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چکیده

برنامه  هــای عروســکی گونــۀ پرمخاطبــی از برنامه  هــای تلویزیونــی هســتند. از ایــن برنامه  هــا شــخصیت  های 

عروســکی محبوبــی ایجــاد شــده  اند کــه در ذهــن بیننــدگان باقــی مانده  انــد و مخاطبــان بســیاری از طیــف کــودک 

و بزرگســال بــه برخــی از ایــن عروســک ها عالقه  منــد شــده  اند. از ایــن جملــه می  تــوان عروســک های کاله  قرمــزی 

و جناب  خــان 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 

ــل در  ــن عوام ــدی ای ــزان و اولویت  بن ــدگان، می ــردم و بینن ــن م ــی در بی ــک های تلویزیون ــرای عروس ــت ب محبوبی

نــگاه مخاطبــان مــورد بررســی و واکاوی قــرار گیــرد. روش ایــن پژوهــش شــامل دو مرحلــه اســت. اول، پیمایــش 

جهــت نظرســنجی از مخاطبــان دربــاره علــل جذابیــت عروســک ها و ســپس مصاحبــۀ نیمــه   ســاختاریافته بــا افــراد 

ــذا در  ــی. ل ــرات مردم ــود در نظ ــای موج ــل و انگیزه  ه ــی عل ــتای بررس ــه، در راس ــن زمین ــص در ای ــره و متخص خب

ابتــدا بــرای رســیدن بــه اهــداف موردنظــر، بــا توجــه بــه میــزان تــداوم در تولیــد، پخــش و ارتبــاط بــا مخاطبــان 

در ســال  های اخیــر، دو عروســک کاله  قرمــزی و جناب  خــان به عنــوان نمونــۀ موردمطالعــۀ ایــن پژوهــش انتخــاب 

ــروه  ــا گ ــری ت ــی و هن ــد کــه عوامــل متعــددی از ویژگی  هــای فن شــدند. داده  هــای به  دســت  آمده نشــان می  دهن

تولیــد و شــرایط پخــش بــر محبوبیــت عروســک تلویزیونــی اثرگــذار می  باشــند امــا این  گونــه برداشــت می  شــود 

کــه اکثــر مــردم محتــوای برنامــه عروســکی را نســبت بــه شــکل و شــمایل عروســک در اولویــت قــرار داده  انــد و 

ــن  ــه، ای ــت. درنتیج ــوردار اس ــری برخ ــت ویژه ت ــنوند از اهمی ــردم می  ش ــه م ــه آنچ ــت ک ــوان گف ــن می  ت همچنی

اهمیــت قابل توجــه کــه مــردم بــرای صداپیشــه و قصــۀ مرتبــط باشــخصیت عروســکی قائــل هســتند می  توانــد 

ــتری  ــق بیش ــب توفی ــذب مخاط ــد در ج ــا بتوانن ــد ت ــی باش ــۀ راه ــی نقش ــای تلویزیون ــازندگان برنامه ه ــرای س ب

حاصــل نماینــد.
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مقدمه

ــا  ــد، ب ــران دارن ــر ای ــگ و هن ــی در فرهن ــه  ای تاریخ ــه ریش ــکی ک ــای عروس نمایش  ه

ویژگی  هــای منحصربه  فــرد خــود مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جلــب نموده  انــد و امــروزه 

ــان  ــدگان و مخاطب ــیاری از بینن ــد. بس ــون دارن ــل در تلویزی ــمگیر و قابل تأم ــوری چش حض

کــودکان و نوجوانــان، بــا تماشــای برنامه  هــای  رســانه و هنرهــای نمایشــی به  ویــژه 

ــی  ــۀ فرهنگ ــی از حافظ ــه بخش ــده  اند ک ــنا ش ــک هایی آش ــا عروس ــون ب ــکی تلویزی عروس

و تصویــری آنــان را شــکل می  دهنــد. آن هــا ایــن عروســک ها را می  بیننــد؛ دوستشــان 

ــا  ــد و از آن ه ــاد می  گیرن ــراه می  شــوند، تکیه  کالم  هایشــان را ی ــا داستان  شــان هم ــد، ب دارن

تأثیــر می  پذیرنــد. عروســک هایی کــه از صحنه  هــای تئاتــر تــا برنامه  هــای تلویزیونــی 

بــه  توانســته  اند  مجــازی  و  اینترنتــی  بســترهای  و همچنیــن  فیلم هــای ســینمایی  و 

شــخصیت  های نمایشــی محبوبــی تبدیــل شــوند. اینکــه چــرا برخــی از عروســک های 

ــد  ــق را نمی  یابن ــن توفی ــر ای ــی دیگ ــوند و برخ ــل می  ش ــی تبدی ــک های محبوب ــه عروس ب

ــرد. ــرار گی ــی ق ــق و بررس ــد موردتحقی می  توان

ــه  ــر عروســکی را از صحن ــد کــه هن ــدان بســیاری در جهــان وجــود دارن از ســویی هنرمن
ــرد1  ــل ب ــون بی ــی چ ــد. هنرمندان ــراه آورده ان ــود به  هم ــا خ ــون ب ــانه تلویزی ــا رس ــر ت تئات

ــون کــوچ کــرده و  ــه تلویزی ــر ب ــه همــراه گروهــش از تئات ــی کــه ب ــد مطــرح آمریکای هنرمن

در فراینــدی تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر در رســانه جدیــد دســت بــه کاوش  هــای نــو زده  انــد تــا 

ــک های  ــن عروس ــهورترین و محبوب  تری ــا3 مش ــۀ ماپت  ه ــا مجموع ــه ب ــون2 ک ــم هنس جی

تاریــخ تلویزیــون را رقــم زده اســت. در ایــران نیــز بــه همیــن ترتیــب هنرمنــدان عروســکی 

ــران و  ــه در ای ــد. چ ــد پرداخته  ان ــبتًا جدی ــۀ نس ــن زمین ــا در ای ــون و خط ــه آزم ــیاری ب بس

ــان  ــه عروسک  هایش ــد ک ــی بوده ان ــار موفق ــان آث ــاط جه ــر نق ــای دیگ ــه در تلویزیون  ه چ

ــز در جهــت عکــس،  ــاری نی ــد و آث ــی در اوج باقــی بمانن ــا مدت  هــای طوالن توانســته اند ت

ــرد  ــل ب ــه  رو نشــده اند. بی ــان روب ــا اســتقبال مخاطب ــد و ب ــون رفته ان ــن تلویزی ــه روی آنت ب

می  گویــد: »تلویزیــون بــرای هنــر عروســکی بــه معنــای یــک گونــۀ نمایشــی، نــه بهتــر بــود 

ــی  ــیله ارتباط ــن وس ــرای ای ــان ب ــی در روش کارش ــاد تغییرات ــث ایج ــا باع ــر. تنه ــه بدت و ن

1 . Bill Baird
2 . Jim Henson

3 . Muppets
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ــرد،  ــت« )ب ــته اس ــری نداش ــدًا تأثی ــکی اب ــر عروس ــی هن ــول اصل ــا در اص ــد؛ ام ــد ش جدی

ــکی  ــر عروس ــک و هن ــاکلۀ عروس ــر ش ــخصی ب ــول مش ــواره اص ــن هم 1381: 266(. بنابرای

حاکــم بــوده و بــرای قرارگیــری در مدیــوم جدیــد تنهــا مناسب  ســازی و به  روزرســانی در ایــن 

مــوارد صــورت گرفتــه اســت. پژوهــش حاضــر بــرآن اســت کــه بــا تکیه بــر اصــول نمایشــی 

در هنــر عروســکی و ایجــاد ســاختمان کلــی طراحــی شــخصیت های عروســکی، بــه بررســی 

ــردازد. ــک ها بپ ــی از عروس ــت برخ ــل محبوبی عل

در این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ داده می شود:

ــان  ــن مخاطب ــی در بی ــک های تلویزیون ــت عروس ــر محبوبی ــر ب ــل مؤث ــه عوام اول آنک

ــرای ایجــاد محبوبیــت در درجــه  ــدام عوامــل ب ــی هســتند؟ و دوم آنکــه ک چــه مؤلفه های

ــد؟ ــرار دارن ــری ق اهمیــت باالت

پیشینۀ پژوهش

ــت  ــران قدم ــون ای ــکی در تلویزی ــای عروس ــش برنامه  ه ــاخت و پخ ــه س ــور ک همان  ط

زیــادی نــدارد، پژوهش  هــای پیرامــون ایــن حــوزه از گســتردگی زیــادی برخــوردار نیســت. 

ــورد  ــک م ــای آکادمی ــی پژوهش  ه ــی در برخ ــای مختلف ــکی از جنبه  ه ــری عروس ــار تصوی آث

بررســی قــرار گرفته  انــد کــه از ایــن میــان به  عنــوان نزدیک  تریــن مــوارد بــه موضــوع 

»مؤلفه هــای عامه  پســند  بــا عناویــن  پژوهش  هایــی  بــه  می  تــوان  حاضــر  پژوهــش 

برنامه  هــای طنــز عروســک  محور تلویزیــون، مطالعــه مــوردی عروســک جناب  خــان در برنامــه 

خندوانــه« )یزدان پرســت، 1397( اشــاره کــرد کــه ایــن پژوهــش بــه برخــی عناصــر ظاهــری 

ــون  ــی همچ ــرده و مؤلفه های ــاره ک ــان اش ــاب خ ــم جن ــوب و آن ه ــخصیت محب ــک ش ی

عروســک گردان و نویســنده را در نظــر نگرفتــه اســت. روش پژوهــش آن کتابخانــه ای اســت 

و درنتیجــه، فقــط اشــاره بــه برخــی از عناصــر ظاهــری همچــون صداپیشــگی دارد. »تــداوم 

رابطــه مخاطــب و برنامــه تلویزیونــی کاله  قرمــزی در طــول دهه  هــای 70، 80 و 90 شمســی« 

)بیدآبــادی، 1397( نیــز پژوهــش مناســبی اســت و بــه روش کتابخانــه ای و مــروری مــورد 

ــذر  ــزی را در گ ــک کاله قرم ــی عروس ــیر تاریخ ــردش س ــت و رویک ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس

زمــان مــورد بررســی قــرار می دهــد و درنتیجه گیــری صرفــًا مســیر تاریخــی ایــن عروســک را 

مشــخص می کنــد نــه مؤلفه هــای محبوبیــت اجتماعــی آن را. از ســویی دیگــر ایــن پژوهــش 

ــه  ــی ب ــای مهم ــه مؤلفه ه ــز ک ــندگی نی ــک گردانی و نویس ــون عروس ــی همچ ــه مؤلفه های ب
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ــش  ــت. پژوه ــته اس ــی نداش ــه خاص ــزی توج ــک کاله قرم ــرای عروس ــد، ب ــاب می آین حس

»مطالعــه شــخصیت  های عروســکی در ســینمای کــودک دهه  هــای شــصت و هفتــاد 

ــزی  ــا، کاله  قرم ــه موش  ه ــای مدرس ــر فیلم ه ــد ب ــا تأکی ــناختی، ب ــر جامعه  ش ــران از منظ ای

و پســرخاله، الــو الــو مــن جوجــوام، دزد عروســک ها و گربــۀ آوازخــوان« )اکــرم محققیــان، 

1396( نیــز نــگاه جامعه شــناختی بــه عروســک ها را موردمطالعــه قــرار داده اســت و صرفــًا 

مخاطبــان کــودک را جامعــه هــدف خــود می دانــد و بــه جنبه هــای دراماتیــزه توجــه خاصــی 

ــار از روی  ــدام از آث ــوردی هرک ــه م ــز مطالع ــش نی ــن پژوه ــت. روش ای ــداده اس ــان ن نش

ــرده اســت؛  ــرداری ک ــه بهره ب ــع از آرشــیو و کتابخان ــورد اشــاره اســت و درواق فیلم هــای م

ــرای ســنین کــودک و خردســال مورداســتفاده  ــار ب ــن آث ــر روی ای ــری مطالعــه ب و نتیجه گی

قــرار گرفتــه اســت. در بیــن منابــع خارجــی متأســفانه موضــوع و محتــوای مشــابهی یافــت 

ــل و  ــاوت از پژوهش هــای قب ــا روش هــای متف ــالش شــده ب ــن پژوهــش ت ــد. در ای نگردی

ــت  ــب محبوبی ــه موج ــری ک ــای دیگ ــوق، جنبه ه ــای ف ــرداری از پژوهش ه ــر بهره ب ــالوه ب ع

عروســک های تلویزیونــی هســتند، واکاوی و الگــوی مناســبی بــرای ســاخت عروســک ها در 

ــردد. ــه گ ــی ارائ ــای تلویزیون برنامه ه

مبانی نظری پژوهش

یکــی از تفاوت  هــای حضــور عروســک بــر روی صحنــۀ تئاتــر بــا قرارگیــری آن در مقابــل 

دوربین  هــای تلویزیــون آن اســت کــه عروســک تئاتــری، بــازی طراحــی شــده یــا بداهــه  ای 

کــه برایــش تعریــف شــده را یــک بــار در مقابــل دیــدگان تماشــاگر بــه اجــرا درمــی آورد و این 

بــازی می  توانــد در هــر اجــرا نیــز متفــاوت باشــد. کمــا اینکــه در اجــرای یکســان یــک حرکــت 

نمایشــی هــم در برخــی جزییــات امــکان ایجــاد تفاوت  هایــی ناخواســته وجــود دارد؛ امــا 

در اجــرای یــک نمایــش تلویزیونــی، آنچــه در مقابــل دوربیــن می  آیــد یــک بــار بــه ثبــت و 

ضبــط می  رســد؛ 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 

می  گیــرد. نخســت آن  کــه یــک برنامــۀ تلویزیونــی می  توانــد در دفعــات متعــددی در طــول 

شــبانه  روز پخــش و بازپخــش شــود. دیگــر آن  کــه یــک برنامــه می  توانــد پــس از گذشــت 

چندیــن ســال و حتــی چنــد دهــه بــرای نســل  های متعــددی ســاخته یــا بازپخــش شــود. 

ــن دو ســاحت جنبه  هــای مختلفــی را چــون سیاســت  گذاری اقتصــادی، سیاســت  گذاری  ای

فرهنگــی و تأثیرگــذاری اجتماعــی را دارا اســت. از ایــن مــورد در میــان برنامه  هــای عروســکی 
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ــاره  ــا اش ــای تابه  ت ــزی و قصه  ه ــا، کاله  قرم ــۀ موش  ه ــۀ مدرس ــه مجموع ــوان ب ــی می  ت ایران

ــکی  ــر عروس ــذار در هن ــداوم و تأثیرگ ــاط م ــن ارتب ــق ای ــای موف ــن نمونه  ه ــرد. همچنی ک

ــتن  ــس از گذش ــه پ ــتند ک ــا2 هس ــتریت1 و ماپت  ه ــمی اس ــای سس ــون مجموعه  ه تلویزی

و  مانده  انــد  اوج  در  اولیــن قسمت  هایشــان همچنــان  پخــش  و  ســاخت  از  ســال  ها 

ــت.  ــان دانس ــی در جه ــک های تلویزیون ــن عروس ــوان محبوب  تری ــان را می  ت عروسک  هایش

ــا،  ــا آن ه ــاگران ب ــدام تماش ــاط م ــک ها و ارتب ــت عروس ــت و جذابی ــل محبوبی ــاره دالی درب

ــرد  ــر دو رویک ــر ب ــز ناظ ــش از همه  چی ــه بی ــده ک ــرح ش ــی مط ــران، نکات ــط صاحب  نظ توس

اســت. اول این  کــه جذابیــت عروســک به  عنــوان یــک شــیء در میــزان توانایــی  اش در یــک 

بازنمایــی انتزاعــی از واقعیــت اســت. دومیــن رویکــرد امــا جذابیــت عروســک را در قابلیــت 

ــان  ــات در جه ــی و حی ــردن زندگ ــل ک ــرای تخی ــاگران ب ــل تماش ــای تمای ــژه  اش در ارض وی

ــر برگزیــدن یــک راه حــل باشــد، بایــد راهــی را برگزیــد کــه شــامل  اســت؛ امــا اگــر قــرار ب

هــردو رویکــرد مذکــور اســت؛ یعنــی شــرحی دوگانــه بــر عروســک کــه آن را هــم به  عنــوان 

یــک شــیء ادراک شــده و نمایشــی و هــم به  عنــوان حیــات تخیــل شــده مــورد بررســی قــرار 

ــس، 1393: 111(. ــد )تیلی می  ده

در قالــب تصویــری تلویزیــون، ایــن نــگاه دوربیــن اســت کــه نــگاه بیننــدگان را کنتــرل 

می  کنــد. آنچــه دوربیــن در یــک دکــور اســتودیویی یــا صحنــۀ خــارج از اســتودیو می بینــد 

را مــا روی صفحــۀ تلویزیون  مــان می    بینیــم. فاصلــۀ دوربیــن از صحنــه و راســتای نگاهــش 

ــده  ــی دی ــر تلویزیون ــزی اســت کــه در یــک تصوی ــدۀ چی ــار ســایر عوامــل، تعیین کنن در کن

می  شــود. )باتلــر، 1388: 144(؛ بنابرایــن ســاخت و بازی  دهــی عروســک و همچنیــن 

ــل دوربیــن،  ــوط می  شــود، در مقاب ــه ایــن دو مــورد مرب ــه کــه ب عوامــل دیگــر درون صحن

تصویــر موردنظــر مــا را می  ســازند. عروســک ها در تلویزیــون، عمومــًا مقابــل بیــش از 

ــه ســاخته  ــا تکنیــک تک  دوربین ــد. گرچــه بســیاری از آثارهــم ب ــرار می  گیرن یــک دوربیــن ق

1. مجموعــۀ عروســکی سســمی اســتریت )sesame street( یــا خیابــان کنجــد، از ســال 1969 میــالدی پــا بــه عرصه 
تلویزیــون گذاشــته و هنــوز یکــی از بهتریــن برنامه  هــای تلویزیونــی بــرای مخاطبــان کــودک به  شــمار مــی  رود. ایــن 
برنامــه ضمــن سرگرم  ســازی بینندگانــش محتواهــای آموزشــی مختلفــی را نیــز دربــر دارد. سســمی اســتریت کاری 
اســت از هنرمنــد مشــهور آمریکایــی، جیــم هنســون کــه بــا طراحــی عروســک  های جدیــد و پرطرفــدارش، هنرمنــدی 

پیشــرو و پیشــتاز در هنــر عروســکی جهــان به  شــمار می آیــد.
ــدند، از  ــهور ش ــا )muppets( مش ــام ماپت  ه ــا ن ــه ب ــک  هایی ک ــا عروس ــون ب ــم هنس ــدار جی ــر پرطرف ــر اث 2. دیگ
ــب   برنامه  هایــی در  ــده شــد و از مجموعه  هــای پرتکــراری اســت کــه در قال ســال 1976 میــالدی در تلویزیــون دی

ــه خــود جلــب نمــوده اســت. ــادی را در جهــان ب ــان زی زمان  هــای مختلــف توجــه مخاطب
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می  شــوند، امــا مشــخصۀ مهــم و قابل توجــه در برنامه  هــای عروســکی چنــد دوربینــه 

چگونگــی ضبــط آنهاســت. ســاخت عروســک بایــد به  گونــه  ای 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 عروســک  گردان اســت نیــز 

ــب  ــی و تناس ــن زیبای ــا و همچنی ــت اختف ــن قابلی ــه ای ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون بای

ــات  ــن موضوع ــۀ ای ــد. هم ــته باش ــا داش ــۀ دوربین  ه ــاب هم ــه را در ق ــرای برنام ــی ب کاف

نشــان می  دهــد کــه بــا ورود نمایــش عروســکی بــه عرصــۀ تلویزیــون، عوامــل مختلفــی کــه 

بایــد مــورد انتخــاب ســازندگان برنامــه عروســکی قــرار گیــرد به  صــورت چشــمگیری افزایــش 

ــم  ــون می  بینی ــه در تلویزی ــک و آنچ ــر عروس ــا به ظاه ــل تنه ــن عوام ــا ای ــا آی ــد؛ ام می  یاب

ــود؟ ــه می  ش خالص

جــدول زیــر ســه نکتــه اساســی را در گســترۀ بازنمایــی نشــانه   بــا ســه نظــام نشــانه  ای 

ــای  ــانه  ای، متغیره ــای نش ــدام از نظام  ه ــر هرک ــد. در زی ــط می  کن ــم مرتب ــه ه ــک ب عروس

ــت  ــوند، فهرس ــه می  ش ــانه  های بازنمایان ــت نش ــت و کیفی ــوع کمی ــث تن ــه باع ــی ک اصل

ــت.)جدول 1( ــده اس ش

جدول 1. جدول گستره بازنمایی نشانه ها در عروسک ها، )تیلیس،1393: 205 و 206(.

سخنحرکتطراحی

شخصیتهمراه عروسکشبیه موجود زندهتقلیدی

کاریکاتورعلیه عروسکانتخاب/ اغراقسبک  پردازانه

همراه تغییر صدا/ باحضور گویندهعلیه عروسکزندگی/ باحضور گردانندهمفهومی

متغیرها:

فرازبان  شناسیسازوکار کنترلویژگی  ها

گویش/زباننقاط کنترلاندازه

تغییر صدانقاط مفصلیماده و جنس

حضور گویندهنور/ صحنه  پردازیحضور گرداننده

همان  طــور کــه اشــاره شــد، ســه نظــام نشــانه  ای در بررســی عروســک نمایشــی 

موردتوجــه قــرار می  گیــرد کــه عبارت انــد از: طراحــی، حرکــت و ســخن. در نظــام نشــانه  ای 

طراحــی، گاهــی نشــانه  هایی به  طــور عمــدی بــه میزانــی کــه در نمایــش بــا بازیگــر 

ــاس  ــد براس ــد می  توان ــد: »هنرمن ــدر می  نویس ــی  رود. بچهل ــه کار م ــت ب ــر نیس امکان  پذی
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اقتضــای نمایشــنامه بــه عروســک هــر مقامــی از زیبایــی، ظرافــت، شــلختگی یــا زشــتی کــه 

ــاب  ــتند انتخ ــی هس ــخصیت خاص ــب ش ــه مناس ــی را ک ــد. او ویژگی  های ــد بده می  خواه

می  کنــد و آن هــا را بــا ســادگی و قــوت نیــرو بیــان می  کنــد. محدودیت  هــای جســم انســانی 

ــودات  ــی موج ــه بازنمای ــدود ب ــن، او مح ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــاد نمی  کن ــی ایج در کار او خلل

.)Batchelder, 1947: 281( ».انســانی نیســت

ــه  ــام از س ــن نظ ــکی، مهم  تری ــدان عروس ــر هنرمن ــم اکث ــت به زع ــانه  ای حرک ــام نش نظ

نظــام نشــانه  ای عروســک اســت. بیــل بــرد و مــک فارلیــن هــردو در درجۀ نخســت، عروســک 

ــد:  ــه می  نویس ــز این  گون ــف نی ــرگئی ابراتس ــد. س ــف می  کنن ــش تعری ــای حرکت ــر مبن را ب

ــد  ــت می  کن ــه حرک ــی ک ــا موقع ــک   تنه ــود. عروس ــاخته می  ش ــرک س ــرای تح ــک، ب »عروس

زنــده می  شــود و تنهــا در جنــس حرکتــش اســت کــه بــه آنچــه مــا رفتــار می  نامیــم دســت 

ــر  ــا اگ ــی دارد؛ ام ــت فراوان ــد، اهمی ــی در کار باش ــر متن ــه اگ ــن، البت ــه مت ــد. اگرچ می  یاب

ســخنان عروســک مناســب حرکــت آن نباشــد، کلمــات از عروســک جــدا می  گردنــد و در هــوا 

 .)Obraztsov, 1950: 125( »معلــق می  ماننــد

ــخصیت  ــک ش ــل ی ــر در تحلی ــه موردنظ ــومین وج ــخن، س ــانه  ای س ــام نش ــا نظ و ام

عروســکی اســت. ولتروســکی اشــاره می  کنــد نظــام نشــانه  ای ســخن بــا دیگــر نظام  هــا فــرق 

دارد، چــرا کــه در آن »نشــانه و موضــوع نشــانه از نظــر وجــودی یکــی می  باشــند«. به رغــم 

این  کــه پیش  تــر دیدیــم، برخــی از پژوهشــگران و صاحب  نظــران ماننــد بــرد و مــک فارلیــن، 

ــد  ــار می  گــذارد، امــا چن ــن را کن ــز، مت ــد و ابراتســف نی ــده می  گیرن ــی نادی ــه کل ســخن را ب

ــک  ــانه  ای عروس ــام نش ــن نظ ــخن، مهم تری ــه س ــیده  اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگر ب پژوهش

ــخنور و  ــیء س ــان ش ــری می ــد: »جدایی  پذی ــکی، می  گوی ــه یورکوفس ــی ک ــا جای ــت. ت اس

منبــع فیزیکــی کالم، شــاخصۀ تئاتــر عروســکی اســت.« )تیلیــس، 1393:  249(.

پــس از شــناخت ســه نظــام نشــانه  ای فــوق، آنچــه اهمیــت ویــژه  ای در مســیر نیــل بــه 

ــری از آن هــا  ــرد، چگونگــی بهره  گی ــرار مــی گی ــن پژوهــش مــورد توجــه ق ــی ای هــدف اصل

ــات  ــات و نظری ــه از تجربی ــاس آنچ ــر اس ــت. ب ــی اس ــکی تلویزیون ــای عروس در نمایش  ه

ــه  ای  ــای صحن ــول از اجراه ــیر تح ــه س ــکی ک ــش عروس ــای نمای ــایر گروه  ه ــرد و س ــل ب بی

رســانۀ  گفــت  می  تــوان  به  دســت  می  آید،  طی  کرده  انــد  را  تلویزیونــی  نمایش  هــای  تــا 

تلویزیــون در اصــول نمایــش عروســکی تغییــر اساســی ایجــاد نمی  کنــد. تنهــا تأثیراتــی بــر 
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شــیوۀ اجرایــی، زمــان، امکانــات و برخــی تکنیک  هــا و ابزارهــا می  گــذارد و آن طــور کــه بــرد 

می  گویــد افزایــش تعــداد تماشــاگر درنهایــت احتمــاالً تأثیــر خوبــی خواهــد داشــت. )بــرد، 

1381: 266(؛ بنابرایــن تحلیــل عروســک تلویزیونــی نیــز از طریــق همــان ســه وجــه یعنــی 

ــرد. طراحــی عروســک، حرکــت و ســخن صــورت می  گی

بنابــر آنچــه گفتــه شــد پیــش از تعریــف عروســک در تلویزیــون بایــد ابتــدا حــدود و 

مختصــات مدیــوم تلویزیــون بــرای برنامه  هــای عروســکی مشــخص و تبییــن گــردد؛ حــدود 

و مشــخصاتی کــه مــرز جغرافیایــی نــدارد و دارای وجــوه مشــترک در همــۀ تلویزیون  هــای 

دنیــا اســت. بایــد در نظــر داشــت صفحــۀ تلویزیــون ماننــد پــردۀ ســینما تنهــا نقطــۀ تمرکــز 

مخاطــب نیســت و مخاطــب تلویزیــون در حیــن تماشــای برنامــه می  توانــد عناصــر دیگــری 

ــل  ــی در مقاب ــور فیزیک ــد؛ حض ــکان ده ــر م ــی گاه تغیی ــد و حت ــود ببین ــون خ را در پیرام

ــن  ــاط باشــد. ای ــن رســانه در ارتب ــا ای ــق صــوت ب ــا از طری نمایشــگر نداشــته باشــد و تنه

امــکان قابلیــت شــنیداری را در تلویزیــون ارزشــمندتر مــی ســازد. از ســوی دیگــر بایــد توجــه 

ــان را دارا  ــیع  تری از مخاطب ــف وس ــر طی ــای دیگ ــبت مدیوم  ه ــه نس ــون ب ــت تلویزی داش

ــرای همــگان قابل فهــم باشــد. ــوا ب ــد ازلحــاظ فــرم و محت اســت؛ درنتیجــه بای

بدیهــی اســت بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور، می  تــوان ســه عامــل مهــم را در موفقیــت 

ــدای  ــک، ص ــاخت عروس ــی و س ــمرد: طراح ــورت برش ــی بدین ص ــک تلویزیون ــک عروس ی

ــدام از  ــص در هرک ــه نق ــک گردان( ک ــک )عروس ــدۀ عروس ــه(، بازی  دهن ــک )صداپیش عروس

ــد. ــک بکاه ــذاری عروس ــت و تأثیرگ ــد از جذابی ــع، از می توان ــه ضل ــن س ای

همچنیــن بدیهــی اســت کــه تمهیــدات فنــی در رســانۀ تلویزیــون می  توانــد عــالوه بــر 

مالحظــات ویــژۀ خــود، فرصت  هایــی را نیــز در اختیــار هنرمنــد عروســکی قــرار دهــد تــا بــه 

مقاصــد موردنظــر در طراحــی و ســاخت برنامــۀ عروســکی خــود برســد.

رســانه  هایی چــون ســینما، تئاتــر و تلویزیــون، به  عنــوان محمل  هایــی بــرای درام، 

ــا و  ــیاء، رویداده ــش اش ــرای نمای ــان ب ــی زیبایی  شناختی  ش ــص و مبان ــاس خصای ــر اس ب

ــد.  ــتفاده   می  کنن ــژه  ای اس ــگردهای وی ــا و ش ــانه  ها، روش  ه ــا، نش ــخصیت  ها از نماده ش

ــر  ــی ه ــن یعن ــت. ای ــزار اس ــد و کارگ ــرای هنرمن ــاخص ب ــن ش ــر، راهبردی  تری ــۀ تأثی دغدغ

ســوژه را می  تــوان بــه ده  هــا صــورت بــر صفحــه تلویزیــون منعکــس کــرد؛ امــا بایــد توجــه 

داشــت تنهــا تعــداد معــدودی از ایــن اشــکال می  تواننــد در راســتای راهبــرد و اصــول مهــم 
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تأثیرگــذاری هدفمنــد قرارگیرنــد )لطفــی، 1396: 103(. ایــن موضــوع نشــان می  دهــد کــه 

ــی و ســاختاری  ــه عرصــۀ تلویزیــون، اصــول و قواعــد فن ــا ورود عروســک های نمایشــی ب ب

تلویزیــون هــم بــه متغیرهــای ذهنــی هنرمنــدان افــزوده می  شــود؛ امــا ابــزار هنرمنــدان در 

طراحــی شــخصیت  های عروســکی، از بعــد زیبایی  شناســانه و معنایــی، در چهارچــوب همــان 

ســه نظــام نشــانه  ای 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 نظرســنجی   به  طــور کمــی، بــا ایجــاد پرســش نامه از یافته هــای اولیــه 

ــل  ــاره عل ــان برنامه  هــای عروســکی درب ــه نظــرات مخاطب پژوهــش و باهــدف دســت  یابی ب

ــر اســاس  ــه ب ــن مرحل ــی انجــام شــد. پرسشــنامه در ای ــت عروســک های تلویزیون محبوبی

مبانــی نظــری تحقیــق یعنــی ســاحت  های ســازندۀ شــخصیت عروســکی تدویــن شــد. حجــم 

نمونــه 100 نفــر بــوده و جامعــه آمــاری ایــن مرحلــه مــردان و زنــان 20 تــا 60 ســاله ایرانــی 

می  باشــند کــه مخاطبــان برنامه  هــای عروســکی موردنظــر در مطالعــه مــوردی ایــن پژوهــش 

هســتند. دلیــل انتخــاب ایــن رده  هــای ســنی آن اســت کــه ممکــن اســت افــراد جوان  تــر از 

ایــن بــازه بیننــدۀ ایــن برنامه    هــا نباشــند و همچنیــن امــکان دسترســی بــه افــراد مســن  تر 

ــه افــرادی  ــر اســاس دسترســی ب ــه کمــی ب ــز به راحتــی فراهــم نگــردد. ایــن حجــم نمون نی

بــوده کــه مخاطــب ایــن برنامه هــا بودنــد و امــکان افزایــش ایــن جامعــه آمــاری نیــز وجــود 

داشــت ولــی بــه همیــن انــدازه در یــک بــازه زمانــی مشــخص اکتفــا نمودیــم. در مرحلــۀ 

ــا و  ــل، انگیزه ه ــف دالی ــدف کش ــی، باه ــش کم ــده از پیمای ــت آم ــای به  دس دوم داده  ه

چرایــی ایــن نظــرات مردمــی در اختیــار افــراد خبــره و کارشــناس در حیطــۀ هنــر عروســکی 

ــا رویکــرد کیفــی  ــۀ نیمــه ســاختاریافته و ب ــب مصاحب ــه در قال ــرار داده شــد. ایــن مرحل ق

صــورت گرفــت. جامعــه آمــاری موردنظــر، افــراد خبــره در حیطــه نمایــش عروســکی بــوده 

ــه  ــم نمون ــورد حج ــت. در م ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــری هدفمن ــان نمونه  گی ــن می ــه در ای ک

کیفــی نیــز بــه علــت کمبــود نیــروی متخصــص ســراغ تعــداد محــدود از متخصصــان مرتبــط 

ــیدیم و  ــداد رس ــن تع ــه همی ــا ب ــی از آن ه ــت برخ ــد از مخالف ــه بع ــم ک ــوع رفتی ــا موض ب
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مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته صــورت گرفــت. ایــن حجــم نمونــه 7 نفــر بــوده و ایــن افــراد 

ــده  ــم ش ــه و تنظی ــۀ اول تهی ــی مرحل ــش کم ــج پیمای ــاس نتای ــر اس ــه ب ــؤاالتی ک ــه س ب

ــخ  ها در دو  ــۀ پاس ــا هم ــل داده  ه ــت تجزیه وتحلی ــپس جه ــد. س ــخ گفته  ان ــد پاس بودن

ــاز و محــوری، تحلیــل محتــوای کیفــی شــده اند. در بخــش کمــی نیــز  ــه کدگــذاری ب مرحل

ــان  ــاتید و متخصص ــق اس ــل از طری ــن تجزیه وتحلی ــخ های مخاطبی ــت پاس ــس از دریاف پ

صــورت پذیرفــت. )جــدول2(

جدول2. فهرست کارشناسان مورد مصاحبه در مرحلۀ دوم پژوهش

تخصصتحصیالتسمتردیف

1
عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران، پردیس هنرهای زیبا

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر
کارشناسی نمایش عروسکی

پژوهش در حیطۀ نمایش 
عروسکی، تدریس نمایش عروسکی

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاترمدرس در دانشگاه تهران2
بازیگری، عروسک  گردانی و 

صداپیشگی

3
سازندۀ عروسک های 

تلویزیونی
کارشناسی ارشد نمایش 

عروسکی
طراحی و ساخت عروسک

4
سازنده عروسک های 

تلویزیونی
کارگردانی و ساخت عروسککارشناسی تئاتر

مدرس و سازندۀ عروسک5
کارشناسی ارشد تئاتر عروسکی 

و پژوهش هنر
تدریس نمایش عروسکی برای 

کودکان

عروسک  گردانیکارشناسی نمایش عروسکیعروسک  گردان تلویزیون6

7
نویسنده و مترجم متون 
تخصصی پویانمایی و 

نمایش عروسکی
کارشناس ارشد پویانمایی

بازیگری، بازی  دهی عروسک، طراحی 
و ساخت عروسک

یافته  های پژوهش

ــراد  ــی از اف ــک های تلویزیون ــت عروس ــر برمحبوبی ــل مؤث ــایی عوام ــتای شناس در راس

ــای  ــدۀ برنامه ه ــد بینن ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــیده ش ــش پرس ــن پژوه ــارکت  کننده در ای مش

عروســکی متناســب بــا ســن خــود در تلویزیــون )صداوســیما( بوده  انــد؟ چگونگــی 

ــه  ــن موضــوع اســت ک ــف نشــان  دهندۀ ای ــی پاســخ  های مختل ــراد و فراوان پاســخ  دهی اف

اکثــر افــراد مخاطــب پیگیــر همــۀ برنامه  هــای تلویزیونــی عروســکی نبوده  انــد، امــا برخــی از 

ــدول3( ــند. )ج ــا می  باش ــه آن ه ــد ب ــرده و عالقه  من ــاهده ک ــا را مش ــن برنامه  ه ای
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جدول3. یافته  های مربوط به میزان مخاطبان و عالقه  مندی به آثار عروسکی

گزینه فراوانی پاسخ درصد فراوانی

همه برنامه های عروسکی تلویزیون را با عالقه دنبال کرده ام 11 ٪11.2

بعضی از برنامه های عروسکی تلویزیون را نسبتًا با عالقه تماشا کرده ام 67 ٪6۸.4

برنامه های عروسکی تلویزیون را دیده ام، ولی عالقه ای به آن ها ندارم 16 ٪16.3

بیننده هیچ کدام از برنامه های عروسکی نبوده ام و عالقه ای به این برنامه ها ندارم 4 ٪4.1

جمع ۹۸ ٪1۰۰

میزان جذابیت

ــن  ــر شــرکت کنندگان در ای ــران ازنظــر اکث ــی ای ــت عروســک های تلویزیون ــزان جذابی می

پژوهــش، متوســط بــه بــاال بــوده   و در نظرســنجی راجــع بــه میــزان عالقــۀ شــرکت  کنندگان 

بــه دو عروســک موردبررســی در پژوهــش یعنــی کاله  قرمــزی و جناب  خــان، بــا در نظــر 

ــان، عروســک  ــوب ازنظــر مخاطب ــزان آرای ایــن دو عروســک محب ــودن می گرفتــن نزدیــک ب

کاله  قرمــزی از محبوبیــت بیشــتری نــزد مشــارکت کنندگان ایــن پژوهــش برخــوردار اســت.

آمار بینندگان

از میــان بیننــدگان برنامــه تلویزیونــی کاله  قرمــزی 57/7 درصــد پاســخ  دهندگان اذعــان 

ــه  ــی ب ــد و افــرادی کــه عالقــۀ چندان ــال نموده  ان داشــتند کــه ایــن برنامــه را باعالقــه دنب

ــخ  ها  ــی پاس ــد از فراوان ــدام ½ درص ــد هرک ــدۀ آن نبوده  ان ــا بینن ــد و ی ــه ندارن ــن برنام ای

ــه خــود اختصــاص دادنــد و حــدود 38/1 درصــد نیــز تنهــا بیننــدۀ برخــی قســمت  های  را ب

ــدول4( ــد. )ج ــه بوده  ان برنام

جدول4. یافته  های مربوط به میزان مخاطبان و عالقه  مندی به برنامه کاله  قرمزی

گزینه فراوانی پاسخ درصد فراوانی

این مجموعه را باعالقه دنبال کرده ام 56 ٪57.7

تعداد زیادی از قسمت ها را دیده ام اما عالقه چندانی به آن ندارم 2 ٪2.1

برخی قسمت های این برنامه را دیده ام 37 ٪3۸.1

بیننده این برنامه نبودم 2 ٪2.1

جمع ۹7 ٪1۰۰

ــا  ــز ب ــان نی ــور جناب  خ ــا حض ــه ب ــکی خندوان ــای عروس ــارۀ آیتم  ه ــوع درب ــن موض ای

ــمت  ها را  ــی از قس ــم برخ ــد ه ــد. 36/5 درص ــه  رو ش ــد روب ــدۀ عالقه  من ــد بینن 55/2 درص
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ــا  دیده  انــد و آن را دنبــال نکرده  انــد؛ ماننــد مــورد کاله  قرمــزی درصــد بســیار اندکــی هــم ب

وجــود تماشــای قســمت  های زیــادی از برنامــه عالقــه چندانــی بــه آن ندارنــد و یــا به  کلــی 

ــدول5( ــد. )ج ــدۀ آن نبوده  ان بینن

جدول5. یافته  های مربوط به میزان مخاطبان و عالقه  مندی به آیتم  های عروسکی جناب  خان

گزینه فراوانی پاسخ درصد فراوانی

بخش های مربوط به جناب خان را باعالقه دنبال کرده ام 53 ٪55.2

تعداد زیادی از قسمت ها را دیده ام اما عالقه چندانی به آن ندارم 4 ٪4.2

برخی قسمت های این برنامه را دیده ام 35 ٪36.5

بیننده این برنامه نبودم 4 ٪4.2

جمع ۹6 ٪1۰۰

اولویت  بندی عوامل مؤثر بر جذابیت

ــخن،  ــت و س ــی، حرک ــناختی طراح ــام ش ــه نظ ــد، س ــه ش ــر گفت ــه پیش  ت ــور ک همان  ط

درک مــا را از عروســک تشــکیل می  دهنــد. ایــن ســه نظــام شــناختی در قالــب چنــد گزینــه 

بــا عناویــن »طراحــی و شــکل عروســک«، »صداپیشــه«، »عروســک  گردان« و »متــن و قصــه« 

ــن  ــت، ای ــب اهمی ــه ترتی ــا ب ــد ت ــرار داده ش ــش ق ــارکت  کنندگان در پژوه ــار مش در اختی

ــد. ــدی نماین ــل را اولویت  بن عوام

ــرکت  کنندگان،  ــر ش ــوق، اکث ــل ف ــدی عوام ــزی، در اولویت  بن ــک  کاله قرم ــارۀ عروس درب

متــن و قصــه را در اولویــت اول و صداپیشــه را در اولویــت دوم قــرار دادنــد همچنیــن در 

مــورد عروســک جناب  خــان، اکثــر شــرکت کنندگان، صداپیشــه را در اولویــت اول و متــن و 

قصــه را در اولویــت دوم قــرار داده انــد. نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت کــه در هــردو مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــراد ق ــن اولویــت مــورد توجــه اف عروســک  گردانی در پایین  تری

جذابیت عروسک های تلویزیونی ایرانی

بدیهــی اســت کــه هــم عروســک و هــم تلویزیــون دارای جذابیت  هــای ذاتــی هســتند و 

از ســویی دیگــر نیــز در مــدت کوتاهــی کــه از شــروع فعالیت  هــای عروســکی در تلویزیــون 

ایــران می  گــذرد، هنرمنــدان زیــادی از فضاهــای آکادمیــک مرتبــط بــا ایــن هنــر وارد عرصــه 

فعالیــت مســتمر شــده  اند؛ بنابرایــن می  تــوان گفــت کــه در بدنــۀ هنــری و فنــی این  گونــه 

ــود  ــی وج ــای نمایش ــک، درام و هنره ــتی عروس ــبی از چیس ــۀ مناس ــازی درک اولی برنامه  س
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ــا  ــتان  ها ب ــز اس ــی در مراک ــران، حت ــون ای ــه در تلویزی ــت ک ــر اس ــل ذک ــن قاب دارد. همچنی

هزینه  هــای بســیار انــدک، تولیــدات عروســکی به  صــورت قابــل اعتنایــی در جریــان اســت؛ 

در حالــی کــه در بســیاری از نقــاط جهــان از کارهــای عروســکی دیگــران خریــداری و اســتفاده 

ــم. ــدات را در آن کشــورها نمی  بینی ــن حجــم از تولی ــد و ای می  کنن

در ابتــدا شــاید بهتــر باشــد ببینیــم منظــور نظــر مــا از عروســک های تلویزیونــی 

ــا  ــب م ــر مخاط ــواده؟ اگ ــا خان ــال و ی ــا بزرگس ــت ی ــودک اس ــب ک ــا مخاط ــی ب برنامه های

کــودک اســت جذابیــت بایــد از دیــدگاه آن هــا بررســی شــود و اگــر مخاطــب مــا خانــواده 

ــواده. ــای خان ــام اعض ــد تم ــت، از دی اس

ــه در ایــن پژوهــش، شــاخصه های جذابیــت دقیقــًا  ــه نظــر کارشــناس مــورد مصاحب ب

ــواده  ـ   بررســی شــود.  ــه نســبت ردۀ ســنی مخاطب      ـ  اعــم از کــودک، بزرگســال و خان ــد ب بای

ایــن موضــع بــه دو بخــش شــکل )فــرم( و محتــوا تقســیم می شــود. بخــش شــکل )فــرم(، 

ــت و  ــک اس ــک عروس ــدا( و تکنی ــره و ص ــک )چه ــی عروس ــر و زیبایی شناس ــامل ظاه ش

ــه  ــوا ب ــش محت ــردد. بخ ــب بازمی گ ــنی مخاط ــه ردۀ س ــاره ب ــا دوب ــن ویژگی ه ــر دوی ای ه

ــر  ــران و عناص ــک ها و بازیگ ــر عروس ــا دیگ ــک ب ــاط عروس ــتان و ارتب ــخصیت پردازی، داس ش

ــردش در  ــری منحصربه ف ــای ظاه ــا ویژگی ه ــک ب ــه عروس ــردد. اینک ــاز می گ ــه ب ــر صحن دیگ

داســتان، زمــان و مــکان و ارتبــاط درســت قــرار گرفتــه باشــد.

ــرگ  ــن ب ــوان ایــن موضــوع را دریافــت کــه مهم تری ــه نظــرات مــردم بت ــا نگاهــی ب شــاید ب

ــی نظــام  ــا اســت؛ یعن ــی صــدای صداپیشــه و دیالوگ  ه ــدگان ایران ــرای بینن ــت ب ــد جذابی خری

نشــانه  ای ســخن و آنچــه عروســک بیــان می  کنــد کــه هرچه  قــدر بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی 

ــب و  ــن مخاط ــاط بی ــاد ارتب ــن ایج ــد؛ بنابرای ــدا می  کن ــتری پی ــر بیش ــود تأثی ــک می  ش روز نزدی

عروســک یــا برنامــۀ عروســکی بــا وقتــی کــه متــن و قصــۀ آن بــه مســائل روز نزدیک  تــر اســت 

ســریع  تر رخ می  دهــد.

دو عروســک موردبررســی در پژوهــش یعنــی کاله  قرمــزی و جناب  خــان عروســک های شــوهای 

تلویزیونــی هســتند. شــاکلۀ شــخصیت  های عروســکی شــوهای تلویزیونــی ایرانــی بیشــتر 

ــا و  ــان برنامه  ه ــا مجری ــا ب ــی آن ه ــای کالم ــا، گفت  وگوه ــوای برنامه  ه ــن و محت ــکل از مت متش

ــرای مــردم اســت. ایــن موضــوع  اســتفاده از برخــی اصطالحــات یــا تکیه  کالم  هــای خوشــایند ب

ــد. ــان تلویزیــون تأکیــد می  کن ــر اهمیــت نظــام نشــانه  ای ســخن در میــان مخاطب ــار دیگــر ب ب
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همچنیــن در دهه  هــای اخیــر کــه مخاطــب بــا پشــت صحنــۀ تولیــد برنامه  هــای 

تلویزیونــی آشــنا شــده دیــدن هنرپیشــه  ها و صداپیشــه  های محبــوب مردمــی عالقه منــدی 

بــه ایــن نــوع عروســک ها را دوچنــدان کــرده ولــی بــه تجربــه ثابــت شــده حضــور بازیگــران و 

مجریــان متبحــر، همــراه بــا ایــن شــخصیت  های عروســکی کــه از جنــس اســفنج و پولیــش 

ــر بســزایی در ایجــاد  ــه، تأثی ــه  ای و هنرمندان ــش و واکنش  هــای بســیار حرف هســتند و کن

عالقه  منــدی مخاطــب به  ویــژه بزرگســال نســبت بــه شــوهای تلویزیونــی عروســکی داشــته 

اســت.

اولویت  بندی عوامل

از میــان عوامــل گوناگــون، متــن و قصــه و صداپیشــگی در بیــن مخاطبــان شــرقی ایرانی 

کــه ســنت  های روایــی در میــان آن هــا از دوران باســتان بــه ارث رســیده اســت از اهمیــت 

ویــژه  ای برخــوردار اســت. مخاطــب ایرانــی بیــش ازآنچــه شــخصیت عروســکی تلویزیونــی 

ــه و  ــت و قص ــه روای ــپارد ب ــوش می  س ــد، گ ــذب کن ــش ج ــکی بودن ــطۀ عروس او را به واس

ــل  ــی از عوام ــگی یک ــی صداپیش ــی ایران ــخصیت  های تلویزیون ــال در ش ــا و ح گفت  وگوه

ــت. ــب اس ــه مخاط جلب توج

از بعــد طراحــی و شــکل، بــه عقیــدۀ یکــی از کارشناســان مشــارکت  کننده در پژوهــش، 

عروســک های شــوهای تلویزیونــی متأســفانه بــرای شــوهای تلویزیونــی عروســکی طراحــی 

ــه  ــد. به طوری ک ــه کار می  رون ــرا ب ــی از اج ــردن بخش ــر ک ــرای پ ــط ب ــوند. فق ــرا نمی  ش و اج

ــدارد و یــک جســم کامــل نیســت. چراکــه فقــط  ــا ن ــدارد. پ ــه ن جناب  خــان اصــالً پایین  تن

بــرای نمایشــی از پشــت پــاراوان، آن هــم بــرای موقعیتــی خــاص از آن اســتفاده می  شــود. 

ــی   کــه عروســک های ســریال  های کامــالً عروســکی بایــد طراحــی و شــخصیت  پردازی  در حال

شــوند تــا در رونــد نمایشــی مخاطــب هــم آن هــا را بــاور کنــد و هــم جذبشــان شــود؛ ماننــد 

ــاخت  ــی و س ــص در طراح ــن نق ــر ای ــوی دیگ ــا از س ــه؛ ام ــادر بزرگ ــۀ م ــۀ خان ــل، گرب مخم

عروســک در طــول ســال های مســتمر حضــور جناب  خــان در خندوانــه، بــا هماهنگــی خوبــی 

کــه بیــن عوامــل مختلــف به  وجــود کمرنــگ   شــده اســت.

بــا نگاهــی بــه نظــرات مــردم در پیمایــِش صورت  گرفتــه می  تــوان دریافــت کــه 

روایــت، متــن، قصــه و صداپیشــگی، عواملــی اســت کــه توجــه اکثــر مخاطبــان برنامه  هــای 

ــوان  ــا متخصصــان می  ت ــه ب ــق یافته  هــای مصاحب ــب می  شــود. طب ــه آن هــا جل عروســکی ب
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ــران بیشــتر افــراد کالم  محــوری هســتند و آنچــه در حــوزۀ نظــام نشــانه  ای  گفــت مــردم ای

ــه تعبیــر کارشــناس دیگــری  ــا ب ــر آن هــا تأثیــر می  گــذارد. ی ســخن قــرار می  گیــرد بیشــتر ب

ــوده و طراحــی و شــکل عروســک در ردۀ بعــد. ــوا اول ب ایــن نظرســنجی نشــان داده محت

درواقــع می  تــوان بازی  دهــی، صداپیشــگی و متــن را همگــی از جنــس محتــوا دانســت 

ــان  ــی( از طراح ــد جبل ــه )حمی ــود صداپیش ــزی خ ــک کاله  قرم ــورد عروس ــًا درم ــه اتفاق ک

محتــوای برنامــه نیــز اســت. در مــورد جناب خــان، مخاطــب بزرگســال بــا صــدای عروســک 

کــه لهجــۀ شــیرین و مســلط جنوبــی دارد، طنــاز اســت و بداهه پردازی هــای متناســبی دارد 

ــاب  ــد. جن ــرار می کن ــاط برق ــز، انتقــادی و ســرگرم کننده اســت ارتب و حامــل محتواهــای طن

ــا را  ــد، آن ه ــا را بگوی ــرف دل آن ه ــد، ح ــده باش ــرون آم ــردم بی ــت از دل م ــرار اس ــان ق خ

ــا مــردم  ــارک ب ــد. آنچــه نمایــش ســنتی و مب ــداری کنن ــا او هم  ذات پن ــردم ب ــد و م بخندان

صدســال پیــش می کــرد. موجــودی خیالــی کــه درعین حــال کــه مخاطــب می دانــد تــوده ای 

ــد. ــی می کن ــاس نزدیک ــا او احس ــد و ب ــودش می دان ــت، او را از خ ــه ای اس پارچ

بحث و نتیجه  گیری

در راســتای هــدف پژوهــش کــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر محبوبیــت عروســک های 

تلویزیونــی و همچنیــن اولویــت تأثیرگــذاری ایــن عوامــل در مقایســه بــا یکدیگــر اســت؛ 

ــوان  ــرگان حیطــۀ نمایــش عروســکی می  ت ــه آرای مردمــی و نظــرات خب ــا نگاهــی دقیــق ب ب

دریافــت کــه اگرچــه طبــق مبانــی نظــری ایــن پژوهــش، 3 عامــل طراحــی، صــدا و حرکــت، 

ــا در  ــتند، ام ــب هس ــن مخاط ــکی در ذه ــخصیت عروس ــک ش ــف ی ــوه مختل ــازندۀ وج س

تحلیــل جذابیــت و محبوبیــت عروســک تلویزیونــی نمی  تــوان بــه ایــن ســه عامــل 

ــه نمونه  هــای موردبررســی  ــزی ک ــورد دو عروســک جناب  خــان و کاله  قرم ــرد. درم بســنده ک

ــی همچــون تحلیــل درســت از جامعــۀ موردنظــر و تعییــن  ایــن پژوهــش هســتند، عوامل

ــک ها  ــود عروس ــور خ ــا و همین  ط ــت مجموعه  ه ــر محبوبی ــز ب ــدف نی ــب ه ــت مخاط درس

تأثیرگــذار بــوده اســت. توجــه بــه نیــاز بــه عناصــر موســیقایی در جامعــه دربــارۀ عروســک 

جناب  خــان نیــز دیگــر عامــل جذابیــت در ایــن عروســک اســت. جناب  خــان در یــک برنامــه 

کــه توســط یــک مجــریـ  بازیگــر مشــهور و بــا حضــور مهمانانــی کــه افــراد مشــهور جامعــه و 

البتــه قابل توجــه قشــر متوســط جامعــه هســتند حضــور دارد و معمــوالً جناب  خــان قبــل از 

حضــور مهمانــان ســوابق و اطالعــات آن هــا را مــرور کــرده و اســتفاده می کنــد. جناب  خــان 
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نه فقــط به  دلیــل طراحــی و بازی  دهندگــی و نــه فقــط بــه خاطــر صداپیشــگی بلکــه 

ــت  ــت محبوبی ــا اس ــال آن ه ــه دنب ــام ب ــدۀ ع ــه بینن ــند ک ــی عامه  پس ــت خصلت  های به عل

یافتــه اســت. شــخصیت  پردازی دقیــق و هماهنگــی بیــن صداپیشــه و بازی  دهنــده و طــراح 

و ســازندۀ عروســک و قــرار گرفتــن در یــک مجموعــۀ حرفــه  ای از عوامــل تولیــد برنامــه نیــز 

بی تأثیــر نیســت. اینکــه یــک عروســک در میــان شــخصیت  های عروســکی و غیــر عروســکی، 

به انــدازه دیــده شــود، به  طــوری کــه یکــی مانــع از دیــده شــدن دیگــری نشــود، در میــزان 

ــی دارد. ــر قابل توجه ــکی تأثی ــخصیت عروس ــت آن ش محبوبی

ــا  ــر، آگاه و ب ــی ماه ــر، هنرمندان ــک اث ــازندۀ ی ــل س ــۀ عوام ــی هم ــت هماهنگ در جه

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 می  توانــد عاملــی 

ــن عامــل محبوبیــت یــک  ــوان گفــت کــدام عامــل مهم تری ــده باشــد. شــاید نت تعیین  کنن

عروســک اســت؛ امــا بــر اســاس یافته  هــای ایــن پژوهــش می  تــوان نتیجــه گرفــت 

ــیم  ــی تقس ــکلی و محتوای ــتۀ ش ــه دودس ــل ب ــن عوام ــی ای ــیم  بندی کل ــک تقس ــه در ی ک

ــر جذابیــت عروســک هســتند  ــرات بســزایی ب ــن عوامــل دارای تأثی می  شــوند. هــردوی ای

امــا به  هرصــورت آنچــه توجــه مــردم را بــه خــود جلــب می  کنــد و مخاطبــان در تحلیل هــای 

خــود از اثــر عروســکی بــه آن اشــاره می  کننــد بیشــتر ناظــر بــر آن چیــزی اســت کــه 

ــوان  ــن می  ت ــد؛ بنابرای ــل می  کن ــر را منتق ــوای مدنظ ــه محت ــت ک ــی اس ــنوند و روایت می  ش

گفــت کــه مخاطــب ایرانــی برنامه  هــای تلویزیونــی عروســکی، در ایــن پژوهــش محتــوا را 

ــر شــکل اولویــت داده  انــد. ب

ــن  ــوان گفــت صداپیشــه، مت ــن پژوهــش می  ت ــج و یافته  هــای ای ــه نتای ــا نگاهــی ب ب

ــد  ــور می  توان ــۀ مذک ــت. نتیج ــان اس ــه مخاطب ــل، موردتوج ــایر عوام ــتر از س ــه بیش و قص

مؤیــد ایــن موضــوع باشــد کــه بیننــدۀ ایرانــی بیشــتر از طریــق شــنیدن بــا اثــر تلویزیونــی 

ــوان  ــون به  عن ــه تلویزی ــت ک ــن اس ــیار روش ــه بس ــد. گرچ ــرار می  کن ــاط برق ــکی ارتب عروس

ــیاری از  ــدارد و بس ــر ن ــر تصوی ــل ب ــز کام ــای آن تمرک ــع تماش ــده موق ــه بینن ــانه  ای ک رس

روایت  هــا  ی آن را از طریــق صــدا دنبــال می  کنــد، اهمیــت مقولــۀ روایــت و صــدا را بیشــتر 

ــد. ــان می  ده ــر نش ــینما و تئات ــب س از دو قال

ــی  ــش را قدم ــن پژوه ــوان ای ــت  آمده می  ت ــج به  دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــی، ب به طورکل
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ــون  ــکی تلویزی ــای عروس ــی برنامه  ه ــان ایران ــلیقه مخاطب ــناخت س ــیر ش ــو در مس رو به  جل

دانســت. در مقایســه بــا پژوهش  هــای پیشــین، به  نظــر می  رســد کــه ایــن پژوهــش 

انــواع عروســک های تلویزیونــی  الگویــی قابل تعمیــم در میــان  اســت بــه  توانســته 

ــکی  ــر عروس ــدگان اث ــدان و تولیدکنن ــه هنرمن ــد. اینک ــت   یاب ــکی دس ــای عروس و برنامه  ه

ــکی  ــخصیت عروس ــرای ش ــده  ای ب ــرگ برن ــد ب ــان می  توان ــوه آثارش ــدام وج ــه ک ــد ک بدانن

آن هــا باشــد بســیار حائــز اهمیــت اســت. اکنــون می  تــوان به  وضــوح 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 می  توانــد گامــی مؤثــر در جهــت 

ــار عروســکی موفــق در تلویزیــون باشــد. ــد آث تولی

ــای  ــۀ برنامه  ه ــوب درزمین ــع مکت ــود مناب ــش، کمب ــن پژوه ــیر ای ــدی در مس ــع ج مان

ــدان  ــگران و هنرمن ــژۀ پژوهش ــه وی ــوع، توج ــن موض ــه ای ــت ک ــکی اس ــی عروس تلویزیون

متخصــص در ایــن زمینــه را طلــب می  کنــد. همچنیــن پیشــنهاد می  شــود کــه پژوهش  هــای 

تکمیلــی در ایــن زمینــه بــا مدنظــر قــرار دادن جزییــات هریــک از عوامــل دخیــل در تولیــد 

ــر  ــای موردنظ ــدام از مؤلفه ه ــوان هرک ــر می ت ــرد. به بیان دیگ ــورت گی ــکی ص ــۀ عروس برنام

را به طــور 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 

ــردد. ــخص گ ــان مش ــی و برنامه  هایش ــک های تلویزیون عروس
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