغل ُ
که به حا آنان مفید است ،تعلیم دهید تا اندیشه و نظر مرجئه ،بر آنان یالب نگردد».
ّ
امروزه ،جهان یرب برای القای آموزههای ضد دینی خود ،از دنیـای پویانمـایی اسـتفاده میکنـد.
ّ
آنان با بهرهگیری از محتواهای مکاتب فلسفی ضد دین ،هر مفهومی را که در تضاد بـا آرمانهـای
اسالمی و در ناز ترین سط از محسوسات و معقوالت باشد ،در قالب پویانماییهای جـذاب
و لذتبخش ،به ذهن کودکان تزریق میکنند تا موجودیتی متضاد با فطرت و تربیـت اسـالمی در
جامعه شکل گیرد و به جای دستیابی به کما  ،عملکردهای افراد مغایر بـا فطـرت انسـانی پـیش
رود .جهان یرب با تکرار بسیار محتواهـای اومانیسـتی ،پستمدرنیسـتی و ...در پویانماییهـای
مختلف با رنگ و لعابی متفاوت ،میکوشد تا فطرتگریـزی را در ذهـن کودکـان نهادینـه کنـد و
بدین وسیله ،پذیرش این باورها به صورت دائمی در رفتار توهمزای آنها شـکل گیـرد و بـه جـای
ارتباط با پروردگار و «بازگشت به فطرت خویش» ،1به سوی الحاد و شیطانپرسـتی پـیش رونـد.

 .1همانگونهکه قرآن کریم در آیه  30سوره روم میفرماید« :روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن .این،
فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی ،در آفرینش خدا نیست .این است ،دین و آیین محکم و
استوار؛ ولی اکثر مردم نمیدانند».

دشمنان اسالم برای دستیابی به این اهداف ،برنامهریزیهای بسیاری ترتیب دادهاند و اصـل را بـر
آموزش و تربیت کودکان با استفاده از انیمیشنها گذاشتهاند .شـیمون پـرز ،در بازدیـد از کمرـانی
مشهور دریم ورکس ،در این باره گفته است:
نباید ارتباط حیاتی میان هالیوود و آموزش را نادیده گرفت و باید بدانید که کودکان ،بیش از
سیاست مداران به بازیگران اعتقاد دارند ...شما فعاالن آموزش و پرورش هستید و نـه فقـط
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فعاالن صنعت سینما ،و با کمک فعالیتهای شما و اعتمادی که شما به وجـود میآوریـد،
میتوانید تأثیرگذار باشید ...اسرائیل عالقهمند است که شما پیامهـای مهمـی را بـه مـردم و

تکرار بیوقفه این نوع تفکرهـای ابـزاری ،تـوهمی و پـوچگرا و نیـز تـالش نکـردن والـدین بـرای
راهنمایی کودکان به سوی پویانماییهای متعارف و مناسب با هویت دینـی و ملـی ،سـبب شـده
تقلید رفتار تخیلی ،فطرت بچهها را به جایی برساند که تصور کننـد هـیچ بازخواسـتی در دنیـا و
پ
آخرت برای اعمالشان وجود ندارد؛ درحالیکه این موضوع ،کامال بـا مفـاهیم آیـات قـرآن کـریم
تعار

ْ ْ
ْ ْ
دارد؛ چنانکه میفرماید« :فمن َ ْعمل ِمثقال ذ ّر ٍة خ ْي اْا َْ ُه ،ومن َ ْعمل ِمثقذال ذ ّر ٍة ش اّذْا

َْ ُه» (زلزا 7 :و .)8حـوادثی کـه قـرآن از آن حکایـت میکنـد ،میتوانـد در دنیـا و در بزرگسـالی
کودکان امروز اتفاق بیفتد؛ آنگاه که برای رسیدن به پـوچی ،دسـت بـه آتـش زدن ،تخریـب و در
نهایت ،خودکشی میزنند و پایانی ناخوشایند برای تمام لذتهای پوچ خود ترسیم میکنند.
با شروع انقالب اسـالمی در اواخـر قـرن بیسـتم و احیـای بنیـادگرایی اسـالمی در خاورمیانـه و
پیامهای روشن و واض آن و نیز تأثیرش بر فرهنگ و ادب و هنر منطقه ،در جهان نگاه تـازهای بـه
دین توحیدی پدید آمد؛ دینی برخاسته از مکتب اسالم و قرآن؛ اما متأسـفانه در سـا های اخیـر،
تأثیرات جهان یرب بر مکتب هنری ما یا به فرمایش مقام معظم رهبری ،تهاجم فرهنگـی ،نـاتوی
فرهنگی و تخریب فرهنگی انقالب اسـالمی ،مجهزتـر و همهجانبـهتر پـیش مـیرود .بنـابراین،
پدیدآورندگان محصوالت فرهنگی ـ هنری کشور موظفاند به آسیبشناسـی ،تحلیـل ،تجهیـز،
مقابله و ساخت آثار منطبق با اسالم و قصص قرآن کریم درباره ملتها ،طبیعت ،همنوعشناسـی
و ذات بشری برردازند .ازاینرو ،باید در پویانماییهای محتوایی ،توجه خاصی به مفاهیم بنیادینی
مانند :وجود ،اراده و هدف داشت تا بتوان مفاهیم مربوط به انسان و برخاسته از تفکرات فلسفی ـ
حکمی ،معارف و اخالق اسالمی را از قرآن کریم استخراج کرد و به جهـان تشـنه حقیقـت ارائـه
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کودکان برسانید (ایرنا.)1393 ،

نمود .بر این اساا ،در پژوهش حاضر ،ضمن تحلیـل کـاربردی آثـار متـأثر از ادیـان ،مکاتـب،
افراد ،سازمانها و معرفی آسیبها ،دانستهها و بایسـتههایی مناسـب در اسـلوب تربیـت دینـی و
روند تبلیغی برای کودکان تبیین شده است.
 70القاینگرشانسانگرایی(1اومانیستی)درابعادزیستانسانی 

در ایلب پویانماییهای هالیوودی ،از زمان «والت دیزنی» تا کنـون ،بیشـتر بـه مفـاهیم انسـانی
ّ
پرداخته شده است؛ تا دینی .از نمونه کارتونهای ضد دینی ،میتوان به کارتون «تام و جری» ،2از
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آثار دینی میتوان به کارتون «اردک طمعکار و خسیس (اسکروچ)» 3و نیـز از کارتونهـای دینـی
ایرانی میتوان به «خداوند ،لکلکها را دوست دارد» و «هادی و هدی» اشاره کرد.
ازآنجاکه یکی از مکاتب ّ
مهم انسان معاصر در چرخه زیستی« ،انسانگرایی» یـا اصـالت انسـان
پ
است ،سازمانهای حقوق بشری ،حقوق زنان و حقوق کودکان ،معموال به عنوان دفاع از حقـوق
انسان و در واقع ،با هدف موازیسازی انسان با ابزار ،با ترویج مفهوم حقـوق مسـاوی ،سـعی در
نفی تعهد و دین و هرگونه وابستگیهای فرامادی دارند .اومانیستها برای بیتفـاوت و سـادهانگار
نمودن کودکان ،گاه با نگاهی تمسخرآمیز به انکار آموزههـای دینـی میپردازنـد و گـاه بـا نگـاهی
شکآمیز و نهیلیستی ،آنها را نفی میکنند.
بر اساا بررسیهای نویسنده ،بیش از  50درصد از  10پویانماییهـایی کـه از سـا  2005تـا

 2014اسکار گرفتهاند ،4مبنای اومانیستی دارند .از دیگر انیمیشـنهای اومانیسـتی ،میتـوان بـه:
لوراکس ،مری و مکـس ،ظهـور نگهبـان ،بـاب اسـفنجی ،شـش قهرمـان بـزرگ ،دانـه سـیب،
انتقامجویان و مرد عنکبوتی اشاره کرد .در ادامه ،به فراخور موضوع ،چندی از آنها به عنوان شاهد
 .در این کارتون« ،تام» به دلیل آزار به «جری» ،جهـنم را در خـواب میبینـد و وقتـی بیـدار میشـود،
.2
میبیند از کنار شومینه ،زیا ها پرت شده است و این ،یعنی تمسخر جهـان آخـرت .انیمیشـن ِش ِـرک ،معروفتـرین
انیمیشن الحادی است.
 .3از سری کارتونهای آیازین بوده است .در انیمیشن اردک زرنگ ،اسکروچ (اردک سرمایهدار) ،شب کـریمس بـه
خانه کارگر فقیر خودش (میکیموا) هدیه میبرد و بچه او را آیـوش میگیـرد و شـادی خـودش را بـا آنهـا تقسـیم
میکند .این ،نگاه دینی است.
پویانمایی اسکارگرفته که بررسی شدهاند ،عبارتاند از« :یخزده»« ،دلبر»« ،رنگو»« ،داستان اسـباببازی« ،»3بـاال»،
 .4ده
ِ
«وای ...ای»« ،موش سرآشرز»« ،خوشقدم»« ،واالا و گرومیت»« ،شگفتانگیزان».

مثا در بررسیهای محتوایی اومانیستی پویانماییها ،مطر ،میگردد.
.1انسانیاخدا 

در تفکر اومانیستی ،انسانها منشأ و مقصدی خدایی ندارند و سعادت خویش را در تقـرب بـه او
نمیدانند .عبودیت و اتکا به خداوند ،در زنـدگی آنهـا انعکاسـی نـدارد (فرجنـژاد ،1395 ،ص.)50
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ازاینرو ،اومانیستها برای از میان برداشتن انسانشناسی و جهانبینی توحیدمحور ،در پی القـای
انسانشناسی اومانیستی از طریق پویانماییها هستند تا کودکان بر اساا این تفکر ،قابلیتهـایی
بر این ،خود را در جایگاه پروردگار برندارند.
پ
اگرچه شخصیتهای داستانی به طور مستقیم وجود خدا را نفی نمیکننـد و خـود را ذاتـا ملحـد
نشان نمیدهند ،اما با ّرد پدیدههای متافیزیک دینی ،توهمات بشری را جای تعلقات دینی و الهی
قرار میدهند؛ برای نمونه ،در پویانمایی مذهبی «شاهزاده مصر» ،1نقش حضـرت موسـی
نجات قومش ،بسیار ُپررنگتر و مهمتر از پروردگار است و مانند سایر آثار هالیوودی ،بشـر فقـط

در

با یلبه بر مشکالت به پیروزی دست مییابد؛ نه بـا اسـتعانت از یـاری خداونـد (ترابـی مهربـانی،

 ،1385ص.)430
از مهمترین آسیبهای چنین طرز تفکری در حوزۀ اعتقادی ،بیمعنـا شـدن مفهـوم قضـا و قـدر

ُ ْ
ا
ُ ْ
الهی و نفی ربوبیت خداوند است؛ درحالیکه قرآن میفرماید« :قذل َّل أ ْم ِلذك ِلنف ِسذي ّ ّذْا وَّل
ْ َّ
نف اعا ِإَّل ما شاء َّالل ُه (یـونس)49 :؛ بگو برای خود زیان و سودی در اختیار ندارم؛ مگر آنچه را خـدا

بخواهد ».این امر همچنین ،باعث شکلگیری شخصیتی با انتظارات ییرواقعی و تصوری موهوم
از توانمندیهای خویش میشود که در عمل ،با شکست و ناکامی مواجه میشود و منبع معنـوی
و ماورایی برای تسکین آالم خویش نمییابد (باقرینژاد ،1391 ،ص.)75
در ایلب کارتونهای امروزی ،نگاه به انسانها از دریچـه فلسـفه «تصـویر فناورانـه» ،2فقـط بـه
 .1روایت زندگی حضرت موسی

به روایت هالیوود.

جهان امروز با خلق تصاویر فناورانه ،وارد دوره جدیدی از تاریخ شده است؛ همچنانکه جهان دیروز با خلق نوشتن بـا خـط و
حروف الفبا ،وارد عرصه جدیدی از زندگی و تفکر شد .این اتفاق جدید تـاریخی ،یعنـی پیـدایش تصـویر فناورانـه ،عبـارت
دیگری از ظهور انسانی جدید است .انسانی که مرحله ابزار و حتی ماشین را پشت سر گذاشته و به تعبیـر فلوسـر ،بـه انسـان ـ

آسیبشناسی محتوای پویانماییهای غربی در تربیت دینی کودکان

مانند تصمیمگیری برای کل هستی و تسلط بر تقدیر خویش را در وجود خود باور کننـد و افـزون

جهان خیا انگیز منتهی میشود .از دیدگاه این فلسفه ،انسان فعلی جهان را به سویی میبـرد کـه
تصویر یا عینیت ،جایگزین تمام مفاهیم ذهنی خواهد شد .در روند ایـن نـوع تفکـر انسـانی ،بـا
پیشــرفت مهارگســیخته فضــای دیجیتــا و حاکمیــت مطلقــش بــر جهــان ،کمکــم فرضــیههای
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محتوامحور کمرنگ شده ،انسان هر روز از مفاهیم دینی دورتر خواهد شد؛ چراکه ایلب مفـاهیم
دینی ،ذهنی و محتوامحور هستند .کودک امروز ،بهویژه زیر هفت سـا  ،آنچـه را میبینـد ،بـاور
دارد؛ نه آنچه را که دربارهاش میشنود .کودک امروز میتوانـد بـا اسـتفاده از پویانماییهـایی کـه
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میبیند ،خدایش را بهگونهایکه به نفعش باشد ،بسازد؛ نه اینکه والـدین بـا اسـتفاده از آموزههـای
ّ
سنتی و دینی ،در زوایای مغزش به وجود بیاورند .این ،همان آسیب فلسفه تکنوـ ایماژهاست.
بندیانسانها 


.درجه
2

قرآن کریم در آیات بسیاری (ر.ک :حجرات18 :؛ بقره285 :؛ شوری13 :؛ اسراء70 :؛ مائـده8 :و ،)135بـر
تساوی تأکید کرده و تقوا را تنها مالک برتری انسـانها دانسـته اسـت؛ امـا در مکتـب اومانیسـم،
انسانها از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند؛ بلکه «درجهبنـدی» 1میشـوند و مثـل اعـداد در
یک ستون قرار میگیرند و فقط توان (ریاضی) یا درجه میتواند آنها را به مقامات بـاالتر برسـاند.
در این روند ،هر فرد برای رسیدن به درجـات بـاالتر ،بـدون تعهـد و مسـئولیت دینـی ،اجـری و
اخروی ،میکوشد پا روی هر پلهای بگذارد.
در این مکتب ،اتفاقهای تصویری در حوزه پویانمایی ،به قهرمانهای انسانی که بر اساا کـنش
قهرمان داستان شود ،نیاز ندارد؛ بلکه به انسانهای زرنگ ،فریبکـار
یا صفات اخالقی پسندیده،
ِ
و ...نیاز دارد؛ انسانهایی که بتواننـد بـا اعـداد بـهخوبی کـار کننـد .ازایـنرو ،در پویانماییهـا،
سر دیگران کاله بگذارند و یا با فریب و شیطنت ،پو  ،امتیاز و بـاج بیشـتری
بچههایی که بتوانند ِ
از پدر و مادر یا دوستانشان بگیرند ،برتر و مـورد تحسـین جلـوه داده میشـوند .نمونـهای از ایـن
مفهوم را در پیروزی موش بدجنس بر گربه ،بسیار دیدهایم.
روبوت (

) مبد شده است .این انسان جدید ،یعنی انسان فناورانه ـ رسانهای ،انسـانی اسـت کـه بـا نظریـههای

کالسیک بهسختی میتوان آن را فهمید؛ حتی هیدگر در آثار درخشان خود دربـاره فنـاوری ،هنـر و تصـویر ،بـه ایـن موضـوع
نمیپــردازد( .ر.ک :ســید مهــدی نــاظمی قرهبــاغ« ،فلوســر و ربــات ســینمایی» ،روزنامــه فرهیختگــان ،شــماره ،2611
 ،1397/07/25ص)6
 .1در انیمیشن «داستان اسباببازیها» ،درجهبندی مشهود است.

.اصالتهمنوعپرستی 

3

در دین اسالم ،بر کمک به همنوعان ،با اخالص و به هدف رضایت خداوند تأکید شـده اسـت.

1

در کارتونهای قدیمی که با نگاه کـاتولیکی سـاخته میشـد ،هـدف قهرمانهـا بـرای کمـک بـه
دیگران ،فقط توحیدی و برای رضای خدا بود؛ امـا در پویانماییهـای اومانیسـتی ـ کاپیتالیسـتی،
اهداف بهظاهر انسانی معرفی میشوند و همه کنشهای شخصـیتها بـه جهـت وجـود انسـان
پ
شکل میگیرد؛ آن هم نه انسانی که مخلوق خداست؛ بلکه انسانی که خـودش هـم صـرفا ابـزار
شرکتهای تولیدکننده پویانمایی است.
بر اساا همین آموزهها ،کودکان میآزموند که نـه بـه واسـطه دیـن و وجـدان بشـری از دیگـران
دستگیری کنند و منجی یا رابینهود فقرا بشوند ،بلکه خاستگاه کمک را فقـط بـه دلیـل انسـانیت
بدانند؛ برای نمونه ،در کارتونهای ملوان زبل ،دیوید کاپرفیلد ،گالیور و ،...همیشه یـک قهرمـان
وجود داشت که برای انسانهای دیگر کار میکرد و قصدش کمک به دیگران ،آن هم فقط نه برای
رضای خداوند ،بلکه به دلیل «اصالت» انسان بود؛ چراکه نگاه هیومنیستی در این تفکر ،تنهـا بـه
اهداف دهکده جهانی میاندیشد.
.4نژاد،معیاراصالتانسان 

در ایلب پویانماییهای جهان یرب (اروپا ـ آمریکا) ،تبعیض نژادی در داسـتانهایی بـا ِتـم درام

بــهوفور دیــده میشــود .در یکســو ،کودکــان فقیــر «رنگــین پوســت» 2و در دیگرســو ،اش ـراف
پ
سفیدپوست 3با والدین سفید اشرافی 4در جامعه اشرافی ،5قهرمان داستان هستند و معمـوال زنـان
سفیدپوست از نظر ظاهری زیبا ،خوشپوش ،خوشاندام و از نظر اخالقی مهربان ،بخشنده و نیز
پ
پاکیزه هستند و زنان سیاهروست از نظر ظاهری زشـت ،بـدهیکل ،بـداخالق ،خشـن و معمـوال
بدلباا و کثیف میباشند.
تفاوتهای طبقاتی و نژادپرستی ،حتی با چهره دیـن ،نـه فقـط در ظـاهر یـا دیالوگهـا ،بلکـه در
 .1بقره.261 :
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است .جالب آنکه اهداف نهان ،یعنی :سوءاسـتفاده ،مصـرفگرایی و انباشـت سـرمایهها ،بـرای
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پ
ُ
کنشهای شخصیتها نیز نمود دارد؛ مثال جایی که زن خوشقامـت سـفید بـرای یـک خـانواده
مفلــوک ســیاه ،از کلیســا و زنــان انجمنهــای ّ
خیــر ،کمــک جمــعآوری میکنــد؛ حتــی در
پویانماییهایی نیز که شخصیتها با موجودات فرازمینی و فراتـاریخی درگیـر هسـتند ،قهرمانـان
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سفیدپوست یا چشمآبی و سبز ،1بور ،نترا و دارای جسارت نبرد هستند که با موجودات عجیـب

میجنگند و پیروز میشوند .پویانمایی «نارنیا» ،از جمله همین برترینژادی و اشرافیت «سـفید»
است .در داستان اسباببازی نیـز برخـی اسـباببازیهای قهرمـان ،بـه شـکل انسـان قدبلنـد و
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چشمآبی و موبلوند هستند.
این نظام طبقاتی ،در کارتونهایی که شخصیتهای حیوانی دارند هـم قابـل مشـاهده اسـت .در
کارتونهای قدیمی «یوگی و دوستان» یـا همـان کشـتی فضـایی ،یـک «االغ» را نمـاد یـک فـرد
سیاهروست قرار داده و او را با رفتـار و اعمـالی نابخردانـه معرفـی میکننـد و بـا زبـان انگلیسـی
ّ
« ِنگرو»یی و رفتار نگرویی (سیاهپوستی) او را نمـایش میدهنـد؛ حتـی در ضـد تبلیغـات علیـه
«باراک اوباما» در هنگام انتخابات ریاست جمهوری آمریکـا ،جمهوریخواهـان او را بـه عنـوان
یک سیاهپوست با کاراکترهای االغ سیاه معرفی میکردنـد و بـه تمسـخر میگرفتنـد .نکتـه مهـم
اینجاست که بنا بر اهداف سرمایهداری ،حتی در پویانماییها نیز همه انسانها از هر نوع و نژادی
برای مصرف برابرند و زمانی که وقت نوع خدمات و رفاه اجتماعی میرسد ،تبعیض و رنگها بـه
وجود میآیند .این تفاوتها و امتیازهـا ،زمـانی بـروز پیـدا میکنـد کـه سـخن از بهرهوریهـای
«اجتماعی» و اعطای مراتب اجتماعی به میان میآید.
واپسگراییتاریخی 


واپسگرایی تاریخی ،در حقیقت ،همان بازگشت به اعتقادات متحجرانه گذشته و پـیش از ظهـور
ادیان ابراهیمی است .باستانگرایی که در ایران با «کوروشگرایی» در حا تظاهر و ازدیاد اسـت،
ایی» اروپـایی ،در حـا زدودن افکـار دینـی و انسـان
در یربیان نیز با «حماسهگرایی» و «ملیگر ِ

الهی از بطن هنرهای نمایشی است .در جهان امروز ،گردانندگان «اسـتعمار نـوین» 2بـه کمـک

مکتب «سرمایهداری نوین» ،3میکوشند حقیقت جهان را وارونه جلوه دهند و در ایـن راه نیـز بـه
 .1ر.ک :سولیوان و مایک ،در انیمیشن «دانشگاه هیوالها»« ،باب اسفنجی» و. ...

موفقیتهای فراوانی دست یافتهاند .در دنیای کنونی ،حکام استعمارگر جهان ،دیگر افراد مسـیونر
به دنبا رنگینپوستان نمیروند که آنان را «یسل تعمید» دهند؛ بلکه این آثار تصویری است کـه
از طریق رسانههای صوتی و تصویری دیجیتا به سراغ یکایک آنهـا در سراسـر جهـان مـیرود و
آنها را به سوی آنچه میخواهند ،سوق میدهد .واپسگرایی ،روش بسـیار پیشـرفتهای اسـت کـه
اکنون اتاق فکر گردانندگان رسانههای جهان برای مبارزه با توحیدگرایان ،دینباوران ،ملیگرایـان و
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ملتهای دارای تمدن و فرهنگ ،آن را در دستور کار خویش قرار دادهاند .آنان هیچگاه مستقیم بـه
حالتی «نفیگرایانه» به نقد و بررسـی و گـاه بـه تعریـف و توسـعه فرهنـگ ،ادبیـات و تمـدن آن
ســرزمین میپردازنــد .در ایلــب مــوارد هــم «منجــی» واقعــی را ـ کــه آن قــوم و ســرزمین را از
های موبور آمریکایی انتخاب میکنند.
باورهایشان نجات خواهد داد ـ از میان چشم آبی ِ

واپسگرایی ،همان رفتار رومیان در برابر مسیحیت بود که نه تنها با مسیحیت مبارزه نکردند ،بلکه
توانستند با «سیمولیزه» کردن آن دین به نفع خود ،مبانی و افکـارش را در اختیـار بگیرنـد .همـین
روش را معاویة بن ابیسفیان نیز در زمان حکومت خود بهکار ُبرد و توانست با تغییرات عمیـق در
باور عامه مردم ،دین اسالم را به دینی امرریالیستی و سلطنتطلب برگرداند و پس از آن ،سـالطین
بنیامیه ،بنیعباا و حاکمـان محلیشـان ،تحـت عنـوان «خلیفـه» بـه سـلطنت و امرراطـوری
برردازند.
امروز ،رسانههای یربی با عقاید بازمانده از افکار اموی و عباسی و تسلط بـر فضـای مـاهوارهای
جهان اسالم ،توانستهاند با روش «حقیقت سلبی» ،مردم را از درون با عقایدی بهظاهر توحیـدگرا،
ولی با باطنی ملحد و دنیاپرست پرورش دهند .آنان با تبلیغ و ترویج بسیار کودکان ،جهان اسـالم
را به سوی پویانماییهایی در ژانر اکشن ،1ترسناک 2و موزیکا  3میکشانند که بـا اسـاا تعـالیم

اسالمی در تعار

است.

در ایلب پویانماییهای عربی که اکثریت آنها را کشورهای یربی و هالیوود میسـازند ،ژانرهـای
ییربومی تعلیم داده میشود تا جوان عرب ،روزبهروز به عیاشـی و خوشـگذرانی بیشـتر برـردازد.
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اعتقاد و باورهای ملی و مذهبی ملتها حمله نمیکنند؛ بلکه با تشکیک در مبـانی اعتقـادی ،بـا

ازاینروست که ایلب کشورهای عربی ،به تفریحگاههای ناسالم جهان تبـدیل شـدهاند؛ زیـرا در
طی حداقل  50سا گذشته و از بدو ورود تلویزیـون بـه فضـای خانـههای کشـورهای اسـالمی
تاکنون ،فقط تفری و عشقبازی را در ذهن بچههای مسلمان ترویج دادهاند .بـا توجـه بـه وجـود
76

ماهوارهها ،امروزه کودکان جهان به همه نوع پویانمایی دسترسی دارند و این خطر ،تغذیه دیـداری
ناسالم کودکان همه کشورهای جهان و بهویژه مسلمان را تهدید میکند.
واپسگرایی (حقیقت سلبی) ـ همانطورکه از نامش برمیآیـد ـ بـه طـور ییرمسـتقیم ،ضـرورت
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اعتقاد به اصو دین و عمل به واجبات و احکام را به بهانـه سـرگرمی ،شـادی و خوشـگذرانی ،از
ُ
دین سلب میکند و تنها نمود ظاهری مسلمان بـودن را بـه کودکـان میشناسـاند تـا آنهـا نیـز در
بزرگسالی ،در دین خود منفعل باشند و به واسطه عقاید سطحی و وارونهای که از مکاتب فلسـفی
ّ
ضد دین موجود در تصاویر پویانماییها ،فیلمهـا و ...دربـاره هسـتی دریافـت میکننـد ،انـدک
باورهایی را که توسط آموزههای س ّنتی به آنها رسیده ،از دست دهنـد .از جملـه ایـن انیمیشـنها،
میتوان به «رییس مزرعه» و «سوسیس پارتی» اشاره کرد.
تغییرماهیتانسان 

پدیدآورندگان پویانماییها و کارتونهای تصویری ،1طی قرن گذشته برای تبیـین و تغییـر ماهیـت
وجودی ،با تکیه بر ماهیت ارادی و استفاده از ساختار مفهومی سهگانه (سه مکتـب :مارکسیسـم،
اگزیستانسیالیسیم و کاپیتالیسم مخلوط به نهیلیسم) ،توانستند دست به دینزدایی عمومی بزننـد.
این ساختار دینزدایی ،در شروع قرن بیستویکم بهطورکامل در آثار هـالیوودی جهـان یـرب و
حتی در کشورهای جهان شرق و اسالمی هم دیـده میشـود .در راسـتای ایـن مکاتـب و بـهویژه
اگزیستانسیالیسم ،بسـیاری از پویانماییهـا در پـی تغییـر ماهیـت انسـانی بـه هـر نـوع ماهیـت
ییرانسانی هستند .ازاینرو ،گاه «اراده انسان» را آنقدر قوی نشان میدهنـد کـه حتـی از خداونـد
بلندمرتبه هم باالتر است و گاه آنقدر ضعیف میشود که از اشیا و حیوانات هم کمتـر اسـت؛ تـا
کودک بنا بر همذاتپنداری ،بیاموزد که یکی از این دو تعار

را انتخاب نماید و خالف فطـرت

انسانیاش عمل کند.
 .1اوایل قرن بیستم ،در مجالت ،نوعی کارتون چاپ میشد کـه حالـت انیمیشـنی داشـتند و دیالوگهـا در کنارشـان نوشـته
میشد.

همانطورکه در قرآن مراتب ارزشی برای همه مخلوقات یکسان نیست و بارها به فضـیلت انسـان
نسبت به موجودات دیگر در ساختار آفرینش و حیات موجودات و نیز جانشـین قـرار دادن وی در
میان موجودات زمین اشاره شده ،نظریه «رعایت شأن ممدو( »،موسوی ،1394 ،ص )87نیز انسـان
را دارای شأن و کرامات الهی میداند و معتقد است نباید ارزش انسان ،حیـوان و اشـیا را بـه طـور
پ
یکسان در داستانپردازیها و یا آثار هنری جلوه داد؛ کـاری کـه تعمـدا در پویانماییهـا صـورت
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میگیرد.
.1اصالتاراده 

در بسیاری از پویانماییها مانند« :پاندای کونگفوکار»« ،الکپشتهای نینجـا»« ،بـره نـاقال»،
«راتاتویل» و «هرکسی قهرمان است» ،مفاهیمی مانند «دستیابی به آروزهای بزرگ به شـرط بـاور
و نقش بیبدیل آن برای رسیدن به اهداف» ،گاه در دیالوگ به صورت مستقیم و گـاه بـه صـورت
ییرمستقیم ،در روند یک داستان بارها مطر ،شده اسـت تـا در سـایه مکتـب اگزیستانسیالیسـم،
نقش اراده انسان را بیش از اراده خداوند نمایش دهند؛ درصورتیکه در قرآن آمده است« :از خـدا
یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمـین ،ازآن خداسـت و آن را بـه هـرکس از بنـدگانش کـه
بخواهد ،واگذار میکند و سرانجام [نیک] ،برای پرهیزکاران است» (اعراف.)128 :
اگرچه انسان دارای قدرت اختیار و مسئو اعما خویش است ،امـا بسـیاری از امـور دنیـوی در

َّ
ُ
َّ
الل ُ
ذه ر ُّب
اختیار انسان نیست و بر مبنای اراده الهی تحقق مییابد .آیـه «وما تشاؤون ِإَّل أن َشذاء
ْالعال ِمين» (تکویر )29 :نیز باصراحت توضی میدهد که اگر خداوند متعا نمیخواسـت ،انسـان

از اختیار در اعما و رفتار خویش بهرهمند نمیشد و تنها با اراده الهـی ،ایـن امـر ممکـن اسـت

(عموری و همکار ،1393 ،ص.)45
بنا بر تفکر اصالت اراده ،مهم نیست که یک فرد اکنون در چه نقطهای قـرار داشـته و تـا چـه حـد
ضعیف باشد ،آنچه مهم است ،اینکه او میتواند با تالشش به چیزی تبدیل شود کـه بسـیار بـا آن
فاصله دارد؛ برای نمونه ،در «پاندای کونگ فوکار» ،شخصیت اصلی داستان ،یک پاندای چـاق و
بیدستوپاست که در سیر داستان ،به بزرگترین جنگجـوی شـهر تبـدیل میشـود .ایـن ،بـدان
معناست که ذات پاندا به عنوان یک حیوان تنبل مهم نبوده و مهم هدف و باور به آن هدف اسـت.
اگر باور وجود داشته باشد و فرد اراده کند ،میتواند به هر چیزی برسد و این فرد است کـه تعیـین

آسیبشناسی محتوای پویانماییهای غربی در تربیت دینی کودکان

در ذیل ،به نمونههایی از روشهای تغییر ماهیت و تنز شأن انسان اشاره میشود.

میکند که چه باشد؛ نه ذات و شاکله از پیش تعیینشـده .چنـین موضـوعی ،هرچنـد در مرحلـه
نخست ،بسیار خوب و سازنده به نظر میرسد و یـا چـه بسـا اینگونـه هـم باشـد ،امـا اینگونـه
مفــاهیم ،در مکتبهــایی ریشــه دارد کــه در مبــانی و پیشفر هــا ،تفاوتهــایی بــا مبــانی و
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پیشفر های دینی ما داشته و اگر بهدرستی بررسـی و تحلیـل نشـوند ،در بلندمـدت میتواننـد
موجب استحاله فکری کودکان و نوجوانان ما شوند (بشیر و همکار ،1396 ،ص.)108
.2تغییرماهیتانسانبهاشیا

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

امروزه ،در پویانماییها نیز ماشین حکومت میکند تا به افراد و بهویژه بـه کودکـان اینگونـه القـا
شود که این شیء است که به انسـان قـدرت میدهـد و انسـان را تسـخیر میکنـد .پشـت تفکـر
حکومت ماشین ،کمرنگ ساختن و از بین بردن مفاهیمی مانند پیروزی خون بر شمشـیر اسـت؛
چون در این تفکر ،انسان در مقابل تصویرهای تخیلی و ماشین و ،...کمارادهترین موجـود جلـوه
داده میشود.

پیدایش نوع تفکر تسلط ماشین بر انسان ،به پویانمایی قدیمی «دژ فضایی» 1برمیگردد .این نـوع

پویانماییها ،از فیلمهای متوالی جنگ ستارگان و پروژه فضایی رونالد ریگان برای تسخیر کیهـان
شروع شد و سا ها ادامه پیدا کرد .در ایـن پویانمـایی ،ابـزار بـه جـای انسـان دارای قـدرتهای
فیزیکی و متافیزیکی است و تصمیمگیری ،بر عهده ماشین میباشد؛ حتی در تبلیـغ هواپیماهـای
نــوین آمریکــا ب ـرای ســا  ،2020مــد تبلیغــی «پروپاگانــدایی» ایــن هواپیماه ـا ،شــبیه ایــن
کارتونهاست.
در کارتونهای جدید نیز مبارزه قهرمان یا شخصیت اصلی ،حو شیء ارزشی شـکل میگیـرد و
کنشگران مختلف در رابطه میان شخصیت و شیء ارزشی ،موضوع مخصوص به خود میگیرنـد
و تنها موضوع مهم ،آن است کـه کنشـگران مختلـف ،واقعیـت اجتمـاعی ندارنـد؛ بـرای مثـا ،
کنشگری «بنتن» حو سـاعت عجیـب او شـکل میگیـرد .بـدون امنیتـریکس« ،بنتـن» یـک
دانشآموز ترسو و دستوپا چلفتی است که موضوع استهزای دوستانش میشود« .کیم پاسـیبل»
نیز بدون رایانه جیبی خود ،دختری خجالتی است که تنها از عهده رقصیدن برمیآیـد (نجـفزاده و
 .1روبوتک یا همان دژ فضایی ،ماشینهایی که با قدرت حس و تشخیص و تصمیم و با همراهی انسان ،دسـت بـه مبـارزه بـا
مهاجمان میزنند.

همکار ،1391 ،ص .)52همچنین در پویانمایی «وا ئی» ،نشان داده شده اسـت کـه انسـانها اراده
ندارند و برای تصمیم گرفتن ،نیازمند رباتها هستند (میره بیگی ،1395 ،ص.)102
.3تغییرماهیتانسانبهحیوان 

چطور میشود که از یک تخیل پستمدرنیسم ،مرزهـای بـین انسـان و حیـوان از بـین مـیرود
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چگونه پندارهای انسانی به عنـوان اشـرف مخلوقـات ،بـه پنـدارهای حیـوانی تبـدیل میشـود و
توانمندی حیوان در مقابل انسان ارتقـا پیـدا میکنـد در کارتونهـا و فیلمهـای سـینمایی مثـل:

و اراده خود به مرتبه «انسانی» میرسند و یاریگر یا نجاتدهنده بشریت میشوند .در ایلب ایـن
کارتونها ،شاهد توانایی فوقالعاده حیوانات در اجرای عدالت و یاریرسانی به انسانها (هماننـد
جریان رباتیک که در جوامع پیشرفته در حا گسترش میباشد) و نیز مطر ،کردن حیوان و ربـات
با عواطف انسانی هستیم؛ درصورتیکه شاکله وجودی انسان ،برخوردار از مراتب ادراکی معقو

ْ ُ
و محسوا است؛ چنانکه قرآن میفرمایدُ « :ق ْل ُك ٌّل َ ْعم ُل على شاكلته فذْ ُّب ُك ْم أ ْعل ُ
ذم ِبمذن هذو
ِ ِِ
ا
ْ
بيَل (اسـراء)84 :؛ بگو کـه هـرکس بـر حسـب ذات و طبیعـت خـود (شـاکله و سـاختار
أه ى س

نفسانی) ،عملی انجام خواهد داد و خدای شما به آنکه راهیافتهتر است[ ،از همـه کـس] آگـاهتر
است».
از جمله انیمیشنهایی که برای تغییر ماهیت انسانی به ماهیت حیـوانی میکوشـند ،میتـوان بـه:
«موش سرآشرز»« ،سیاره گنج»« ،آقای پیبـادی و شـرمن» و «هتـل ترانسـیلوانیا »2اشـاره کـرد؛
«برای نمونه ،در پویانمایی «موش سرآشرز» ،یک موش برای رسیدن به هدفش موفق میشود کـه
یک کارگر ساده و کودن را به تسخیر خود در آورده و بـا مخفـی شـدن در کـاله آشـرزیاش ،او را
مانند یک عروسک خیمه شببازی به خدمت خود درآورد» (بـاقرینژاد ،1394 ،ص .)78در چنـین
پویانماییهایی ،تالش و جستوجوی حیوانات برای تغییر ماهیت ،به بهانه به دست آوردن مقـام
باالتر ،در ذهن کودک نهادینه میشوند و حتی باعث میگردد کودک به باالتر بودن مرتبه انسان از
حیوان شک کند .همچنین ،موجب میشود کودکـان نیازهـای معنـوی ،از جملـه نیـاز بـه :دعـا،
نیایش ،توکل و توسل را در خود احساا نکنند .شاید اینگونه آموزهها و همذاتپنداری ،بسـتری
شوند تا کودکان از شبیه شدن خود به حیوان ،برای نمونه ،آرایش مو و صورت به شکل آنها ،لذت

آسیبشناسی محتوای پویانماییهای غربی در تربیت دینی کودکان

«پسرک اژدهاسوار»« ،مـرد مورچـهای»« ،افسـانه نارنیـا»« ،اسـرایدرمن»« ،پلنـگ صـورتی» و
پ
«الکپشتهای نینجا» ،معموال ابرقهرمانها ،موجوداتی ییرانسانی هستند که با اخـالق ،آرمـان

ببرند .ازاینرو ،در جامعه شاهدیم کودکان سنین باالتر ،موی سر خود را بـه شـکل «سوسـمار» و
«گربه» و ...پیرایش میکنند و یا عکسهای پروفایلهای خود را در شبکههای اجتماعی بـا انـواع
اپلیکیشنهای تغییر تصویر ،به شکل حیوانات مشابهت میدهند.
.4 80تغییرماهیتانسانبهاساطیر(موجوداتتخیلی) 

در بسیاری از پویانماییها ،ضمن ارتقای تخیل متوهم ،آنچه را به ذهن کودکان القا میکنند ،نفی
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

ویژگی معقو و محسوا انسان بهگونهای مخالف با آرای دینی و آیینهای توحیدی اسـت؛ زیـرا
پ
دین اساسا بر اساا پارامترهای معقو و محسوا پدیـد آمـده و توسـط پیـامبران بـین انسـانها
منتشر شده است.
داستان پویانماییها ،افسانهها و اساطیر ،از د تاریخ زیسـتی زمـین بیـرون
در فضای پسامدرن،
ِ

آمدهاند و بـا شخصـیتها و موجـودات اعجـاببرانگیز ماننـد :شـیاطین ،اهریمنـان ،زامبیهـا،
هیوالها ،موجودات فرا واقعی و تخیلی ـ بدون محدودیت طراحـی بـرای سـازنده و یـا نگارنـده ـ
همراه شدهاند .در ژانرهای اکشن ،علمی ـ تخیلی و ترسناک پسامدرن ،ایلـب نـوعی تخریـب و
تحریف در موجودات خلقت و محیط زیست انسانی وجود دارد که باعث دگراندیشی و نرذیرفتن
باورهای فطری انسانی و دینی میشود .آرایشهای مو و لباا و وفور تاتوهای هیوالیی در افـراد و
حتی کودکان ،نشاندهنده تأثیر تفکرات پسامدرنی اساطیرگراست.
ّ
در جشنهای «هالوین» با نقابهای ترسناک و ضد بشری ،بزرگترها و والدین موجـب تشـویق
کودکان به انتخاب لبااهای ترسناک شده و کمکم ،آنها را به سوی شیطانپرستی ،دینگریـزی و
توهمپرستی سوق میدهد« .همه اشکالی که «بنتن» به شکل آنها در میآیـد ،پـیش از ایـن ،در
زمره موجودات شرور به حساب میآمدند و سیمای ایراقشده از حیوانات دارنـد .در ایـن معنـا،
حیوانات ،نه دیگر موجوداتی از هستی و حیات ،بلکه سیمایی از انسـانهای جهشیافتـه هسـتند
که در هیبت هیوالهای جدید ظاهر شدهاند» (نجفزاده ،1391 ،ص .)52شاید از همین روست کـه
نسل جدید ،عروسکهایی را با خود حمل میکند که بیشتر در زمره هیوال بوده و به نحـو عمیقـی
در تالش است تا با چنین عروسکهایی ،اطرافیان را بترساند.
هنجارشکنیباشعارتغییر 

گویا مکتب «پستمدرنیسم» با شعار تجربه ،تغییر و چارچوبگریزی ،در پی ایجاد نیازمندی به

تغییر در انواع نگرشها و کنشها و بهخصوص تربیت کودکان است تـا بـا درهمآمیـزی سـاختار
مدرن جهت تبیین ساختار توهمی و اساطیری ،به نقطهای برسد که تاریخ و هر نـوع پـیشداوری
درباره تاریخ آینده را به شکلی انتزاعی معرفی میکند .در ایـن نـوع نگـاه ،انسـان جایگـاهی را در
آینده و یا گذشته در ذهن خود متصور نیست .بیش از  70درصد از انیمیشنهای ُپرفـروش دنیـا ـ
بر اساا بررسیهای نویسنده 1ـ در قالب پستمدرن به ترویج چارچوبگریزی ،هنجارشـکنی
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و ...میپردازند.
ایجاد اشکا برای یک صورت انسـانی اسـت .چنانچـه گفتـه شـد ،آرایـش کودکـان ،تاتوهـای

ییرمتعارف و تمایل به رنگهای خشونتبار نیز نشان از تأثیر تفکر پستمدرنی نیز دارد.
.ترویجاخالقگریزیوهنجارشکنی 

1

بــر مبنــای آموزههــای پستمدرنیســتی ،بــا نفــی «فراروایــت» 2میتــوان بــه هنجارشــکنی در
شــاخصهای دینــی ،اجتمــاعی و ...در فرآینــد تربیتــی کودکــان دســت یافــت .برخــی مفــاهیم
پستمدرنیستی در بسیاری از پویانماییها مانند« :هرکسی قهرمان است»« ،یخزده»« ،شـجاع»
و «راتاتویل» ،عبارتاند از« :رهایی از قیدوبندهای تحمیلی محیط و جامعـه ،آزادی جوانـان در
ازدواج برخالف ّ
سنتها ،پیروی نکردن از دستورعمل و قانونهای تدوینشده برای ویـژه بـودن،
نادیده گرفته شدن استعدادها در صورت رعایت قـوانین و سـاختارها و( »...بشـیر وهمکـار،1396 ،
ص.)100
آنچه در پویانماییها نمودار است ،جریان تربیـت نبایـد هـیچ هـدفی را دنبـا کنـد و فـرد بایـد
هرلحظه در حا آزمودن مسیرهای جدیدی بوده و بـا عبـور از خـط قرمزهـای اخالقـی ،دینـی،
تربیتی و فقط بر اساا امیا درونـی ،زنـدگی نوآورانـه و خـاص خـود را بسـازد .عبـور از همـه
مرزبندیها و نیز گاه تحسین بزرگترها ،باعث میشود که فرد در نوجـوانی هنجارشـکنی کـرده و
راههای ییرمعمولی مانند اعتیاد یا همجنسبازی را در پـیش گیـرد .کمتـرین آسـیب چنـین طـرز
برتـر بررسیشـده ،عبارتانـد از« :شـرک « ،»2در جسـتجوی نمـو»« ،شیرشـاه»« ،مـن نفرتانگیـز2و،»3
 .1ده انیمیشن ِ

«زوتوپیا»« ،در جستجوی دوری»« ،داستان اسباببازی« ،»3مینیوها» و «ملکه برفی».

 .2یعنی نفی هرگونه مفهوم مرکزی (باور به خدا و دین ،اخالق و )...و ایده برتری که افکـار ،عقایـد و رفتـار فـرد را بـه جهتـی
خاص سوق دهد.
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سر «اسرایدرمن» ،نقاب و لباا و چشمهایش ،نمونـه واضـحی از «تفکـر پسـامدرن» در
شکل ِ

فکری ،این است که فرد دیگر پاسدار حریم ارزشها نخواهد بود و در خـود ،انگیـزه قـوی بـرای
التزام عملی به آنها نخواهد یافت .در تربیت اسالمی ،مسیر حق و باطل بهروشنی ترسیم شده ،از
تبعیت کورکورانه از ّ
سنتهای جامعه و آداب پیشینیان نهی شده است و انبیا و مصلحان ،همـواره
82

افراد را به تجدیدنظر در سنن اشتباه پیشینیان تشویق کردهاند؛ امـا تفـاوت ایـن ساختارشـکنی بـا
ساختارشکنی پستمدرن ،در جهتگیری آن است (باقری ،1385 ،ص.)89
.عقلستیزی 

2
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عقل ،مبنای فکری بشر است و تنها مکتبی که آن را به صورت فطری به عنوان عقـل بسـیط تبلیـغ
میکند ،دین اسالم است .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :ما فرزنـدان آدم را گرامـی داشـتیم و
آنها را در خشکی و در دریا [بر َمرکبها] حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه بـه آنهـا روزی
دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم» (اسراء.)70 :
مطابق این آیه ،عقل ،عامل برتری و تمایز انسان از سایر مخلوقات اسـت و نیرویـی بازدارنـده در
مسیر انتخاب نگرشها و اعمالی است که برخالف فطرت الهی هستند .مکتـب پستمدرنیسـم
به هدف از بین بردن نقش این عامل مهم در تصمیم گیری و منطقمحوری ،به طـور ییرمسـتقیم
به عقلستیزی میپردازد و «همواره افراد را به درهمشکستن ـ بر مبنای احساا و میل درونی فـرد
و یریزه ـ و تغییر دادن همه قواعد ،تشویق میکند .از نتایج جداییناپذیر عقلگریزی ،نفی علیت
است .در بسیاری از پویانماییهـا ،رابطـه جـدی و معنـاداری بـین رفتـار شخصـیتها و نتیجـه
عملشان وجود ندارد .در نتیجه ،خیلی چیزها بـه صـورت تصـادفی اتفـاق میافتـد و بسـیاری از
رفتارها و جریانها با وجود نادرست بودن ،به پایانی خوش ختم میشوند .نفی رابطـه بـین عمـل
فرد و سرنوشت او ،باورمندی به معاد و عاقبتنگری را متزلز میکند و انگیزه درونی فرد را بـرای
ملتزم بودن به خیر و رفتار صحی  ،کمرنگ مینماید و از طرفی ،موجـب شـکلگیری انتظـارات
ییرواقعی در کودک شده و او را به موفقیت و سرانجامی خوش در همـه کارهـا عـادت میدهـد؛
بدون اینکه این موفقیت ،حاصل منطقی عمل صحی او باشد» (باقرینژاد ،1391 ،ص.)80

برای نمونه ،داستان انیمیشن «دانه سیب» ،نمونهای از انیمیشنهای عقلگریزانه است .نسخه ّاو
این انیمیشن ،درباره تالش جامعه بشری بـرای دسـتیابی بـه آرمانشـهر بـه واسـطه دسـتکاری

ژنهـای انســان و حــذف ژن خشــونت ،و در نهایــت ،طـر ،موجــودی بشــرگونه جدیــد بــه نــام
«بیوروید» است .طر ،انسان بدون خشونت ،در حقیقت ،زیر سؤا بـردن منطـق ،عقـلگرایی و

اخالقگرایی است که همواره در ادیان اصیل مطر ،بوده است؛ طرحی که خشـونت را بـه عنـوان
یک میل یریضی در بشر مطر ،میکند و در پی از بین بردن آن ،از طریق تغییر ژن انسـان اسـت؛
درحالیکه خشونت از ابتدای خلقت بشر ،مانند ّاولین خشونت در پسران آدم  ،بـا نسـل بشـر
همراه بوده است؛ اما در این بین ،عقلگرایی و مـذهب کـه در یکـدیگر ریشـه دارنـد و میتواننـد
نجاتبخش بشر در دسـتیابی بـه یـک اتوپیـای حقیقـی باشـند ،راههـایی بـرای نجـات بشـر از
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خودخواهیهای یریضی و نفسانی انساناند کـه در انیمیشـنها در حـا تخریبانـد (صـمدزاده،
.3الگونگرفتنازپدرومادر 

در نظام تربیتی اسالمی ،والدین جایگاه مهمی دارند و در آیات بسیاری از قرآن کریم ،بر اهیمـت
احترام و نیز الگوبرداری از آنان تأکید شده است؛ ولی «پستمدرنها ضمن انکـار هرگونـه ایـده
تربیتی ،معتقدنـد بزرگسـاالن اهمیـت خـود را بـه عنـوان راهنمـای کودکـان از دسـت دادهانـد؛
درحالیکه خالقیت و آزاداندیشی را از همان ابتدا باید در ذهـن کودکـان بیـدار کـرد» (نجـفزاده،

 ،1391ص .)25ازاینرو ،در بسیاری از پویانماییها مثل «شیرشاه» ،کودک یا نوجوان بـا توجـه بـه
مخالفت پدر و مادر با هدف تغییر وضعیت زندگی خود ،به کشف دنیای جدیدی میپردازد و در
نهایت ،پس از موفقیت ،والدین با وجـود تحسـین فرزندشـان ،بـرای زنـدگی بـه محـیط جدیـد
میروند« .همچنین ،در بسیاری از کارتونها ماننـد «کـیم پاسـبیل» حضـوری از پـدر و مـادر را
نمیبینیم .در «بنتن» هم خبری از پایگاه تربیتی پدر نیست و نقش مادر او ،در فصـل ّاو بسـیار
کمرنگ است» (همان)« .باب اسفنجی» نیـز تنهـا زنـدگی میکنـد و از خـانواده دور اسـت .در
بخشی نیز که پدر و مادر به دنبالش میآیند ،حاضر به بازگشت نمیشود (مهکام ،1393 ،ص.)111
.4ترویجایدئولوژیالحادی 

با توجه به آنکه تفکر کودکان ،خام و متأثر از عناصر عینـی و محسـوا اسـت ،ازایـنرو ،آنـان و
بهویژه کودکـان زیـر هفـت سـا  ،از درک مفهـوم خداونـد ناتوانانـد .بنـابراین ،در پویانماییهـا
میکوشند از خداوند تصویری الحادی در ذهن کودکان ،بهویژه مسلمانان ،ترسیم کنند .از دیگـر
سو ،با تبلیغ نمادها و عقاید ادیان دیگر و ایجاد تشکیک و توهم در باورهای دینی فـرد ،درصـدند
راه را برای گرایش به دیگر ادیان هموار کنند تا فرد بـه نادیـدهانگاری باورهـای خـود در کـودکی و
نوجوانی برسد و در سن بزرگسالی ،به سوی شیطانپرستی سوق پیدا کند.
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.)1394
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برای نمونه ،در پویانمایی «شاهزاده مصـر» خداشناسـی بـه تفکـر دئیسـتی ،1نزدیـک اسـت .در
فاقـد :معنویـت،
«یهوه ،خدای قومی یهودیان» نیز خدا قابل رؤیت ،دارای حرکت ،خشـمگین و ِ
عمقفهمی و جهانشمولی است که گاهی نسبت به «مردمش» ییرتی میشـود .همچنـین ،علـم
کافی ندارد و با خون گوسـفندان ،مؤمنـان را از کـافران بازمیشناسـد (فرجنـژاد ،1395 ،ص .)42در
پویانمایی «شیاطین فانتزی» نیز هریک از حیوانات و نیز انسان ،خالق و ربالنوع خاص خـود را
دارد و همه این ربالنوعها ،در آسمان در سطحی مساوی بر روی ابرها نشسته و هرکـدام بـه کـار
خلقت خویش مشغو است (باقرینژاد ،1391 ،ص.)78

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

در مقابل این تفکرات الحادی ،نمادها و عقاید فراماسونی و شیطانی در بسـیاری از پویانماییهـا
در حا ترویج هستند؛ مانند «به چالش کشیدن فرشتگان مقرب الهی همچون حضرت میکاییل
در ســری پویانماییهــای تینکــر بــل» (اللــه دادیــان ،)1398 ،وجــود نمادهــای شیطانپرســتی در
پویانمایی «مورچهکش» و نیز موزیک شیطانی بهکاررفته در پویانمایی «شیرشاه موزیکی».
از طرفی ،هجوم فیلمها و پویانماییهای ییرمتعارف بسیاری در فضای «وب عمیق» ،2حکایـت
از گسترش بیحدوحصر شیطانپرستی و الحاد در فضای نـت دارد؛ بـرای نمونـه ،در پویانمـایی
پ
«شیطان یمگین» ،3نوعی شیطانپرسـتی بهشـدت وحشـتناک همـراه بـا ناهنجاریهـای کـامال
مذموم اخالقی ـ رفتاری نمایش داده میشود.
اییغربزده 

هایبوداییوشرقگ ر

گسترشفرقه

اگرچه امروزه مفاهیم دینی در ایلب آثار پویانمایی جهان کمرنگ یا بیرنگ شده است ،اما هنوز
هم جهان مسیحیت و کلیسای کاتولیک و واتیکان برای زنده نگهداشتن آیـین ظـاهری مسـیحیت
میکوشد که کودکان را به سوی این دیـن سـوق دهـد .بیشـترین تبلیـغ دینـی نیـز در کشـورهای
پ
مسیحینشین و بودایی صورت میگیرد که معموال اکثریت پویانماییها در همین کشـورها تولیـد
میشوند.
هنوز هم ذهن برخی افراد امروز ،با کارتون ُپرمحتوای «ای کیوسان» ژاپنی آشناسـت کـه کـودکی
با ذهنی خارقالعاده در حا آموزش آیین مـذهبی شینتوئیسـم ،4ضـمن آمـوزش آیـین شـینتو ،از
 .1یعنی کنار کشیدن خدا از امور جهان ،بعد از آفرینش آنها و نداشتن حاکمیت وحی الهی بر سبک زندگی مردمان.

نتیجه 

آنچه در این مقاله تبیین شد ،بخشـی از واقعیتهـای ملمـوا ،محسـوا و نامحسـوا دنیـای
پویانمایی بود که از بدو سـاختنش ،دارای سـاختارهایی فانتزیـک و ییرواقعـی بـوده اسـت؛ امـا
واقعیتهای پنهان در الیههای پنهانی این مدیا ،بسیار متفاوتتر از دنیای ظاهری آن است .بـرای
تحلیل همین تفاوتها ،چند سؤا پیش میآید که باید در پژوهشهای آتی ،بیشـتر مـدنظر قـرار
بگیرد :اینکه آیا انیمیشن جذاب باید خالی از محتوای مفید باشـد آیـا بـرای سـرگرمی کـودک و
نوجوان باید حد و مرزی قائل شد تا چه مقدار هنجارشکنی ملـی و مـذهبی در تکثیـر و پخـش
پویانماییهای بیگانه قابل درک و ایما

است

اگرچه مطالبی که در بخشهای تحلیل ساختار و محتوای پویانماییها توضی داده شد ،شاید بـه
این سؤا ها پاسخ داده باشند ،اما این پرسش همیشه باقی است که چه تفاوتی بین فرهنگ بـومی
و فرهنگ وارداتی است چرا فضای نقد ،آسیبشناسی ،تحلیل ساختار و محتوا ،به شکل جـدی
درباره رسانههای مجازی و فناوریهای نوین تحقیق نمیکند
از طرفی ،با توجه به پیشرفت امکانات گوشیهای تلفن همراه و تجهیز آنان به انـواع دوربینهـای
ّ
پـیش و پـس ،و رواج اشـتیاق کودکـان و نوجوانـان بـه خودنمـایی در سـا های آتـی ،مبلغــان و
پژوهندگان و پرورشدهندگان فرزندان ،باید با تبیین مبانی نظری یا بهره از این مبانی ،با فسـادها و
رفتارهای مبتذ و مستهجن ناشی از این فناوری مقابله نمایند و این ضرورتی است که پایگاههای
آموزشی ـ دینی کشور و حوزههای تدریس معارف اسالمی باید بدان برردازند.
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استعداد خود به دیگران کمک میرساند و بزرگترین مشـکالت شـهر را بـا روش
طریق هوش و
ِ
«بــودا» گونــهاش برطــرف میکنــد .چنــین آموزههــایی در انیمیشــنها ،رفتهرفتــه باعــث ایجــاد
عالقهمندی کودک به فرقـههای نمـایش دادهشـده در پویانماییهـا میگـردد .متأسـفانه ،همیشـه
رویکرد محتوایی این آثار ،تبلیغ همان دین نیست؛ بلکه نوعی «نعل وارونـه» اسـت کـه در طـی
روند روبهرشد ،به دلیل دریافت نکردن پاسخ نهایی از دین القایی ،فرد مزبـور بـه سـوی الحـاد و
بیدینی کشیده میشود که ایلب در میان ادیان بودایی ،این اتفـاق بیشـتر دیـده میشـود و رفتـار
جوانا ِن :ژاپنی ،کرهای ،تایلندی و فیلیرینی ،نشاندهنده این فرضیه است.

کتابنامه 
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قرآن کریم
 .1ابن بابوبه ،محمد بن علی (شیخ صدوق)1362 ،ش ،الخصال ،قم ،جامعـه مدرسـین حـوزه
علمیه قم.
 .2باقری ،خسـرو ،1385 ،نگااه دویااره یاه تریيات اساالم  ،ج ،1چـاپ پـانزدهم ،تهـران،
انتشارات مدرسه؛ برگرفته از:
 .3باقرینژاد ،زهره« ،1391 ،آثـار تربیتـی انیمیشـنهای یربـی بـر تربیـت کودکـان» ،فصـلنامه
پژوهشنامه تریيت تبييغ  ،پیششماره دوم ،زمستان.
 .4بشیر ،حسن و جواد جواهری« ،1396 ،تحلیل انیمیشنهای هالیوودی بـا رویکـرد تربیتـی»،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحیيیات ىرهنگ ایرا دوره  ،10شماره ّاو  ،بهار ،ص 100ـ .114
 .5ترابی مهربانی ،مهدی« ،1385 ،تحریفات تـاریخی مـذهبی در انیمیشـن شـاهزاده مصـر»،
فصلنامه ىارای  ،شماره  ،62زمستان.
مرـانیهـای انیمیشـنسـازی»:1393/10/13 ،

 .6خبرگزاری ایرنا« ،ذهن کودکـان در تسـخیر ک
 .7صمدزاده ،امیرارسالن« ،دانه سیب؛ تالش یرب برای تحریف مفهوم مدینـه فاضـله» ،وبگـاه
سینماپرا:1394/06/31 ،
 .8عموری ،نعیم و مسعود باوان« ،1393 ،تبیین و بررسی اراده و انواع آن در قرآن کریم؛ با تکیـه
بر اراده انسانی» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه معارف قرآن  ،دوره پـنجم ،شـماره ،17
تابستان.
 .9فرجنژاد ،محمدحسین« ،1395 ،اسـاطیر ،پیامهـا و الگوهـای یهودیـت در انیمیشـن امـروز
جهان با مطالعه موردی پویانمایی شاهزاده مصر» ،فصلنامه علمی ـ تخصصی کودک نوجاوا و
رسانه ،سا چهارم ،شماره  ،11بهار.
ّ
 .10قشقایی ،محمدسعید« ،1393 ،بررسی پویانماییهـای مبلـغ آیینهـای تـائو ،کنفسـیوا و
بودا» ،فصلنامه علمی ـ تخصصی کودک نوجوا و رسانه ،شماره هشـتم ،سـا چهـارم ،پـاییز،
ص.105
 .11اللهدادیان ،صابر« ،نقش کارتونها را در آینده کودکانمان جدی بگیریم» ،وبگاه سـینماپرا،
:1398/10/22

 .12موسوی ،سید علیاصـغر« ،1394 ،نظریـه رعایـت شـأن ممـدو ،در ادب و هنـر دینـی»،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصر آدینه ،شماره  ،15پاییز ،ص 87ـ .114
 .13مهکام ،رضا« ،1393 ،میزگرد نقد مجموعه تلویزیـونی باباسـفنجی» ،فصـلنامه علمـی ـ
تخصصی کودک نوجوا و رسانه شماره هشتم ،سا چهارم ،پاییز ،ص 111ـ .144
 .14میرهبیگی ،سید وحید« ،1395 ،درآمدن اسـطوره بـه جامـه انتقـاد؛ بررسـی نشانهشـناختی
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انیمیشن وا ئی» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعاات ىرهنگا و ارتباطاات ،دوره  ،12شـماره
 .15نجفزاده ،مهدی و سید حسین اطهری« ،1391 ،نشـانههای پسـتمدرنی در کارتونهـای
تلویزیونی» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ارتباط  ،شماره چهارم ،سا  ،19زمستان.
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 ،42بهار.
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