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چکیده
برنامههــای عروســکی گونــۀ پرمخاطبــی از برنامههــای تلویزیونــی هســتند .از ایــن برنامههــا شــخصیتهای
عروســکی محبوبــی ایجــاد شــدهاند کــه در ذهــن بیننــدگان باقــی ماندهانــد و مخاطبــان بســیاری از طیــف کــودک
و بزرگســال بــه برخــی از ایــن عروس ـکها عالقهمنــد شــدهاند .از ایــن جملــه میتــوان عروس ـکهای کالهقرمــزی
و جنابخــان را نــام بــرد .چگونگــی ایجــاد ایــن محبوبیــت و عوامــل مؤثــر بــر آن ،ســؤالی اســت کــه بــر اســاس آن،
پژوهــش حاضــر شــکل گرفتــه اســت .هــدف از ایــن پژوهــش آن اســت کــه ضمــن بررســی عوامــل مختلــف ایجــاد
محبوبیــت بــرای عروســکهای تلویزیونــی در بیــن مــردم و بیننــدگان ،میــزان و اولویتبنــدی ایــن عوامــل در
نــگاه مخاطبــان مــورد بررســی و واکاوی قــرار گیــرد .روش ایــن پژوهــش شــامل دو مرحلــه اســت .اول ،پیمایــش
جهــت نظرســنجی از مخاطبــان دربــاره علــل جذابیــت عروسـکها و ســپس مصاحبــۀ نیمــهســاختاریافته بــا افــراد
خبــره و متخصــص در ایــن زمینــه ،در راســتای بررســی علــل و انگیزههــای موجــود در نظــرات مردمــی .لــذا در
ابتــدا بــرای رســیدن بــه اهــداف موردنظــر ،بــا توجــه بــه میــزان تــداوم در تولیــد ،پخــش و ارتبــاط بــا مخاطبــان
در ســالهای اخیــر ،دو عروســک کالهقرمــزی و جنابخــان بهعنــوان نمونــۀ موردمطالعــۀ ایــن پژوهــش انتخــاب
شــدند .دادههــای بهدســتآمده نشــان میدهنــد کــه عوامــل متعــددی از ویژگیهــای فنــی و هنــری تــا گــروه
تولیــد و شــرایط پخــش بــر محبوبیــت عروســک تلویزیونــی اثرگــذار میباشــند امــا اینگونــه برداشــت میشــود
کــه اکثــر مــردم محتــوای برنامــه عروســکی را نســبت بــه شــکل و شــمایل عروســک در اولویــت قــرار دادهانــد و
همچنیــن میتــوان گفــت کــه آنچــه مــردم میشــنوند از اهمیــت ویژهتــری برخــوردار اســت .درنتیجــه ،ایــن
اهمیــت قابلتوجــه کــه مــردم بــرای صداپیشــه و قصــۀ مرتبــط باشــخصیت عروســکی قائــل هســتند میتوانــد
بــرای ســازندگان برنامههــای تلویزیونــی نقشــۀ راهــی باشــد تــا بتواننــد در جــذب مخاطــب توفیــق بیشــتری
حاصــل نماینــد.
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مقدمه
نمایشهــای عروســکی کــه ریشــهای تاریخــی در فرهنــگ و هنــر ایــران دارنــد ،بــا
ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جلــب نمودهانــد و امــروزه
حضــوری چشــمگیر و قابلتأمــل در تلویزیــون دارنــد .بســیاری از بیننــدگان و مخاطبــان
رســانه و هنرهــای نمایشــی بهویــژه کــودکان و نوجوانــان ،بــا تماشــای برنامههــای
عروســکی تلویزیــون بــا عروســکهایی آشــنا شــدهاند کــه بخشــی از حافظــۀ فرهنگــی
و تصویــری آنــان را شــکل میدهنــد .آنهــا ایــن عروســکها را میبیننــد؛ دوستشــان
دارنــد ،بــا داستانشــان همــراه میشــوند ،تکیهکالمهایشــان را یــاد میگیرنــد و از آنهــا
تأثیــر میپذیرنــد .عروســکهایی کــه از صحنههــای تئاتــر تــا برنامههــای تلویزیونــی
و فیلمهــای ســینمایی و همچنیــن بســترهای اینترنتــی و مجــازی توانســتهاند بــه
شــخصیتهای نمایشــی محبوبــی تبدیــل شــوند .اینکــه چــرا برخــی از عروســکهای
بــه عروســکهای محبوبــی تبدیــل میشــوند و برخــی دیگــر ایــن توفیــق را نمییابنــد
میتوانــد موردتحقیــق و بررســی قــرار گیــرد.
از ســویی هنرمنــدان بســیاری در جهــان وجــود دارنــد کــه هنــر عروســکی را از صحنــه
تئاتــر تــا رســانه تلویزیــون بــا خــود بههمــراه آوردهانــد .هنرمندانــی چــون بیــل بــرد

1

هنرمنــد مطــرح آمریکایــی کــه بــه همــراه گروهــش از تئاتــر بــه تلویزیــون کــوچ کــرده و
در فراینــدی تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر در رســانه جدیــد دســت بــه کاوشهــای نــو زدهانــد تــا
جیــم هنســون 2کــه بــا مجموعــۀ ماپتهــا 3مشــهورترین و محبوبتریــن عروســکهای
تاریــخ تلویزیــون را رقــم زده اســت .در ایــران نیــز بــه همیــن ترتیــب هنرمنــدان عروســکی

ً
نســبتا جدیــد پرداختهانــد .چــه در ایــران و
بســیاری بــه آزمــون و خطــا در ایــن زمینــۀ
چــه در تلویزیونهــای دیگــر نقــاط جهــان آثــار موفقــی بودهانــد کــه عروسکهایشــان
توانســتهاند تــا مدتهــای طوالنــی در اوج باقــی بماننــد و آثــاری نیــز در جهــت عکــس،
بــه روی آنتــن تلویزیــون رفتهانــد و بــا اســتقبال مخاطبــان روبــهرو نشــدهاند .بیــل بــرد
میگویــد« :تلویزیــون بــرای هنــر عروســکی بــه معنــای یــک گونــۀ نمایشــی ،نــه بهتــر بــود
و نــه بدتــر .تنهــا باعــث ایجــاد تغییراتــی در روش کارشــان بــرای ایــن وســیله ارتباطــی
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ً
ابــدا تأثیــری نداشــته اســت» (بــرد،
جدیــد شــد؛ امــا در اصــول اصلــی هنــر عروســکی
 .)266 :1381بنابرایــن همــواره اصــول مشــخصی بــر شــاکلۀ عروســک و هنــر عروســکی
حاکــم بــوده و بــرای قرارگیــری در مدیــوم جدیــد تنهــا مناسبســازی و بهروزرســانی در ایــن
مــوارد صــورت گرفتــه اســت .پژوهــش حاضــر بــرآن اســت کــه بــا تکیهبــر اصــول نمایشــی
در هنــر عروســکی و ایجــاد ســاختمان کلــی طراحــی شــخصیتهای عروســکی ،بــه بررســی
علــل محبوبیــت برخــی از عروســکها بپــردازد.
در این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ داده میشود:
اول آنکـ�ه عوامــل مؤثــر بــر محبوبیــت عروســکهای تلویزیونــی در بیــن مخاطبــان
چــه مؤلفههایــی هســتند؟ و دوم آنکــه کــدام عوامــل بــرای ایجــاد محبوبیــت در درجــه
اهمیــت باالتــری قــرار دارنــد؟
پیشینۀ پژوهش
همانطــور کــه ســاخت و پخــش برنامههــای عروســکی در تلویزیــون ایــران قدمــت
زیــادی نــدارد ،پژوهشهــای پیرامــون ایــن حــوزه از گســتردگی زیــادی برخــوردار نیســت.
آثــار تصویــری عروســکی از جنبههــای مختلفــی در برخــی پژوهشهــای آکادمیــک مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد کــه از ایــن میــان بهعنــوان نزدیکتریــن مــوارد بــه موضــوع
پژوهــش حاضــر میتــوان بــه پژوهشهایــی بــا عناویــن «مؤلفههــای عامهپســند
برنامههــای طنــز عروســکمحور تلویزیــون ،مطالعــه مــوردی عروســک جنابخــان در برنامــه
خندوانــه» (یزدانپرســت )1397 ،اشــاره کــرد کــه ایــن پژوهــش بــه برخــی عناصــر ظاهــری
یــک شــخصیت محبــوب و آن هــم جنــاب خــان اشــاره کــرده و مؤلفههایــی همچــون
عروسـکگردان و نویســنده را در نظــر نگرفتــه اســت .روش پژوهــش آن کتابخانـهای اســت
و درنتیجــه ،فقــط اشــاره بــه برخــی از عناصــر ظاهــری همچــون صداپیشــگی دارد« .تــداوم
رابطــه مخاطــب و برنامــه تلویزیونــی کالهقرمــزی در طــول دهههــای  80 ،70و  90شمســی»
(بیدآبــادی )1397 ،نیــز پژوهــش مناســبی اســت و بــه روش کتابخان ـهای و مــروری مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت و رویکــردش ســیر تاریخــی عروســک کاله قرمــزی را در گــذر

زمــان مــورد بررســی قــرار میدهــد و درنتیجهگیــری صرفـ ً
ـا مســیر تاریخــی ایــن عروســک را
مشــخص میکنــد نــه مؤلفههــای محبوبیــت اجتماعــی آن را .از ســویی دیگــر ایــن پژوهــش
بــه مؤلفههایــی همچــون عروســکگردانی و نویســندگی نیــز کــه مؤلفههــای مهمــی بــه
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حســاب میآینــد ،بــرای عروســک کاله قرمــزی توجــه خاصــی نداشــته اســت .پژوهــش
«مطالعــه شــخصیتهای عروســکی در ســینمای کــودک دهههــای شــصت و هفتــاد
ایــران از منظــر جامعهشــناختی ،بــا تأکیــد بــر فیلمهــای مدرســه موشهــا ،کالهقرمــزی
و پســرخاله ،الــو الــو مــن جوجــوام ،دزد عروس ـکها و گربــۀ آوازخــوان» (اکــرم محققیــان،
 )1396نیــز نــگاه جامعهشــناختی بــه عروس ـکها را موردمطالعــه قــرار داده اســت و صرفـ ً
ـا
مخاطبــان کــودک را جامعــه هــدف خــود میدانــد و بــه جنبههــای دراماتیــزه توجــه خاصــی
نشــان نــداده اســت .روش ایــن پژوهــش نیــز مطالعــه مــوردی هرکــدام از آثــار از روی
فیلمهــای مــورد اشــاره اســت و درواقــع از آرشــیو و کتابخانــه بهرهبــرداری کــرده اســت؛
و نتیجهگیــری مطالعــه بــر روی ایــن آثــار بــرای ســنین کــودک و خردســال مورداســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .در بیــن منابــع خارجــی متأســفانه موضــوع و محتــوای مشــابهی یافــت
نگردیــد .در ایــن پژوهــش تــاش شــده بــا روشهــای متفــاوت از پژوهشهــای قبــل و
عــاوه بــر بهرهبــرداری از پژوهشهــای فــوق ،جنبههــای دیگــری کــه موجــب محبوبیــت
عروس ـکهای تلویزیونــی هســتند ،واکاوی و الگــوی مناســبی بــرای ســاخت عروس ـکها در
برنامههــای تلویزیونــی ارائــه گــردد.
مبانی نظری پژوهش
یکــی از تفاوتهــای حضــور عروســک بــر روی صحنــۀ تئاتــر بــا قرارگیــری آن در مقابــل
دوربینهــای تلویزیــون آن اســت کــه عروســک تئاتــری ،بــازی طراحــی شــده یــا بداهــهای
کــه برایــش تعریــف شــده را یــک بــار در مقابــل دیــدگان تماشــاگر بــه اجــرا درمـیآورد و این
بــازی میتوانــد در هــر اجــرا نیــز متفــاوت باشــد .کمــا اینکــه در اجــرای یکســان یــک حرکــت
نمایشــی هــم در برخــی جزییــات امــکان ایجــاد تفاوتهایــی ناخواســته وجــود دارد؛ امــا
در اجــرای یــک نمایــش تلویزیونــی ،آنچــه در مقابــل دوربیــن میآیــد یــک بــار بــه ثبــت و
ضبــط میرســد؛ امــا ممکــن اســت بارهــا و بارهــا ،حتــی بــا گــذر ســالیان طوالنــی بــه همــان
شــکل در رســانۀ تلویزیــون تکــرار شــود .عنصــر تکــرار در تلویزیــون در دو ســاحت صــورت
میگیــرد .نخســت آنکــه یــک برنامــۀ تلویزیونــی میتوانــد در دفعــات متعــددی در طــول
شــبانهروز پخــش و بازپخــش شــود .دیگــر آنکــه یــک برنامــه میتوانــد پــس از گذشــت
چندیــن ســال و حتــی چنــد دهــه بــرای نســلهای متعــددی ســاخته یــا بازپخــش شــود.
ایــن دو ســاحت جنبههــای مختلفــی را چــون سیاســتگذاری اقتصــادی ،سیاســتگذاری
فرهنگــی و تأثیرگــذاری اجتماعــی را دارا اســت .از ایــن مــورد در میــان برنامههــای عروســکی
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ایرانــی میتــوان بــه مجموعــۀ مدرســۀ موشهــا ،کالهقرمــزی و قصههــای تابهتــا اشــاره
کــرد .همچنیــن نمونههــای موفــق ایــن ارتبــاط مــداوم و تأثیرگــذار در هنــر عروســکی
تلویزیــون مجموعههــای سســمی اســتریت 1و ماپتهــا 2هســتند کــه پــس از گذشــتن
ســالها از ســاخت و پخــش اولیــن قسمتهایشــان همچنــان در اوج ماندهانــد و
عروسکهایشــان را میتــوان محبوبتریــن عروســکهای تلویزیونــی در جهــان دانســت.
دربــاره دالیــل محبوبیــت و جذابیــت عروســکها و ارتبــاط مــدام تماشــاگران بــا آنهــا،
توســط صاحبنظــران ،نکاتــی مطــرح شــده کــه بیــش از همهچیــز ناظــر بــر دو رویکــرد
اســت .اول اینکــه جذابیــت عروســک بهعنــوان یــک شــیء در میــزان توانایــیاش در یــک
بازنمایــی انتزاعــی از واقعیــت اســت .دومیــن رویکــرد امــا جذابیــت عروســک را در قابلیــت
ویــژهاش در ارضــای تمایــل تماشــاگران بــرای تخیــل کــردن زندگــی و حیــات در جهــان
اســت؛ امــا اگــر قــرار بــر برگزیــدن یــک راهحــل باشــد ،بایــد راهــی را برگزیــد کــه شــامل
هــردو رویکــرد مذکــور اســت؛ یعنــی شــرحی دوگانــه بــر عروســک کــه آن را هــم بهعنــوان
یــک شــیء ادراک شــده و نمایشــی و هــم بهعنــوان حیــات تخیــل شــده مــورد بررســی قــرار
میدهــد (تیلیــس.)111 :1393 ،
در قالــب تصویــری تلویزیــون ،ایــن نــگاه دوربیــن اســت کــه نــگاه بیننــدگان را کنتــرل
میکنــد .آنچــه دوربیــن در یــک دکــور اســتودیویی یــا صحنــۀ خــارج از اســتودیو میبینــد
را مــا روی صفحــۀ تلویزیونمــان میبینیــم .فاصلــۀ دوربیــن از صحنــه و راســتای نگاهــش
در کنــار ســایر عوامــل ،تعیینکننــدۀ چیــزی اســت کــه در یــک تصویــر تلویزیونــی دیــده
میشــود( .باتلــر)144 :1388 ،؛ بنابرایــن ســاخت و بازیدهــی عروســک و همچنیــن
عوامــل دیگــر درون صحنــه کــه بــه ایــن دو مــورد مربــوط میشــود ،در مقابــل دوربیــن،
ً
عمومــا مقابــل بیــش از
تصویــر موردنظــر مــا را میســازند .عروســکها در تلویزیــون،
یــک دوربیــن قــرار میگیرنــد .گرچــه بســیاری از آثارهــم بــا تکنیــک تکدوربینــه ســاخته
 .1مجموعــۀ عروســکی سســمی اســتریت ( )sesame streetیــا خیابــان کنجــد ،از ســال  1969میــادی پــا بــه عرصه
تلویزیــون گذاشــته و هنــوز یکــی از بهتریــن برنامههــای تلویزیونــی بــرای مخاطبــان کــودک بهشــمار مــیرود .ایــن
برنامــه ضمــن سرگرمســازی بینندگانــش محتواهــای آموزشــی مختلفــی را نیــز دربــر دارد .سســمی اســتریت کاری
اســت از هنرمنــد مشــهور آمریکایــی ،جیــم هنســون کــه بــا طراحــی عروســکهای جدیــد و پرطرفــدارش ،هنرمنــدی
پیشــرو و پیشــتاز در هنــر عروســکی جهــان بهشــمار میآیــد.
 .2دیگــر اثــر پرطرفــدار جیــم هنســون بــا عروســکهایی کــه بــا نــام ماپتهــا ( )muppetsمشــهور شــدند ،از
ســال  1976میــادی در تلویزیــون دیــده شــد و از مجموعههــای پرتکــراری اســت کــه در قالــب برنامههایــی در
زمانهــای مختلــف توجــه مخاطبــان زیــادی را در جهــان بــه خــود جلــب نمــوده اســت.
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میشــوند ،امــا مشــخصۀ مهــم و قابلتوجــه در برنامههــای عروســکی چنــد دوربینــه
چگونگــی ضبــط آنهاســت .ســاخت عروســک بایــد بهگونــهای باشــد کــه از وجــوه مختلــف،
مناســب قرارگرفتــن در مقابــل تعــدادی دوربیــن باشــد کــه از جهــات مختلــف در حــال ضبط
تصویــر هســتند .پــس در ایــن مــورد چندبعــدی بــودن ســوژه و چگونگــی پرداخــت آن حائــز
اهمیــت اســت .دکــور در برنامــه عروســکی کــه محــل اختفــای عروســکگردان اســت نیــز
بایــد بهگونــهای طراحــی شــود کــه ایــن قابلیــت اختفــا و همچنیــن زیبایــی و تناســب
کافــی بــرای برنامــه را در قــاب همــۀ دوربینهــا داشــته باشــد .همــۀ ایــن موضوعــات
نشــان میدهــد کــه بــا ورود نمایــش عروســکی بــه عرصــۀ تلویزیــون ،عوامــل مختلفــی کــه
بایــد مــورد انتخــاب ســازندگان برنامــه عروســکی قــرار گیــرد بهصــورت چشــمگیری افزایــش
مییابــد؛ امــا آیــا ایــن عوامــل تنهــا بهظاهــر عروســک و آنچــه در تلویزیــون میبینیــم
خالصــه میشــود؟
ـانه بــا ســه نظــام نشــانهای
جــدول زیــر ســه نکتــه اساســی را در گســترۀ بازنمایــی نشـ 
عروســک بــه هــم مرتبــط میکنــد .در زیــر هرکــدام از نظامهــای نشــانهای ،متغیرهــای
اصلــی کــه باعــث تنــوع کمیــت و کیفیــت نشــانههای بازنمایانــه میشــوند ،فهرســت
شــده اســت(.جدول )1
جدول  .1جدول گستره بازنمایی نشانه ها در عروسک ها( ،تیلیس 205 :1393،و .)206
طراحی

حرکت

سخن

تقلیدی

شبیه موجود زنده

همراه عروسک

شخصیت

سبکپردازانه

انتخاب /اغراق

علیه عروسک

کاریکاتور

مفهومی

زندگی /باحضور گرداننده

علیه عروسک

همراه تغییر صدا /باحضور گوینده

ویژگیها

سازوکار کنترل

فرازبانشناسی

اندازه

نقاط کنترل

گویش/زبان

ماده و جنس

نقاط مفصلی

تغییر صدا

حضور گرداننده

نور /صحنهپردازی

حضور گوینده

متغیرها:

همانطــور کــه اشــاره شــد ،ســه نظــام نشــانهای در بررســی عروســک نمایشــی
موردتوجــه قــرار میگیــرد کــه عبارتانــد از :طراحــی ،حرکــت و ســخن .در نظــام نشــانهای
طراحــی ،گاهــی نشــانههایی بهطــور عمــدی بــه میزانــی کــه در نمایــش بــا بازیگــر
امکانپذیــر نیســت بــه کار مــیرود .بچهلــدر مینویســد« :هنرمنــد میتوانــد براســاس
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اقتضــای نمایشــنامه بــه عروســک هــر مقامــی از زیبایــی ،ظرافــت ،شــلختگی یــا زشــتی کــه
میخواهــد بدهــد .او ویژگیهایــی را کــه مناســب شــخصیت خاصــی هســتند انتخــاب
میکنــد و آنهــا را بــا ســادگی و قــوت نیــرو بیــان میکنــد .محدودیتهــای جســم انســانی
در کار او خللــی ایجــاد نمیکنــد .عــاوه بــر ایــن ،او محــدود بــه بازنمایــی موجــودات
انســانی نیســت.)Batchelder, 1947: 281( ».
نظــام نشــانهای حرکــت بهزعــم اکثــر هنرمنــدان عروســکی ،مهمتریــن نظــام از ســه
نظــام نشــانهای عروســک اســت .بیــل بــرد و مــک فارلیــن هــردو در درجۀ نخســت ،عروســک
را بــر مبنــای حرکتــش تعریــف میکننــد .ســرگئی ابراتســف نیــز اینگونــه مینویســد:
«عروســک ،بــرای تحــرک ســاخته میشــود .عروســکتنهــا موقعــی کــه حرکــت میکنــد
زنــده میشــود و تنهــا در جنــس حرکتــش اســت کــه بــه آنچــه مــا رفتــار مینامیــم دســت
مییابــد .اگرچــه متــن ،البتــه اگــر متنــی در کار باشــد ،اهمیــت فراوانــی دارد؛ امــا اگــر
ســخنان عروســک مناســب حرکــت آن نباشــد ،کلمــات از عروســک جــدا میگردنــد و در هــوا
معلــق میماننــد» (.)Obraztsov, 1950: 125
و امــا نظــام نشــانهای ســخن ،ســومین وجــه موردنظــر در تحلیــل یــک شــخصیت
عروســکی اســت .ولتروســکی اشــاره میکنــد نظــام نشــانهای ســخن بــا دیگــر نظامهــا فــرق
دارد ،چــرا کــه در آن «نشــانه و موضــوع نشــانه از نظــر وجــودی یکــی میباشــند» .بهرغــم
اینکــه پیشتــر دیدیــم ،برخــی از پژوهشــگران و صاحبنظــران ماننــد بــرد و مــک فارلیــن،
ســخن را بــه کلــی نادیــده میگیرنــد و ابراتســف نیــز ،متــن را کنــار میگــذارد ،امــا چنــد
پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ســخن ،مهمتریــن نظــام نشــانهای عروســک
اســت .تــا جایــی کــه یورکوفســکی ،میگویــد« :جداییپذیــری میــان شــیء ســخنور و
منبــع فیزیکــی کالم ،شــاخصۀ تئاتــر عروســکی اســت( ».تیلیــس.)249 :1393 ،
پــس از شــناخت ســه نظــام نشــانهای فــوق ،آنچــه اهمیــت ویــژهای در مســیر نیــل بــه
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد ،چگونگــی بهرهگیــری از آنهــا
در نمایشهــای عروســکی تلویزیونــی اســت .بــر اســاس آنچــه از تجربیــات و نظریــات
بیــل بــرد و ســایر گروههــای نمایــش عروســکی کــه ســیر تحــول از اجراهــای صحنــهای
تــا نمایشهــای تلویزیونــی را طیکردهانــد بهدســتمیآید ،میتــوان گفــت رســانۀ
تلویزیــون در اصــول نمایــش عروســکی تغییــر اساســی ایجــاد نمیکنــد .تنهــا تأثیراتــی بــر
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شــیوۀ اجرایــی ،زمــان ،امکانــات و برخــی تکنیکهــا و ابزارهــا میگــذارد و آنطــور کــه بــرد

میگویــد افزایــش تعــداد تماشــاگر درنهایــت احتمــاالً تأثیــر خوبــی خواهــد داشــت( .بــرد،
)266 :1381؛ بنابرایــن تحلیــل عروســک تلویزیونــی نیــز از طریــق همــان ســه وجــه یعنــی
طراحــی عروســک ،حرکــت و ســخن صــورت میگیــرد.
بنابــر آنچــه گفتــه شــد پیــش از تعریــف عروســک در تلویزیــون بایــد ابتــدا حــدود و
مختصــات مدیــوم تلویزیــون بــرای برنامههــای عروســکی مشــخص و تبییــن گــردد؛ حــدود
و مشــخصاتی کــه مــرز جغرافیایــی نــدارد و دارای وجــوه مشــترک در همــۀ تلویزیونهــای
دنیــا اســت .بایــد در نظــر داشــت صفحــۀ تلویزیــون ماننــد پــردۀ ســینما تنهــا نقطــۀ تمرکــز
مخاطــب نیســت و مخاطــب تلویزیــون در حیــن تماشــای برنامــه میتوانــد عناصــر دیگــری
را در پیرامــون خــود ببینــد و حتــی گاه تغییــر مــکان دهــد؛ حضــور فیزیکــی در مقابــل
نمایشــگر نداشــته باشــد و تنهــا از طریــق صــوت بــا ایــن رســانه در ارتبــاط باشــد .ایــن
امــکان قابلیــت شــنیداری را در تلویزیــون ارزشــمندتر مــی ســازد .از ســوی دیگــر بایــد توجــه
داشــت تلویزیــون بــه نســبت مدیومهــای دیگــر طیــف وســیعتری از مخاطبــان را دارا
اســت؛ درنتیجــه بایــد ازلحــاظ فــرم و محتــوا بــرای همــگان قابلفهــم باشــد.
بدیهــی اســت بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور ،میتــوان ســه عامــل مهــم را در موفقیــت
یــک عروســک تلویزیونــی بدینصــورت برشــمرد :طراحــی و ســاخت عروســک ،صــدای
عروســک (صداپیشــه) ،بازیدهنــدۀ عروســک (عروســکگردان) کــه نقــص در هرکــدام از
ایــن ســه ضلــع ،از میتوانــد از جذابیــت و تأثیرگــذاری عروســک بکاهــد.
همچنیــن بدیهــی اســت کــه تمهیــدات فنــی در رســانۀ تلویزیــون میتوانــد عــاوه بــر
مالحظــات ویــژۀ خــود ،فرصتهایــی را نیــز در اختیــار هنرمنــد عروســکی قــرار دهــد تــا بــه
مقاصــد موردنظــر در طراحــی و ســاخت برنامــۀ عروســکی خــود برســد.
رســانههایی چــون ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون ،بهعنــوان محملهایــی بــرای درام،
بــر اســاس خصایــص و مبانــی زیباییشناختیشــان بــرای نمایــش اشــیاء ،رویدادهــا و
اســتفاده میکننــد.

شــخصیتها از نمادهــا ،نشــانهها ،روشهــا و شــگردهای ویــژهای
دغدغــۀ تأثیــر ،راهبردیتریــن شــاخص بــرای هنرمنــد و کارگــزار اســت .ایــن یعنــی هــر
ســوژه را میتــوان بــه دههــا صــورت بــر صفحــه تلویزیــون منعکــس کــرد؛ امــا بایــد توجــه
داشــت تنهــا تعــداد معــدودی از ایــن اشــکال میتواننــد در راســتای راهبــرد و اصــول مهــم
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تأثیرگــذاری هدفمنــد قرارگیرنــد (لطفــی .)103 :1396 ،ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه
بــا ورود عروســکهای نمایشــی بــه عرصــۀ تلویزیــون ،اصــول و قواعــد فنــی و ســاختاری
تلویزیــون هــم بــه متغیرهــای ذهنــی هنرمنــدان افــزوده میشــود؛ امــا ابــزار هنرمنــدان در
طراحــی شــخصیتهای عروســکی ،از بعــد زیباییشناســانه و معنایــی ،در چهارچــوب همــان
ســه نظــام نشــانهای طراحــی ،حرکــت و ســخن اســت.
روش پژوهش
علــت انتخــاب ایــن روش پژوهــش از ســویی ارتبــاط مســتقیم بــا جامعــه هــدف و از
ســوی دیگــر ارتبــاط بــا متخصصیــن ایــن حــوزه بــوده اســت .ایــن پژوهــش در دو مرحلــه
صــورت گرفتــه اســت؛ یعنــی در مرحلــه اول از پیمایــش کمــی و در مرحلــه بعــد مصاحبــه
نیمــه ســاختاریافته اســتفاده گردیــده اســت کــه بتــوان هــر دو هــدف را پوشــش داد .در
مرحلــه اول پیمایــش نظرســنجیبهطــور کمــی ،بــا ایجــاد پرسـشنامه از یافتههــای اولیــه
پژوهــش و باهــدف دســتیابی بــه نظــرات مخاطبــان برنامههــای عروســکی دربــاره علــل
محبوبیــت عروســکهای تلویزیونــی انجــام شــد .پرسشــنامه در ایــن مرحلــه بــر اســاس
مبانــی نظــری تحقیــق یعنــی ســاحتهای ســازندۀ شــخصیت عروســکی تدویــن شــد .حجــم
نمونــه  100نفــر بــوده و جامعــه آمــاری ایــن مرحلــه مــردان و زنــان  20تــا  60ســاله ایرانــی
میباشــند کــه مخاطبــان برنامههــای عروســکی موردنظــر در مطالعــه مــوردی ایــن پژوهــش
هســتند .دلیــل انتخــاب ایــن ردههــای ســنی آن اســت کــه ممکــن اســت افــراد جوانتــر از
ایــن بــازه بیننــدۀ ایــن برنامههــا نباشــند و همچنیــن امــکان دسترســی بــه افــراد مســنتر
نیــز بهراحتــی فراهــم نگــردد .ایــن حجــم نمونــه کمــی بــر اســاس دسترســی بــه افــرادی
بــوده کــه مخاطــب ایــن برنامههــا بودنــد و امــکان افزایــش ایــن جامعــه آمــاری نیــز وجــود
داشــت ولــی بــه همیــن انــدازه در یــک بــازه زمانــی مشــخص اکتفــا نمودیــم .در مرحلــۀ
دوم دادههــای بهدســت آمــده از پیمایــش کمــی ،باهــدف کشــف دالیــل ،انگیزههــا و
چرایــی ایــن نظــرات مردمــی در اختیــار افــراد خبــره و کارشــناس در حیطــۀ هنــر عروســکی
قــرار داده شــد .ایــن مرحلــه در قالــب مصاحبــۀ نیمــه ســاختاریافته و بــا رویکــرد کیفــی
صــورت گرفــت .جامعــه آمــاری موردنظــر ،افــراد خبــره در حیطــه نمایــش عروســکی بــوده
کــه در ایــن میــان نمونهگیــری هدفمنــد صــورت گرفتــه اســت .در مــورد حجــم نمونــه
کیفــی نیــز بــه علــت کمبــود نیــروی متخصــص ســراغ تعــداد محــدود از متخصصــان مرتبــط
بــا موضــوع رفتیــم کــه بعــد از مخالفــت برخــی از آنهــا بــه همیــن تعــداد رســیدیم و
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مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته صــورت گرفــت .ایــن حجــم نمونــه  7نفــر بــوده و ایــن افــراد
بــه ســؤاالتی کــه بــر اســاس نتایــج پیمایــش کمــی مرحلــۀ اول تهیــه و تنظیــم شــده
بودنــد پاســخ گفتهانــد .ســپس جهــت تجزیهوتحلیــل دادههــا همــۀ پاســخها در دو
مرحلــه کدگــذاری بــاز و محــوری ،تحلیــل محتــوای کیفــی شــدهاند .در بخــش کمــی نیــز
پــس از دریافــت پاســخهای مخاطبیــن تجزیهوتحلیــل از طریــق اســاتید و متخصصــان
صــورت پذیرفــت( .جــدول)2
جدول .2فهرست کارشناسان مورد مصاحبه در مرحلۀ دوم پژوهش
ردیف
1
2
3
4

تحصیالت

تخصص

سمت
عضو هیئتعلمی دانشگاه

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

پژوهش در حیطۀ نمایش

تهران ،پردیس هنرهای زیبا

کارشناسی نمایش عروسکی

عروسکی ،تدریس نمایش عروسکی

مدرس در دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر

سازندۀ عروسکهای

کارشناسی ارشد نمایش

تلویزیونی

عروسکی

سازنده عروسکهای
تلویزیونی

5

مدرس و سازندۀ عروسک

6

عروسکگردان تلویزیون

7

نمایش عروسکی

صداپیشگی
طراحی و ساخت عروسک

کارشناسی تئاتر

کارگردانی و ساخت عروسک

کارشناسی ارشد تئاتر عروسکی

تدریس نمایش عروسکی برای

و پژوهش هنر

کودکان

کارشناسی نمایش عروسکی

عروسکگردانی

نویسنده و مترجم متون
تخصصی پویانمایی و

بازیگری ،عروسکگردانی و

کارشناس ارشد پویانمایی

بازیگری ،بازیدهی عروسک ،طراحی
و ساخت عروسک

یافتههای پژوهش
در راســتای شناســایی عوامــل مؤثــر برمحبوبیــت عروســکهای تلویزیونــی از افــراد
مشــارکتکننده در ایــن پژوهــش پرســیده شــد کــه تــا چــه حــد بیننــدۀ برنامههــای
عروســکی متناســب بــا ســن خــود در تلویزیــون (صداوســیما) بودهانــد؟ چگونگــی
پاســخدهی افــراد و فراوانــی پاســخهای مختلــف نشــاندهندۀ ایــن موضــوع اســت کــه
اکثــر افــراد مخاطــب پیگیــر همــۀ برنامههــای تلویزیونــی عروســکی نبودهانــد ،امــا برخــی از
ایــن برنامههــا را مشــاهده کــرده و عالقهمنــد بــه آنهــا میباشــند( .جــدول)3
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جدول .3یافتههای مربوط به میزان مخاطبان و عالقهمندی به آثار عروسکی
درصد فراوانی

فراوانی پاسخ

گزینه

٪۱۱.۲

۱۱

همه برنامههای عروسکی تلویزیون را با عالقه دنبال کردهام

٪۶۸.۴

۶۷

ً
نسبتا با عالقه تماشا کردهام
بعضی از برنامههای عروسکی تلویزیون را

٪۱۶.۳

۱۶

برنامههای عروسکی تلویزیون را دیدهام ،ولی عالقهای به آنها ندارم

٪۴.۱

۴

بیننده هیچکدام از برنامههای عروسکی نبودهام و عالقهای به این برنامهها ندارم

٪۱۰۰

۹۸

جمع

میزان جذابیت
میــزان جذابیــت عروســکهای تلویزیونــی ایــران ازنظــر اکثــر شــرکتکنندگان در ایــن
ـوده و در نظرســنجی راجــع بــه میــزان عالقــۀ شــرکتکنندگان
پژوهــش ،متوســط بــه بــاال بـ 
بــه دو عروســک موردبررســی در پژوهــش یعنــی کالهقرمــزی و جنابخــان ،بــا در نظــر
گرفتــن نزدیــک بــودن میــزان آرای ایــن دو عروســک محبــوب ازنظــر مخاطبــان ،عروســک
کالهقرمــزی از محبوبیــت بیشــتری نــزد مشــارکتکنندگان ایــن پژوهــش برخــوردار اســت.
آمار بینندگان
از میــان بیننــدگان برنامــه تلویزیونــی کالهقرمــزی  57/7درصــد پاســخدهندگان اذعــان
داشــتند کــه ایــن برنامــه را باعالقــه دنبــال نمودهانــد و افــرادی کــه عالقــۀ چندانــی بــه
ایــن برنامــه ندارنــد و یــا بیننــدۀ آن نبودهانــد هرکــدام ½ درصــد از فراوانــی پاســخها
را بــه خــود اختصــاص دادنــد و حــدود  38/1درصــد نیــز تنهــا بیننــدۀ برخــی قســمتهای

برنامــه بودهانــد( .جــدول)4
جدول .4یافتههای مربوط به میزان مخاطبان و عالقهمندی به برنامه کالهقرمزی
درصد فراوانی

فراوانی پاسخ

گزینه

٪۵۷.۷

۵۶

این مجموعه را باعالقه دنبال کردهام

٪۲.۱

۲

تعداد زیادی از قسمتها را دیدهام اما عالقه چندانی به آن ندارم

٪۳۸.۱

۳۷

برخی قسمتهای این برنامه را دیدهام

٪۲.۱

۲

بیننده این برنامه نبودم

٪۱۰۰

۹۷

جمع

ایــن موضــوع دربــارۀ آیتمهــای عروســکی خندوانــه بــا حضــور جنابخــان نیــز بــا
 55/2درصــد بیننــدۀ عالقهمنــد روبــهرو شــد 36/5 .درصــد هــم برخــی از قســمتها را
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دیدهانــد و آن را دنبــال نکردهانــد؛ ماننــد مــورد کالهقرمــزی درصــد بســیار اندکــی هــم بــا
وجــود تماشــای قســمتهای زیــادی از برنامــه عالقــه چندانــی بــه آن ندارنــد و یــا بهکلــی
بیننــدۀ آن نبودهانــد( .جــدول)5
جدول .5یافتههای مربوط به میزان مخاطبان و عالقهمندی به آیتمهای عروسکی جنابخان
درصد فراوانی

فراوانی پاسخ

گزینه

٪۵۵.۲

۵۳

بخشهای مربوط به جناب خان را باعالقه دنبال کردهام

٪۴.۲

۴

تعداد زیادی از قسمتها را دیدهام اما عالقه چندانی به آن ندارم

٪۳۶.۵

۳۵

برخی قسمتهای این برنامه را دیدهام

٪۴.۲

۴

بیننده این برنامه نبودم

٪۱۰۰

۹۶

جمع

اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذابیت
همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،ســه نظــام شــناختی طراحــی ،حرکــت و ســخن،
درک مــا را از عروســک تشــکیل میدهنــد .ایــن ســه نظــام شــناختی در قالــب چنــد گزینــه
بــا عناویــن «طراحــی و شــکل عروســک»« ،صداپیشــه»« ،عروســکگردان» و «متــن و قصــه»
در اختیــار مشــارکتکنندگان در پژوهــش قــرار داده شــد تــا بــه ترتیــب اهمیــت ،ایــن
عوامــل را اولویتبنــدی نماینــد.
ک کاله قرمــزی ،در اولویتبنــدی عوامــل فــوق ،اکثــر شــرکتکنندگان،
درب��ارۀ عروســ 
متــن و قصــه را در اولویــت اول و صداپیشــه را در اولویــت دوم قــرار دادنــد همچنیــن در
مــورد عروســک جنابخــان ،اکثــر شــرکتکنندگان ،صداپیشــه را در اولویــت اول و متــن و
قصــه را در اولویــت دوم قــرار دادهانــد .نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت کــه در هــردو مــورد
عروســکگردانی در پایینتریــن اولویــت مــورد توجــه افــراد قــرار گرفتــه اســت.
جذابیت عروسکهای تلویزیونی ایرانی
بدیهــی اســت کــه هــم عروســک و هــم تلویزیــون دارای جذابیتهــای ذاتــی هســتند و
از ســویی دیگــر نیــز در مــدت کوتاهــی کــه از شــروع فعالیتهــای عروســکی در تلویزیــون
ایــران میگــذرد ،هنرمنــدان زیــادی از فضاهــای آکادمیــک مرتبــط بــا ایــن هنــر وارد عرصــه
فعالیــت مســتمر شــدهاند؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه در بدنــۀ هنــری و فنــی اینگونــه
برنامهســازی درک اولیــۀ مناســبی از چیســتی عروســک ،درام و هنرهــای نمایشــی وجــود
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دارد .همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه در تلویزیــون ایــران ،حتــی در مراکــز اســتانها بــا
هزینههــای بســیار انــدک ،تولیــدات عروســکی بهصــورت قابــل اعتنایــی در جریــان اســت؛
در حالــی کــه در بســیاری از نقــاط جهــان از کارهــای عروســکی دیگــران خریــداری و اســتفاده
میکننــد و ایــن حجــم از تولیــدات را در آن کشــورها نمیبینیــم.
در ابتــدا شــاید بهتــر باشــد ببینیــم منظــور نظــر مــا از عروســکهای تلویزیونــی
برنامههایــی بــا مخاطــب کــودک اســت یــا بزرگســال و یــا خانــواده؟ اگــر مخاطــب مــا
کــودک اســت جذابیــت بایــد از دیــدگاه آنهــا بررســی شــود و اگــر مخاطــب مــا خانــواده
اســت ،از دیــد تمــام اعضــای خانــواده.
بــه نظــر کارشــناس مــورد مصاحبــه در ایــن پژوهــش ،شــاخصههای جذابیــت دقیقـ ً
ـا
ـ بررســی شــود.
بایــد بــه نســبت ردۀ ســنی مخاطبـاعــم از کــودک ،بزرگســال و خانــواده 
ایــن موضــع بــه دو بخــش شــکل (فــرم) و محتــوا تقســیم میشــود .بخــش شــکل (فــرم)،
شــامل ظاهــر و زیباییشناســی عروســک (چهــره و صــدا) و تکنیــک عروســک اســت و
هــر دوی ایــن ویژگیهــا دوبــاره بــه ردۀ ســنی مخاطــب بازمیگــردد .بخــش محتــوا بــه
شــخصیتپردازی ،داســتان و ارتبــاط عروســک بــا دیگــر عروســکها و بازیگــران و عناصــر
دیگــر صحنــه بــاز میگــردد .اینکــه عروســک بــا ویژگیهــای ظاهــری منحصربهفــردش در
داســتان ،زمــان و مــکان و ارتبــاط درســت قــرار گرفتــه باشــد.
شــاید بــا نگاهــی بــه نظــرات مــردم بتــوان ایــن موضــوع را دریافــت کــه مهمتریــن بــرگ
خریــد جذابیــت بــرای بیننــدگان ایرانــی صــدای صداپیشــه و دیالوگهــا اســت؛ یعنــی نظــام
نشــانهای ســخن و آنچــه عروســک بیــان میکنــد کــه هرچهقــدر بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی
روز نزدیــک میشــود تأثیــر بیشــتری پیــدا میکنــد؛ بنابرایــن ایجــاد ارتبــاط بیــن مخاطــب و
عروســک یــا برنامــۀ عروســکی بــا وقتــی کــه متــن و قصــۀ آن بــه مســائل روز نزدیکتــر اســت
ســریعتر رخ میدهــد.
دو عروســک موردبررســی در پژوهــش یعنــی کالهقرمــزی و جنابخــان عروسـکهای شــوهای
تلویزیونــی هســتند .شــاکلۀ شــخصیتهای عروســکی شــوهای تلویزیونــی ایرانــی بیشــتر
متشــکل از متــن و محتــوای برنامههــا ،گفتوگوهــای کالمــی آنهــا بــا مجریــان برنامههــا و
اســتفاده از برخــی اصطالحــات یــا تکیهکالمهــای خوشــایند بــرای مــردم اســت .ایــن موضــوع
بــار دیگــر بــر اهمیــت نظــام نشــانهای ســخن در میــان مخاطبــان تلویزیــون تأکیــد میکنــد.
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همچنیــن در دهههــای اخیــر کــه مخاطــب بــا پشــت صحنــۀ تولیــد برنامههــای
تلویزیونــی آشــنا شــده دیــدن هنرپیشــهها و صداپیشــههای محبــوب مردمــی عالقهمنــدی
بــه ایــن نــوع عروسـکها را دوچنــدان کــرده ولــی بــه تجربــه ثابــت شــده حضــور بازیگــران و
مجریــان متبحــر ،همــراه بــا ایــن شــخصیتهای عروســکی کــه از جنــس اســفنج و پولیــش
هســتند و کنــش و واکنشهــای بســیار حرفــهای و هنرمندانــه ،تأثیــر بســزایی در ایجــاد
عالقهمنــدی مخاطــب بهویــژه بزرگســال نســبت بــه شــوهای تلویزیونــی عروســکی داشــته
اســت.
اولویتبندی عوامل
از میــان عوامــل گوناگــون ،متــن و قصــه و صداپیشــگی در بیــن مخاطبــان شــرقی ایرانی
کــه ســنتهای روایــی در میــان آنهــا از دوران باســتان بــه ارث رســیده اســت از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت .مخاطــب ایرانــی بیــش ازآنچــه شــخصیت عروســکی تلویزیونــی
او را بهواســطۀ عروســکی بودنــش جــذب کنــد ،گــوش میســپارد بــه روایــت و قصــه و
گفتوگوهــا و حــال در شــخصیتهای تلویزیونــی ایرانــی صداپیشــگی یکــی از عوامــل
جلبتوجــه مخاطــب اســت.
از بعــد طراحــی و شــکل ،بــه عقیــدۀ یکــی از کارشناســان مشــارکتکننده در پژوهــش،
عروس ـکهای شــوهای تلویزیونــی متأســفانه بــرای شــوهای تلویزیونــی عروســکی طراحــی
و اجــرا نمیشــوند .فقــط بــرای پــر کــردن بخشــی از اجــرا بــه کار میرونــد .بهطوریکــه

جنابخــان اصــاً پایینتنــه نــدارد .پــا نــدارد و یــک جســم کامــل نیســت .چراکــه فقــط
بــرای نمایشــی از پشــت پــاراوان ،آن هــم بــرای موقعیتــی خــاص از آن اســتفاده میشــود.

ـی کــه عروس ـکهای ســریالهای کامــاً عروســکی بایــد طراحــی و شــخصیتپردازی
در حالـ 
شــوند تــا در رونــد نمایشــی مخاطــب هــم آنهــا را بــاور کنــد و هــم جذبشــان شــود؛ ماننــد
مخمــل ،گربــۀ خانــۀ مــادر بزرگــه؛ امــا از ســوی دیگــر ایــن نقــص در طراحــی و ســاخت
عروســک در طــول ســا لهای مســتمر حضــور جنابخــان در خندوانــه ،بــا هماهنگــی خوبــی
کــه بیــن عوامــل مختلــف بهوجــود کمرنــگ شــده اســت.
ِ
پیمایــش صورتگرفتــه میتــوان دریافــت کــه
بــا نگاهــی بــه نظــرات مــردم در
روایــت ،متــن ،قصــه و صداپیشــگی ،عواملــی اســت کــه توجــه اکثــر مخاطبــان برنامههــای
عروســکی بــه آنهــا جلــب میشــود .طبــق یافتههــای مصاحبــه بــا متخصصــان میتــوان
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گفــت مــردم ایــران بیشــتر افــراد کالممحــوری هســتند و آنچــه در حــوزۀ نظــام نشــانهای
س��خن ق��رار میگی��رد بیش��تر ب��ر آنه��ا تأثی��ر میگ��ذارد .یــا بــه تعبیــر کارشــناس دیگــری
ایــن نظرســنجی نشــان داده محتــوا اول بــوده و طراحــی و شــکل عروســک در ردۀ بعــد.
درواقــع میتــوان بازیدهــی ،صداپیشــگی و متــن را همگــی از جنــس محتــوا دانســت

ً
اتفاقــا درمــورد عروســک کالهقرمــزی خــود صداپیشــه (حمیــد جبلــی) از طراحــان
کــه
محتــوای برنامــه نیــز اســت .در مــورد جنابخــان ،مخاطــب بزرگســال بــا صــدای عروســک
کــه لهجــۀ شــیرین و مســلط جنوبــی دارد ،طنــاز اســت و بداههپردازیهــای متناســبی دارد
و حامــل محتواهــای طنــز ،انتقــادی و ســرگرمکننده اســت ارتبــاط برقــرار میکنــد .جنــاب
خــان قــرار اســت از دل مــردم بیــرون آمــده باشــد ،حــرف دل آنهــا را بگویــد ،آنهــا را
بخندانــد و مــردم بــا او همذاتپنــداری کننــد .آنچــه نمایــش ســنتی و مبــارک بــا مــردم
صدســال پیــش میکــرد .موجــودی خیالــی کــه درعینحــال کــه مخاطــب میدانــد تــودهای
پارچــهای اســت ،او را از خــودش میدانــد و بــا او احســاس نزدیکــی میکنــد.
بحث و نتیجهگیری
در راســتای هــدف پژوهــش کــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر محبوبیــت عروس ـکهای
تلویزیونــی و همچنیــن اولویــت تأثیرگــذاری ایــن عوامــل در مقایســه بــا یکدیگــر اســت؛
بــا نگاهــی دقیــق بــه آرای مردمــی و نظــرات خبــرگان حیطــۀ نمایــش عروســکی میتــوان
دریافــت کــه اگرچــه طبــق مبانــی نظــری ایــن پژوهــش 3 ،عامــل طراحــی ،صــدا و حرکــت،
ســازندۀ وجــوه مختلــف یــک شــخصیت عروســکی در ذهــن مخاطــب هســتند ،امــا در
تحلیــل جذابیــت و محبوبیــت عروســک تلویزیونــی نمیتــوان بــه ایــن ســه عامــل
بســنده کــرد .درمــورد دو عروســک جنابخــان و کالهقرمــزی کــه نمونههــای موردبررســی
ایــن پژوهــش هســتند ،عواملــی همچــون تحلیــل درســت از جامعــۀ موردنظــر و تعییــن
درســت مخاطــب هــدف نیــز بــر محبوبیــت مجموعههــا و همینطــور خــود عروســکها
تأثیرگــذار بــوده اســت .توجــه بــه نیــاز بــه عناصــر موســیقایی در جامعــه دربــارۀ عروســک
جنابخــان نیــز دیگــر عامــل جذابیــت در ایــن عروســک اســت .جنابخــان در یــک برنامــه
کــه توســط یــک مجــری ـ بازیگــر مشــهور و بــا حضــور مهمانانــی کــه افــراد مشــهور جامعــه و

البتــه قابلتوجــه قشــر متوســط جامعــه هســتند حضــور دارد و معمــوالً جنابخــان قبــل از
حضــور مهمانــان ســوابق و اطالعــات آنهــا را مــرور کــرده و اســتفاده میکنــد .جنابخــان
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نهفقــط بهدلیــل طراحــی و بازیدهندگــی و نــه فقــط بــه خاطــر صداپیشــگی بلکــه
بهعلــت خصلتهایــی عامهپســند کــه بیننــدۀ عــام بــه دنبــال آنهــا اســت محبوبیــت
یافتــه اســت .شــخصیتپردازی دقیــق و هماهنگــی بیــن صداپیشــه و بازیدهنــده و طــراح
و ســازندۀ عروســک و قــرار گرفتــن در یــک مجموعــۀ حرفــهای از عوامــل تولیــد برنامــه نیــز
بیتأثیــر نیســت .اینکــه یــک عروســک در میــان شــخصیتهای عروســکی و غیــر عروســکی،
بهانــدازه دیــده شــود ،بهطــوری کــه یکــی مانــع از دیــده شــدن دیگــری نشــود ،در میــزان
محبوبیــت آن شــخصیت عروســکی تأثیــر قابلتوجهــی دارد.
در جهــت هماهنگــی همــۀ عوامــل ســازندۀ یــک اثــر ،هنرمندانــی ماهــر ،آگاه و بــا
تجربــه بایــد بتواننــد هماهنگــی مطلوبــی میــان فــرم و محتــوا ایجــاد و آن را در چهارچــوب
درســتی ارائــه نماینــد .در ایــن راســتا حتــی ســاعت پخــش برنامــه نیــز میتوانــد عاملــی
تعیینکننــده باشــد .شــاید نتــوان گفــت کــدام عامــل مهمتریــن عامــل محبوبیــت یــک
عروســک اســت؛ امــا بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه در یــک تقســیمبندی کلــی ایــن عوامــل بــه دودســتۀ شــکلی و محتوایــی تقســیم
میشــوند .هــردوی ایــن عوامــل دارای تأثیــرات بســزایی بــر جذابیــت عروســک هســتند
امــا بههرصــورت آنچــه توجــه مــردم را بــه خــود جلــب میکنــد و مخاطبــان در تحلیلهــای
خــود از اثــر عروســکی بــه آن اشــاره میکننــد بیشــتر ناظــر بــر آن چیــزی اســت کــه
میشــنوند و روایتــی اســت کــه محتــوای مدنظــر را منتقــل میکنــد؛ بنابرایــن میتــوان
گفــت کــه مخاطــب ایرانــی برنامههــای تلویزیونــی عروســکی ،در ایــن پژوهــش محتــوا را
بــر شــکل اولویــت دادهانــد.
بــا نگاهــی بــه نتایــج و یافتههــای ایــن پژوهــش میتــوان گفــت صداپیشــه ،متــن
و قصــه بیشــتر از ســایر عوامــل ،موردتوجــه مخاطبــان اســت .نتیجــۀ مذکــور میتوانــد
مؤیــد ایــن موضــوع باشــد کــه بیننــدۀ ایرانــی بیشــتر از طریــق شــنیدن بــا اثــر تلویزیونــی
عروســکی ارتبــاط برقــرار میکنــد .گرچــه بســیار روشــن اســت کــه تلویزیــون بهعنــوان
رســانهای کــه بیننــده موقــع تماشــای آن تمرکــز کامــل بــر تصویــر نــدارد و بســیاری از
روایتهــای آن را از طریــق صــدا دنبــال میکنــد ،اهمیــت مقولــۀ روایــت و صــدا را بیشــتر
از دو قالــب ســینما و تئاتــر نشــان میدهــد.
بهطورکلــی ،بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده میتــوان ایــن پژوهــش را قدمــی
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رو بهجلــو در مســیر شــناخت ســلیقه مخاطبــان ایرانــی برنامههــای عروســکی تلویزیــون
دانســت .در مقایســه بــا پژوهشهــای پیشــین ،بهنظــر میرســد کــه ایــن پژوهــش
توانســته اســت بــه الگویــی قابلتعمیــم در میــان انــواع عروســکهای تلویزیونــی
و برنامههــای عروســکی دســتیابــد .اینکــه هنرمنــدان و تولیدکننــدگان اثــر عروســکی
بداننــد کــه کــدام وجــوه آثارشــان میتوانــد بــرگ برنــدهای بــرای شــخصیت عروســکی
آنهــا باشــد بســیار حائــز اهمیــت اســت .اکنــون میتــوان بهوضــوح گفــت محتــوای اثــر
عروســکی تلویزیونــی ،روایــت و صــدای صداپیشــه اگــر در بســتری مناســب در کنــار دیگــر
متغیرهــای برنامــه عروســکی جــای گیــرد ،عروســک را بــه عروســکی شــاخص تبدیــل خواهــد
کــرد .توجــه ویــژۀ هنرمنــدان عروســکی بــه ایــن موضــوع میتوانــد گامــی مؤثــر در جهــت
تولیــد آثــار عروســکی موفــق در تلویزیــون باشــد.
مانــع جــدی در مســیر ایــن پژوهــش ،کمبــود منابــع مکتــوب درزمینــۀ برنامههــای
تلویزیونــی عروســکی اســت کــه ایــن موضــوع ،توجــه ویــژۀ پژوهشــگران و هنرمنــدان
متخصــص در ایــن زمینــه را طلــب میکنــد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود کــه پژوهشهــای
تکمیلــی در ایــن زمینــه بــا مدنظــر قــرار دادن جزییــات هریــک از عوامــل دخیــل در تولیــد
برنامــۀ عروســکی صــورت گیــرد .بهبیاندیگــر میتــوان هرکــدام از مؤلفههــای موردنظــر
را بهطــور مجــزا در بیــن مخاطبــان موردبررســی و تدقیــق قــرار داد تــا ســازوکار تأثیرگــذاری
مــواردی از قبیــل صداپیشــگی ،متــن و قصــه ،طراحــی ،شــرایط پخــش و  ...بــر محبوبیــت
عروســکهای تلویزیونــی و برنامههایشــان مشــخص گــردد.
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