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This paper explores the possibility of change in the future by changing the mind - set
of its creators. For this purpose, the effect of stories on the attitude of children as one
of the most important channels of content transfer (as one of the main creators of the
future) has been studied. On this basis, considering the role of myth and metaphors in
the formation of current society approaches, it can change attitude and vision in the next
generation to have an alternative future. In this paper, using casual layered analysis method, the testing of two research hypotheses, different film versions of film and animation
were analyzed by Walt Disney’s “Sleeping Beauty “, which was built for 55 years by the
Disney company. It seems that in the new narrative, key concepts or schemas requiring
change, such as xenophobia, democracy, respect for nature, the concept of true love,
absolutism, and ethnic, racial and gender attitudes, are presented in a different way from
the original narrative for children. The results of the research were evaluated in the first
step in the focal group and then by using a questionnaire. The results show that the key
shortcomings have undergone a change in the more modern version. The change that
is based on the casual layered analysis method can lead to a different future formation
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مقاله پژوهشی
بازآفرینی آینده و تغییر در استعارهها و اسطورهها :نمونه موردی کهنروایت
زیبای خفته
امیر ناظمی
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 ،مریم جوان شهرکی* ،1احمد برومند کاخکی ، 2عقیله محمودزاده ،2نیما شیوندی

2

 .1عضو هیئتعلمی گروه آینده اندیشی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری گروه آینده پژوهی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 25 :مرداد 1397
تاریخپذیرش 06:بهمن1398

تاریخانتشار ۱۲:اردیبهشت1399

کلیدواژهها:

تحلیل الیهای علتها،
کهنروایت ،آینده
پژوهی

این مقاله به بررسی امکان تغییر در آینده از طریق تغییر در ذهنیت سازندگان آن پرداخته است.
بدین منظور تأثیر داستانها (به عنوان یکی از مهمترین کانالهای انتقال محتوا) بر نگرش کودکان
(به عنوان یکی از اصلیترین سازندگان آینده) مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس با فرض
نقش اسطورهها و استعارههای موجود در شکلگیری رویکردهای جامعه فعلی میتوان با بازتعریف
داستانها و افسانهها ،باعث تغییر نگرش و ذهنیت در نسل بعدی شد تا آیندهای بدیل به همراه داشته
باشد .در این مقاله با استفاده از روش تحلیل الیهای علتها وآزمودن دو فرضیه تحقیق ،روایتهای
مختلف فیلم و انیمیشن از کهنروایت «زیبای خفته» که به فاصله  ۵۵سال توسط کمپانی دیزنی
ساخته شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .به نظر میرسد در روایت جدید ،مفاهیم کلیدی
همچون بیگانههراسی ،دموکراسی ،احترام به طبیعت ،مفهوم عشق حقیقی ،مطلقگرایی و نگرشهای
قومی ،نژادی و جنسیتی با رویکردی متفاوت از روایت اصلی برای کودکان ارائه شده است و از آنها
به عنوان طرحوارههای نیازمند تغییر ،استفاده شده است .نتایج تحقیق در گام نخست در گروه کانونی
و سپس با استفاده از پرسشنامه ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که طرحوارههای
کلیدی در روایت مدرنتر دچار دگرگونی شدهاند که بر اساس روش تحلیل الیهای علتها ،این امر
میتواند با تغییر ذهنیت در کودکان منجر به شکلگیری آیندهای متفاوت شود.

* نویسنده مسئول:
احمد برومند کاخکی
نشانی :تهران ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،گروه آینده پژوهشی.
پست الکترونیکیa.borumand@outlook.com :
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مقدمه
نیروهای ساخت آینده از سه مؤلفه وزن گذشته
(مقاومت در برابر تغییر تصاویر پیشین) ،فشار حال
(روندهای جاری) و کشش یا جذب آینده (تصاویر
رقابتی برای آینده مطلوب) تشکیل میشوند
(ملکیفر .)15 :1391 ،همواره بینش ما ،آمیخته به
تصاویر گذشته ،حال و آینده و با هرکدام از آنها در
ارتباط است.
تصاویر آینده به نوعی نمایانگر آگاهی جمعی از
شکلگیری هویت ،رفتار ،تصمیمگیریها ،پیشبینیها،
انتظارات ،بیمها و امیدها ) (Bell, 1997: 82هستند
که منجر به شکلگیری اقدام ،کنش و رخدادها
میشوند .از همین روست که چشمانداز (برنامهریزی
نیل به چشمانداز) و مفهوم آرمانشهر (Godin,
 )2014: 12کارکردهای متنوعی در حیطه رشد
اجتماعی فرهنگی ) (005 :Slaughter, 1991پیدا
میکند .به تعبیر روشنتر ،افراد تالش میکنند
خود را با آنچه حدس میزنند روی خواهد داد،
سازگار کنند یا به گونهای رفتار کنند که آینده
دلخواه خود را بسازند (طاهری دمنه و همکاران،
 .)65 :1394این نکات بهخوبی یادآوری میکند
که تا چه میزان تصویرپردازی ما از گذشته تا آینده،
میتواند در شکلگیری آیندههای ناب ،اثرگذار بوده
و جهتگیری آن را تعیین کند.
با توجه به این موضوع که تصویرسازی ،فعالیتی
ویژه یا مستقل از فاعل انسانی نیست (طاهری
دمنه و همکاران )65 :1394 ،شناخت بازیگرانی
که تصویر آینده را میسازند و مخاطبین آنها ،حائز
اهمیت است .بدیهی به نظر میرسد که ذهنیت
کودکان محدود نیست و به صورت متفاوت در
پی جستوجو ،تربیت و کشف حقیقت هستند .با
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نگاهی بلندمدت و راهبردی ،بازیگران بالقوهای که
ت قرار گیرند،
میتوانند در کانون توجه و تغییر ذهنی 
کودکان سرنوشتساز هستند .مجاری و کانالهای
زیادی برای ارتباطگرفتن با کودکان وجود دارد که
ادبیات داستانی 1با تصویرپردازی در قالب روایتها و
ل ارتباطی مؤثر
کهنروایتها ،به عنوان نقطه اتکا و پ 
عمل میکند.
روایتهای داستانی به طرز غیرمستقیم میتوانند
ملجأ تصاویری از آینده باشند که شوق و ناامیدی
را برای خوانندگان به همراه میآورند .سرانجام
این اشتیاقها و دلسردیهاست که محل تدبیر و
ی برای ساخت آینده قرار میگیرد .داستانهای
بیرمق 
یک جامعه منعکسکننده تصاویرو استعارههای آن
جامعه است و مضامینی به حساب میآیند که با
خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی درهمتنیده است .این
متون با مشخصههای اسطورهای از دوران کودکی
بر انسان تأثیر میگذراند و به عنوان یک رویکرد
در دوران بلوغ ،جوانی و ورود به عرصه زندگی
بزرگسالی عمل میکنند ) .(05 :Beare, 2001به این
ترتیب کسانی که میدانند سازوکار این داستانها
چگونه است ،احتماالً بیش از بقیه قادر خواهند بود
کلیدهای قدرت را در قرن آینده در دست داشته
باشند ).(Pourezzat et al, 2008: 890
در همین راستا با برگزاری پنل خبرگی در مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور و کاربست یک
مدل آیندهپژوهی ،این موضوع به بحث و تحلیل
گذاشته شده است و نتایجی به عنوان پیشنهادات
سیاستی عرضه خواهد شد .تکیه این پژوهش بر
روند تغییر آگاهانه استعارهها و اسطورههای موجود
 11داستانها جانمایه محصوالت فرهنگی شناخته میشوند؛
چون به مثابه محتوای پایهای و ایده اصلی کتابها ،مراجع
درسی ،بازیها ،فیلمها ،پویانماییها و غیره عمل میکنند.
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در داستانهای کهن است و برای اثبات آن از مطالعه
موردی داستان زیبای خفته بهره گرفته شده است.

 .1ادبیات موضوع
روایتشناسی 2حوزهای نوپدید است که
نخستینبار توسط تزوتان تودورف 3به کار برده
شد (پارسا و طاهری .)۱ :۱۳۹۱ ،این دانش
نوپدید البته میتواند به فعالیتهای پراپ ()2010
بازگردد؛ در دیدگاه وی ،یک روایت را میتوان از
طریق بنمایهها 4بازشناسی کرد .پراپ در کتاب
«ریختشناسی قصههای پریان» ،به منظور تحلیل
روایتهای پریان ،از مفهوم بنمایهها که پیشتر
توسط وسلوفسکی 5طرح شده بود ،برای تقلیل
روایت به بنمایههایش استفاده کرد .پراپ در
عمل با طرح مفهوم ریختشناسی کهنداستانها،
شیوهای برای بازشناسی مضامین کلیدی یک
روایت فراهم آورد ) .(Propp, 2010: 11-16او در
کنار بنمایهها به مفهوم کلیدی دیگر نیز اشاره
میکند که کارکردهای 6روایت است .کارکرد «عمل
شخصیتی از اشخاص قصه است که از نظر اهمیتی
که در داستان دارد ،تعریف میشود» .به عنوان مثال
«دروغگویی به عنوان گناه نخستین» یک کارکرد در
روایت است .هر کارکرد دانهای است که در روایت
کاشته شده و بعدها به بار خواهد نشست (Barthes
 .)& Duisit, 1975: 244در کنار دو مفهوم بنمایه و
کارکرد ،مفهوم دیگری به نام نمایه 7نیز اهمیت دارد.
نمایهها به کنش ارجاع نمیدهند ،بلکه به مفهومی
ارجاع میدهند که برای معنای داستان ضروری
2. Narratology
3. Tzvetan Todorov
4. Motif
5. Veselovsky
6. Functions
7. Index

است .به عبارت دیگر نمایهها اطالعاتی در خصوص
ویژگیهای روانشناسانه یا هویتاند که مخاطب را
به یک مدلول ارجاع میدهند؛ مث ً
ال وقتی یک رنگ یا
یک تیتر روزنامه در یک قصه ،اطالعاتی در خصوص
وضعیت سیاسی یک داستان یا فضا میدهد ،یک
نمایه ب ه حساب میآید .نمایهها و کارکردها هر دو
میتوانند در سطوح مختلف دستهبندی شوند .به
همین دلیل برخی از کارکردها اصلی (یا هستهای)
و برخی کاتالیزور دانسته میشود .به منظور تحلیل
روایتها باید به این نکته توجه داشت که قصههای
عامیانه 8بهشدت کارکردی هستند .این امر در
تقابل با رمانهای مدرنی است که بهشدت نمایهای
محسوب میشوند .در ادامه سعی میشود تأثیر
داستانهای کودک بر فهم و رفتار آنها از زوایای
دیگری بررسی شود.
بندورا 9بر اساس پژوهشهایش به این نتیجه
رسیده بود که بخش اعظمی از رفتارهای انسانی
ناشی از الگوهای فرهنگی و اجتماعی شکلگرفته
در جامعه است و همین الگوهای کالن غلط یا
صحیح (در کنار سایر عوامل چون کانون خانواده و
دوستان) منجر به شکلگیری رفتار آینده کودکان
میشود .الگوهای کالن در جامعه تحت تأثیر و
مظروف استعارهها و اسطورههای آن اجتماع است
که داستانهای کهن بر ساخت آن اثر داشتهاند .برای
دریافت بهتر تأثیر داستان بر شکلگیری نگرش،
ادراک و رفتار کودکان ،باید ساختار شکلگیری
آنها در مغز را بیشتر مطالعه کرد .در این خصوص
نظریه عصبی استعاره مفهومی برای توضیح چگونگی
شکلگیری استعارهها در مغز و نحوه عملکرد آن به
وجود آمده است .مغز در این نظریه ،توسط هزاران
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ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

آﺷﮑﺎر

ﺳﻄﺢ ﻟﯿﺘﺎﻧﯽ
ﺳﻄﺢ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎ

ﭘﻨﻬﺎن

تصویر  .1ساختار الیهای CLA

چرخه ترسیم استعاره شکل یافته است که غنای
فوقالعادهای را در سیستم مفهومی انسان ایجاد
میکند .این چرخههای ترسیم به طور نامتقارن
مناطق مختلف مغز را پیوند میدهند که اجازه
الگوهای استداللی را از یک منطقه مغز به دیگری
داده و عمدتاً ناخودآگاه اجرا میشوند .هر چرخه یک
شکل متفاوت از تفکر استعاری را نشان میدهد و
مکمل واقعی در تجربیات جسمانی و اجتماعی از
دوران کودکی است ).(Lakoff, 2012: 780
داستانها با بار معنایی و استعاری که در دل
خود دارند به نوعی ناخوداگاه کودک را ـ که در
بزنگاه ساختارگیری ب ه سر میبرد ـ تحت تأثیر قرار
میدهند .این اثرگذاری خیلی پیشتر نیز اثبات
شده بود .اریک 10از سال  1970با نگاهی به اینکه
چگونه کتابها و داستانهای کودکان منجر به تغییر
ارزشهای آنان میشود ،مشخص کرد در بیشتر
نمونههای مطالعه ،برای زمان کوتاهی این رابطه
کام ً
ال وجود دارد (مشخصاً منجر به تغییر نگرش و
رفتار کودکان میشود)؛ اما میزان پایداری تأثیرات،
حوزه ادامه مطالعات وی و همکاران او قرار گرفت
10. Eric
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).(Kimmel, 1970: 209
بایستی گفت طرحوارهها یا مضامین کلیدی
هر داستان به عنوان هسته اصلی باورهای انسان،
مدت زیادی است که مورد بررسی روانشناسان،
جامعهشناسان و سایر پژوهشگران علوم انسانی قرار
گرفته است .تجربیات دوران کودکی و زندگی باعث
شکلگیری بنمایه در ذهن افراد میشود؛ یعنی
همان قالب فکری ما و آنچه به وسیله آن دنیا را
میبینیم و مسائل را حالجی میکنیم ،رفتار دیگران
را معنا میکنیم و به اتفاقاتی که پیرامون ما رخ
میدهد ،بار معنایی میدهیم.
 .1-1تحلیل الیهای علتها به مثابه مدلی برای
بازآفرینی آینده

در این پژوهش اهمیت نگرش الیهای در فهم
مسائل آینده ،محققین را به استفاده از تکنیک
تحلیل الیهای علتها 11ترغیب کرد .روش تحلیل
الیهای علتها توسط آیندهپژوهی به نام سهیل
عنایتاهلل طرحریزی و ابداع شده که در آن به تحلیل
)11. Causal Layered Analysis (CLA
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دیدگاهها و شناسایی مسائل در اعماق آن توجه
ویژهای شده است .بر اساس تصویر شماره  ،1چهار
الیه لیتانی ،12الیه سیستماتیک و نظامهای علل
اجتماعی ،الیه گفتمان و جهانبینی و نهایتاً الیه
اسطورههای ذهنی (بهعنوان عمیقترین الیه) ناظر
بر تفکر ابداعی سهیل عنایتاهلل است (عنایتاهلل،
 )789 :1389که هماکنون به عنوان روشی مرسوم
در متون علمی آیندهپژوهی کشور مورد توجه قرار
گرفته است.
سطح نخست یعنی لیتانی ،دیدگاه بدون پرسش
و معمول واقعیت است .سطح لیتانی آشکارترین و
مرئیترین سطح بوده و اندک نیاز به توانایی تحلیل
دارد؛ چراک ه فرضها بهندرت مورد پرسش قرار
میگیرند .سطح دوم ،سطح علتهای اجتماعی و
دورنمای نظاممند است .داده و اطالعات لیتانی در
سطح دوم شرح داده میشود و مورد پرسش قرار
میگیرد .در سطح سوم گفتمان یا جهانبینی،
فرضهای عمیقتر ،استداللی ،جهانبینی و
ایدئولوژیك ناخودآگاه مشخص میشوند .در این
سطح میتوان به اكتشاف این امر پرداخت كه چگونه
ذینفعان مختلف ،لیتانی و نظام را میسازند.
با عمیقتر شدن در ورای مسئله ،سطح چهارمی
موسوم به اسطوره  /استعاره کشف میشود كه ابعاد
احساسی ناخودآگاه را بیان میدارد .چالش فراروی
این سطح ،انجام تحقیقات و حركت در الیههای
پیشگفته و در نتیجه دربر گرفتن شیوههای مختلف
دانستن است .اعتقاد بر این است که ساختارشكنی
استعارههای متعارف و سپس خلق استعارههای
بدیل ،یک روش قوی برای به چالش کشیدن سیر
تاریخی مضامین کنونی و محتملشدن آیندههای
12. Litany

بدیل است .استعارهها و اسطورهها ،بنیانهای تمدنی
عمیقتر را برای آیندههای خاص آشکار میکنند
و درک آینده را به سطحی فراتر میرسانند (31-
 .)51 :Galtung, 1996از همین رو نظر به تغییرات
دیدگاه ،استعاره یا اسطوره در رفتارهای اجتماعی،
میتوان بروز نوینی از انتظارات ،امیدها و بیمهای
افراد از آینده را مشاهده کرد .بازیگران ساخت آینده
با برساختهشدن دیدگاهها و مفروضات جدید در
پایینترین سطح هرم  ،CLAبافتار جهانبینی خود
را تغییر داده و بر اساس آن ،نظامها و ساختارهای
تکنیکال دیگری را بر اساس این هرم ،ناخودآگاه شکل
میدهند .در این صورت محسوسات و ویژگیهای
مرئی دچار دگرگونی شده و نتیجه دیگری نسبت به
خط پایه گذشته (ادامه وضع موجود) حاصل خواهد
شد.
نتیجه فراتررفتن از چارچوببندی متعارف در
مسائل و حرکت میانالیهای (عمودی و افقی
نظیر ترکیب گفتمانها ،روشهای کسب اطالع و
جهانبینیها) یکپارچهسازی و غنی شدن گزارههای
آینده است (عنایتاهلل .)789 :1389 ،همین نکته،
دلیل اصلی انتخاب این روش از سوی محققین برای
تحلیل رویههای تغییر دیدگاه  /ذهنیت بوده است.
13
درواقع تکثر اقدامات و گفتمانها در بُعد افقی
و عمیقنگری در الیههای ریشهایتری همچون
جهانبینیها ،استعارهها و اسطورههای اجتماعی،
این امکان را برای پژوهشگران این تحقیق ب ه وجود
خواهد آورد که ریشههای شکلگیری آیندههای
بدیل (و بازآفرینی آن) از طریق این ابزار بهتر
شناخته شود.
 113در این روش ،تمرکز بیشتر بر بُعد عمودی است و عناصر
افقی آیندهها کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
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شناسایی بن مایه های کلیدی روایتهای اصلی
شناسایی تفاوتهای کلیدی در میان بن مایهها

برگزاری پانل گفتگو همراه با نمایش فیلم
پرسشنامه در خصوص تایید تغییرات و آزمون فرضیههای تحقیق
تحلیل الیهای علتها
تصویر  .2گامهای کلیدی پژوهش

 .2-1زیبای خفته و طرحوارههای نیازمند تشکیک

زیبای خفته یا «زیبای خفته در جنگل» 14نام
داستانی است در مضمون «قصههای پریان» ،به
قلم شارل پرو ،15نویسنده فرانسوی .این افسانه در
سال  ۱۶۹۷میالدی با عنوان «زیبای خفته در
جنگل» یا به طور خالصه «زیبای خفته» منتشر
شد .در سال  1959کمپانی والت دیزنی بر اساس
این داستان دست به ساخت کارتونی با نام زیبای
خفته زد که مورد اقبال بسیاری از کودکان در آن
زمان و نسلهای بعدی قرار گرفت (Geronimi & et
.)al, 1959
در سال  2014کمپانی والت دیزنی مجددا ً با
ساخت فیلمی با نام «افسونگر شرور» 16در رابطه با
داستان اولیه به بازگویی این روایت پرداخت (Roth,
 .)2014افسانه زیبای خفته به داستان دختر زیبایی
اشاره دارد که به نفرین یک جادوگر در 16سالگی
به خواب ابدی میرود و جز در مواجهه با یک عشق
راستین از خواب بیدار نمیشود .در نسخههای
14. La Belle au bois dormant
15. Charles Perrault
16. Maleficent
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مختلف داستان تغییرات جزئی مشاهده میشود؛
برای مثال در برخی از نسخهها شاهزاده و قلمروی
پادشاهی برای صد سال در خواب فرومیروند و با
کنجکاوی شاهزادهای که تنها افسانه را شنیده است،
با یک بوسه طلسم شکسته میشود .در برخی نسخ
دیگر داستان تهدیدهایی نیز به داستان اضافه شده
است که برای فرزندان زیبای خفته خطر میآفریند.
همین نکته سوژه کلیدی پژوهش قرار گرفته و بر
اساس بررسیهای اولیه پژوهشگران ،گزارههای
فرضی جهت آزمون طراحی شده است .پژوهشگران
طی مقایسه انیمیشن و فیلم تولیدشده از این اثر
ادبی ،به بررسی روند تغییر در بنمایههای داستان
میپردازند و فرضیات خود را میآزمایند.
 .3-1فرضیههای پژوهش

از بُعد اجرای تحقیق بایستی با طرح صریح و
آزمون فرضیهها ،اهداف پژوهش تعقیب شوند .پس
نیاز است اهمیت و ضرورت تغییر دیدگاه از طریق
داستانهای کودکان تبیین شود .پژوهشگران دو
فرضیه را برای انیمیشن و فیلم زیبای خفته تولید
کرده و آنها را ب ه طور قیاسی به آزمون گذاشتهاند.
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مدل  CLAبه عنوان عینک نظری این تحقیق ،از آن
جهت سودمند و همسوی اهداف پژوهش است که
سعی دارد دانش فهم و درک وضعیت موجود را برای
نگرانه آماده کند.
تحلیلهای ژرف و آینده 
فرضیه اصلی :استعارهها و اسطورههای تبلوریافته
در کهنروایتها ،بر اساس شرایط فعلی یا مفاهیم
مطلوب مورد بازبینی و تغییر قرار میگیرند .به
عبارت دیگر بنمایهها و کارکردهای روایت در طول
زمان ،بر اساس ویژگیهای زمانی تغییر مییابند.
فرضیه فرعی :داستانهای کودکان اصلیترین عامل
نیازمند تغییر برای بازآفرینی آینده هستند.

 .2روششناسی پژوهش
این پژوهش در بخش گردآوری و تجزیه و تحلیل
اطالعات ،بر مبنای سطوح چهارگانه مدل تحلیل
الیهای علتها طرحریزی شده است .به عبارت دیگر
بر اساس این چارچوب نظری ،این فرض که آینده
مبتنی بر الی ه زیرین و عمیق استعارهها و اسطورهها
است ،فرضی برگرفته شده از این مدل آیندهپژوهی
است .بر این اساس فرایند تصویر شماره  2به منظور
بررسی و آزمون فرضیهی اصلی ،طراحی و پیموده
شد که در ادامه توضیح داده میشوند.
 .1-2گام اول :شناسایی بنمایههای کلیدی
روایتهای اصلی

ل شده
هر روایت ت از طرحوارههایی کلیدی شکی 
است .این مضامین شامل مؤلفههایی هستند که
در یک کهنروایت ،میتوانند به عامل شکلدهنده
ی این پژوهش،
آینده تبدیل شوند .در مرحله ابتدای 
مضامین کلیدی بیشتر از حیث بنمایهها و کارکردها
شناسایی و دستهبندی شدند؛ زیرا این روایت یک

قصهی عامیانه است و نه یک رمان مدرن؛ بنابراین
بنمایهها کمتر از جنس نمایهبودنشان (بیشتر
بنمایهای و کارکردی) مورد توجه قرار میگیردند.
بر این اساس شخصیتهای کلیدی این روایت
عبارتاند از :زیبای خفته (آرورا)؛ افسونگر شرور
(مالفیسنت)؛ پادشاه (کینگ استفن)؛ ملکه؛ شاهزاده
(پرنس فیلیپ) و نهایتاً پریان که همگی در دو
سرزمین انسانها و همسایه (پریان) حضور داشتند.
 .2-2گام دوم :شناسایی تفاوتهای کلیدی در
میان بنمایهها

به منظور مقایس ه دو داستان زیبای خفته در آثار
انیمیشن و فیلم (نسخههای سال  ۱۹۵۹و ،)۲۰۱۴
ویژگیهای بنمایههای کلیدی شناسایی و مشخص
شد که اغلب آنها از جنس نمایهها هستند .به عبارت
دیگر اگرچه روایت یک قص ه عامیانه ،با بنمایهها و
کارکردهای کلیدی مأنوس است ،اما این مضامین به
دلیل آنکه انیمیشن و فیلم ساختهشده از نوع مدرن
بوده است ،از نمایههایی کلیدی برخوردار بودهاند.
با نگاهی به داستان از منظر شخصیتهای اصلی
میتوان به زیبای خفته ،مالفیسنت ،والدین زیبای
خفته ،پریان محافظ ،شاهزاده و کشورهای همسایه
اشاره کرد .در نسخه اولیه آرورا با توجه به آرزوی
پریان دارای زیبایی و صدای خوش بود ،در حالی که
در نسخه جدید صفت شادی مورد توجه قرار گرفته
است .عالوه بر این ،به نظر میرسد آرورا نسبت به
اطراف خود آگاهتر است؛ به گونهای که مالفیسنت را
میشناسد و میداند که همواره او را زیر نظر دارد ،اما
او را فرشته محافظ 17خود میداند.
در نسخه جدید تعامل و عشق آرورا به طبیعت و
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جدول  .1تفاوت در بنمایههای دو روایت زیبای خفته
شخصیتها و عوامل اصلی

زیبای خفته (آرورا)

نسخه سال 1959

دختری زیبا ،با صدای خوش در مواجهه با
شاهزاده به رقصیدن در جنگل و رؤیاپردازی دختری زیبا و شاد؛ مهربان با طبیعت؛ رفتاری معقول
در دیدار با شاهزاده؛ آگاه از نفرین و مالفیسنت؛ برای
میکند؛ او از گذشته خود آگاه نیست؛ برای
رهایی از نفرین نیازمند «انتظار» برای شاهزاده رهایی از نفرین نیازمند «انتظار» برای شاهزاده نیست.
است.

افسونگر شرور (مالفیسنت)

شخصیتی غیرمنطقی و شرور؛ پیشینهای
نامشخص؛ دارای همراهانی احمق و شیطانی
(همراهی به وسیله کالغ)؛ به اژدها تبدیل
میشود؛ ثبات شخصیت شرور تا پایان داستان

شخصیتی مهربان با طبیعت؛ محافظ سرزمین پریان؛
زیرک و خوشقلب؛ شخصیت بخشیدن به کالغ
همراهش برای دفاع از خود در مقابل سپاه پادشاه به
اژدها تبدیل میشود؛ پشیمان از طلسم و تالش برای
باطلکردن آن

پادشاه (کینگ استفن)

دارای خون پادشاهی؛ پادشاهی مقبول

رسیدن به پادشاهی بر مبنای خیانت به مالفیسنت؛ عدم
بهرهمندی از خون پادشاهی؛ پادشاهی نامقبول دارای
صفات رذیله

ملکه

شخصیتی مجهول و منفعل

دختر پادشاه قبلی؛ شخصیتی مجهول و منفعل

شاهزاده (پرنس فیلیپ)

منجی اصلی آرورا؛ عاشقپیشه؛ شجاع؛ بیداری
آرورا با عشق راستین شاهزاده

کمرنگشدن نقش شاهزاده؛ عاشقپیشه؛ عدم بیداری
آرورا با بوسه شاهزاده

پریان

دارای سه آرزو برای آرورا :زیبایی ،صدای
قشنگ ،تعدیلکننده نفرین؛ نگهداری از آرورا
در جنگل ،در خفا بدون آگاهی مالفیسنت برای
 16سال

دارای سه آرزو برای آرورا :زیبایی ،شادی ،تعدیلکننده
نفرین؛ تغییر اسامی در نسخه جدید؛ نگهداری از آرورا
در جنگل برای  16سال؛ آگاهی مالفیسنت از محل
اخفتا

سرزمین همسایه

سرزمین پدر شاهزاده ؛ ازدواج اورارا و شاهزاده
برای ادامه دوستی دو کشور

سرزمین پریان به عنوان دشمن پادشاهی؛ اتحاد دو
قلمرو در انتهای داستان

بازی با موجودات ناشناخته سرزمین پریان ،بیشتر
به تصویر کشیده شده است .از سوی دیگر در مقابل
تغییرات اندک در شخصیت زیبای خفته ،شخصیت
افسونگر شرور با تفاوتی چشمگیر مطرح شده است؛
به قسمی که میتوان در روایت جدید قهرمان
داستان را مالفیسنت دانست.
در این روایت نهتنها مالفیسنت موجودی اهریمنی
نیست که خود حامی سرزمین پریان و حتی
دوستدار آرورا است .در این روایت تفاوتی عمیق در
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نسخه سال 2014

نگرش ما نسبت به آنچه بد و دشمن میانگاشتیم
دیده میشود .این موضوع در زمانی که ما دیگر
مالفیسنت را برای ورود ناگهانی به مهمانی تولد آرورا
بیمنطق و پلید نمیدانیم دیده میشود .همچنین
در زمان تالش او برای باطلکردن نفرین ،شخصیتی
کام ً
ال متفاوت و متضاد با انگاره ذهنی مخاطب ،ایجاد
میشود .درواقع روایت جدید با ثابت نگهداشتن
بسیاری از دانستههای ما و تنها با شفافسازی
نکات گنگ داستان پیشین ،روایتی جدید و متفاوت
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را بیان میکند و با ایجاد این بدیلهای جایگزین،
داستانی متفاوت از کهنالگوهای باورشده را ارائه
میدهد .این تغییر حتی در رابطه با خانواده پادشاه
هم دیده میشود .برخالف داستانهای پیشین که
پادشاه همیشه عاری از خطا و فردی مقبول مردم
بود ،در این روایت شخصیتی فریبکار ،خیانتکار و
فر پادشاهی نیز بیبهره
خودخواه دیده میشود که از ّ
است.
در این گام به عنوان جمعبندی ،تیم پژوهش
روایتهایی که توسط کمپانی دیزنی در دو نسخه
منتشر شده را بررسی کرده و آنها را طبق
نمایههای هر یک از بنمایهها در جدول شماره 1
مشخص کردهاند .این جمعبندی ورودی برای پنل
و پرسشنامهای است که در گامهای بعدی مورد
ارزیابی خبرگان قرار گرفته است.
 .3-2گام سوم :برگزاری پنل گفتوگو همراه با
نمایش فیلم

در گام سوم ،پنل خبرگان با حضور  54نفر
دانشجو  /فارغالتحصیل مقطع تحصیالت تکمیلی
( 39درصد رشته آیندهپژوهی 18 ،درصد
سیاستگذاری و مدیریت و زیر  10درصد رشتههای
دیگر ،نظیر جامعهشناسی ،علوم ارتباطات ،هنر،
فلسفه علم و غیره) و سه نفر استاد خبره (اعضای
هیئتعلمی آیندهپژوهی و حوزه علوم سیاسی ـ
روابط بینالملل )18برگزار شد.
در این نشست ،فیلم زیبای خفته (نسخ ه )۲۰۱۴
پخش شد و سپس پیرامون آن و تفاوتهای داستانی
 118دکتر مریم جوان شهرکی ،عضو هیئتعلمی گروه
آیندهاندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،دکتر امیر
ناظمی ،مدیر گروه آیندهاندیشی مرکز ،دکتر مهدی آهویی،
عضو هیئتعلمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.

دو نسخه انیمیشن و فیلم به صورت جمعی مباحثه
انجام شد و اینبار کارکردهای دو روایت مورد تأکید
قرار گرفت.
در این راستا ،نقش قهرمان پیشین داستان ،یعنی
پرنس فیلیپ که در نسخه اولیه بسیار پررنگ بود
در نسخه جدید کمرنگ شده و قهرمانی داستان
به مالفیسنت سپرده شده است .به نظر میرسد در
روایت جدید محوریت اختیار انسان و تسلط او بر
سرنوشتش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .تفاوت
دیگر در معرفی سرزمین پریان است که در نسخه
اولیه به آن اشارهای نشده بود .در این پنل محور
اصلی تبیین تفاوت رویکردهای موجود در دو روایت
(چه به لحاظ تغییر در شخصیتها و چه به لحاظ
تغییر در کارکرد روایت) بود که نتایج گردآوریشده
آن در جدول شماره  2به صورت خالصه آمده
است .همچنین در بررسیهای صورتگرفته از
نظرات شرکتکنندگان در پنل ،نکات زیر به صورت
تفصیلی نتیجهگیری شد:
در نگاه اولیه به دو روایت ،به نظر میرسد داستان
از نقطهای متفاوت آغاز میشود .بر خالف نسخه
قدیمیتر که با بازشدن یک کتاب داستان و توسط
روایتگر مرد داستان آغاز میشود ،اینبار روایت توسط
یک زن و به قصد تقریری نو از داستانی قدیمی آغاز
میشود که خود نشان از تغییراتی اساسی در داستان
دارد.
در روایت نو بر خالف روایت پیشین که اتفاقات
به صورتی جبری و بدون علتی معلوم رخ میداد،
ما شاهد دالیل هریک از اتفاقات هستیم که خود
باعث جهتگیریها و قضاوتهای متفاوتی در
بیننده میشود .در واقع این تفاوت ،نهتنها باعث
قبول بهتر داستان برای بیننده تازهوارد میشود،
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جدول  .2تفاوت در کارکردهای دو روایت زیبای خفته
کارکرد

نسخه سال 1959

نسخه سال 2014

رویکرد نسبت به نفرین
افسونگر

تالش برای تعدیل توسط نیروی برتر
پریان؛
جبرگرایانه و حتمی
پنداشتن طلسم توسط پادشاه

تالش برای تعدیل توسط نیروی برتر پریان؛
تالش برای تعدیل توسط افسونگر شرور

شروع داستان

با نمایش یک کتاب و بازشدن آن
(قصهگو مرد است)

از طریق قصهگویی جهت روایت داستان قدیمی به شیوهای
نو (قصهگو زن است)

سیر منطقی داستان

اتفاقاتی گاه یکباره و بیدلیل

روایتی با اتفاقات منطقی

پیشینه شخصیتها

مجهول

معلوم

تالش برای تغییر مسیر زندگی

وجود زن به صورت شخصیتی منفعل

وجود زن به صورت فعال در زندگی خود

مفهوم عشق حقیقی

عشق بین زیبای خفته و شاهزاده

عشق بین زیبای خفته و افسونگر شرور

واکنش در برابر تفاوتها

ترس

تجربه

بلکه بیننده قدیمی را نیز با روایت جدید همراه
میکند .در روایت جدید ،تا حدودی نقاط مبهم
روایت کهنه روشن میشود و پیشینهای از ارتباط
بین شخصیتها و دالیلی برای دوستی و دشمنی
و کینهشان را ارائه میدهد (به یکباره جای
شخصیتهای خیر و شر داستان تغییر میکند و
داستان جدیدی شکل میگیرد).
در روایت جدید شخصیتها زیرکتر و زمینیترند.
مالفیسنت از ابتدا از محل زندگی آرورا مطلع است
و از دور او را تحت نظر دارد .آرورا نیز این حضور
19
را حس کرده است .اما مالفیسنت را پری مهربان
میداند و در بسیاری از قسمتهای فیلم نیز نسبت
به نسخه اولیه ،سرزندهتر ،فعالتر و در تعامل بیشتر
با طبیعت است .آرورا در رابطه با پرنس فیلیپ جوان
و خوشچهره ،رفتاری معقولتر دارد و به جای تصور
رؤیایی و رقص در جنگل به مکالمه مشغول میشوند.
19. Fairy godmother
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به نظر میرسد در نسخه جدید فیلم ،از انفعال
شخصیت زن کاسته شده است .مالفیسنت خود
به دنبال ابطال نفرین میرود و پایان ماجرا با بوسه
عاشقانه شاهزاده و جنگاوریهای وی خاتمه نمییابد
و اینبار عشق و تالشی دیگر دیده میشود .در این
نسخه آرورا درد مالفیسنت را میفهمد و بالهای
ربوده شدهاش را برمیگرداند و از سوی دیگر
مالفیسنت مادرانه آرورا را دوست میدارد .در پنل
مزبور به این جمعبندی رسیده شد که کمپانی
دیزنی با بازخوانی روایت سعی در تغییر و یا تشکیک
در برخی از این باورها و جایگزینی آن با باورهای
جدید داشته که در ادامه با کمک تحلیل الیهای
علتها به تبیین بیشتر این پدیده پرداخته میشود.
 .4-2گام چهارم :پرسشنامه در خصوص
صحتسنجی تغییرات دو نسخه داستانی و آزمون
فرضیات

بر اساس جداول شماره  1و  2جمعبندی
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جدول  .3میزان تأثیر آثار هنری بر نگرش کودکان
ادبیات و کتاب
داستانهای کودکان

شعر

نقاشی

موسیقی

فیلم ،کارتون
و انیمیشن

بازی

میانگین

4/24

3/52

3/76

3/67

4/71

4/91

مد

4/00

3/00

4/00

4/00

5/00

5/00

واریانس

0/78

0/91

0/99

0/96

0/76

0/29

جدول  .4نتایج آمار توصیفی گزارههای مرتبط با فرضیههای تحقیق
گزاره  /سؤال

تعداد
پاسخدهنده

سهم توافق
در نتیجه

میانگین کل
پاسخها

انحراف
استاندارد کل
پاسخها

میانگین
خطای
استاندارد

با تغییر ذهنیت و شیوه نگرش افراد،
میتوان آیند ه را تغییر داد.

34

 51درصد
موافق

4/2647

1/02422

0/17565

تغییر در داستانهای اساطیری (کهن)
یک جامعه ،باعث تغییر ذهنیت مخاطبین
آنها (کودکان) خواهد شد.

32

 62درصد
موافق

3/9062

0/99545

0/17597

سهم «زیاد» و «خیلی زیاد» ادبیات و
داستانهای کودکان جهت تأثیرگذاری و
تغییر رفتار و نگرش کودکان

34

 85درصد
موافق

4/2353

0/78079

0/13390

به نظر شما چه میزان از ذهنیت کودکان
توسط داستانها شکل میگیرد؟

34

 80درصد قائل
به سهم «زیاد»
و «بسیار زیاد»

3/7941

0/53820

0/09230

به نظر شما برای تغییر و بازآفرینی آینده،
عامل «تغییر هوشمندانه در استعارهها و
اسطورههای داستانهای کودکان» چه
میزان مؤثر است؟

33

 71درصد قائل
به سهم «زیاد»
و «بسیار زیاد»

4/0606

مذکور که حاصل از مقایسه بنمایههای دو روایت
و کارکردهای آن بوده است ،پرسشنامهای با هدف
بررسی صحت تفاوتها و آزمون فرضیههای تحقیق
طراحی شده و میان اعضای پنل( 20ب ه طور مجدد)
و سایر کارشناسان حوزه آینده پژوهی ،روانشناسی
 220نشست آیندهپژوهی و هنر  -سینمای کانترفکچوال  -که در
سال  1396در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

0/89928

0/15655

و علوم تربیتی توزیع شد .به این منظور پس از
استخراج نکات کلیدی از فیلم ،سخنرانی ،نشست و
بازنگری و اصالح آن نکات در گروه کانونی 18 ،سؤال
بسته از طریق ایمیل پرسیده شد.
روایی این پرسشنامه با محتوای پنل و همچنین
مشارکتطلبی یک نفر از خبرگان حاضر در پنل
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جدول  .5نتایج آماری مربوط به مفاهیم نیازمند تغییر
مقوالت کارکردی تغییریافته در دو روایت

میانگین موافقت (از  1به منزله خیلی
کم تا  5به منزله خیلی زیاد)

مد

واریانس

تعداد پاسخها

کاهش بیگانههراسی

3/83

4

0/49

24

تقویت پیش زمینههای ذهنی دموکراسی

3/73

3

0/60

26

احترام بیشتر به طبیعت

3/5

4

1/15

28

باز تعریف مفهوم عشق حقیقی

4/03

4

0/48

28

کاهش نگرشهای تبعیض نژادی

3/79

4

0/74

29

مطلقگرایی

3/92

4

0/76

27

حمایت بیشتر از فمینیسم

3/68

4

1/41

28

(در دو بار متوالی) تأمین و تکمیل شده بود .طبق
فرضیههای تحقیق این محورها در پرسشنامه مورد
توجه قرار گرفت :میزان تأثیر ادبیات ،شعر ،نقاشی،
موسیقی ،فیلم ،کارتون و بازی بر نگرش کودکان؛
شناسایی سازندگان آینده و اثر تغییرات ذهنیت
آنها بر تغییر آینده؛ میزان شکلگیری تفکر کودک
بر اساس داستانها؛ تأثیر تغییر هوشمندانه در
استعارهها و اسطورههای داستانهای کودکان برای
تغییر و بازآفرینی آینده؛ کندوکاو در خصوص تغییر
در مفاهیم بیگانههراسی ،مطلقگرایی ،دموکراسی،
احترام به طبیعت ،عشق ،تبعیض نژادی و جنسیتی
در مقایسه دو نسخه مورد ارزیابی داستان.
با تکمیلشدن پرسشنامه توسط  34نفر
کارشناس ،مجموعه پاسخهای نهایی در نرمافزار
 SPSSبا آزمون  tتکنمونهای در سطح خطای
پنج درصد سنجیده شدند که نتایج آمار توصیفی
و استنباطی آن در جداول شماره  3تا  6گردآوری
شده است .در این نرمافزار ،پایایی پاسخها به روش
آلفای کرونباخ محاسبه شده که از سطح قابل قبولی
به میزان  79درصد برخوردار بود .در میان افراد
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پاسخدهنده  26نفر با روایت زیبای خفته از طریق
کارتون 15 ،نفر از طریق فیلم 15 ،نفر از طریق کتاب
داستان و  7نفر از طریق پنل آشنایی داشتند و  5نفر
از پاسخدهندگان نیز هیچگونه آشنایی با این داستان
نداشتند که نظراتشان در این قسمت منعکس نشد.
همانطور که در جدول شماره  5مشاهده میشود
در تمامی مقوالت کارکردی ،میانگین توافق،
باالی حد متوسط قرار دارد و به جز مورد تقویت
پیشزمینههای ذهنی دموکراسی ،در سایر موارد
گزینه غالب مبین موافقت با تغییر در نگرشها بوده
است .در جدول شماره  ،6نتایج آزمون معناداری این
میانگینها نسبت به فروض تحقیق آمده است.
 .5-2گام پنجم :تحلیل  CLAفیلم

بر اساس آنچه پیشتر شرح آن رفت ،به نظر
میرسد تغییر ساختاری موضوع داستانی همچون
زیبای خفته به فیلم جدید مالفیسنت قرین اثرگذاری
روی برخی المانهای تفکری نسل کودک و شکستن
ساختارهای تفکری نسل بزرگسال بوده است .آنچه
استراتژیستهای فیلم هدف گرفتهاند صرفنظر از

امیر ناظمی و همکاران .بازآفرینی آینده و تغییر در استعارهها و اسطورهها

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

جدول  .6نتایج آزمون  tتکنمونهای
ارزش تست=3
گزاره  /سؤال

t

درجه
آزادی

بازه اطمینان  95درصد

اختالف
میانگین

پایینتر

باالتر

با تغییر ذهنیت و شیوه نگرش افراد،
میتوان آیند ه را تغییر داد.

7/200

33

1/26

0/9073

1/6221

تغییر در داستانهای اساطیری (کهن) یک
جامعه ،باعث تغییر ذهنیت مخاطبین آنها
(کودکان) خواهد شد.

5/150

31

0/91

0/5474

1/2651

سهم ادبیات و داستانهای کودکان جهت
تأثیرگذاری و تغییر رفتار و نگرش کودکان

9/225

33

1/23

0/9629

1/5077

به نظر شما چه میزان از ذهنیت کودکان
توسط داستانها شکل میگیرد؟

8/604

33

0/79

0/6063

0/9819

به نظر شما برای تغییر و بازآفرینی آینده،
عامل “تغییر هوشمندانه در استعارهها و
اسطورههای داستانهای کودکان” چه
میزان مؤثر است؟

6/775

32

درستی یا غلطی ،بر اساس روش تحلیل الیهای
علتها ،میتواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بر اساس آنچه در بخش زیبای خفته و اسطورههای
نیازمند تشکیک و جداول آن آمده است ،میتوان
سطوح مختلف دو روایت و تفاوتهای آنها را در
سطوح روش  CLAتعریف کرد که در بخش تجزیه و
تحلیل بیشتر بدان اشاره خواهد شد.

 .3یافتههای پژوهش
با توجه به منطق تحلیل الیهای علتها که به عنوان
رهیافت تجزیه و تحلیل این مقاله شاخته میشود
به نظر میرسد علیرغم سیر داستانی مشابه میان
دو روایت ،ساختارهای کلیدی در سطوح مختلف
تفاوتهای عمیقی پیدا کردهاند .از آنجایی که

1/06

0/7417

نتیجه

دلیلی برای رد
فرضیه اصلی
وجود ندارد

دلیلی برای رد
فرضیه فرعی
وجود ندارد

1/3795

تحلیل الیههای داستان و فیلم در سطوح مختلف
بهشدت درهم تنیده و یکپارچه مینماید ،ناچاریم
مطابق جعبهابزار آیندهپژوهی  CLAاز ساختارشکنی،
تبارشناسی و فاصلهگیری که در داستان و انیمیشن
قدیمی به وجود آمده ،همچنین گذشته و آیندههای
بدیل و نظامبخشی مجددی که منتج به فیلم جدید
شده است ،استفاده کنیم .این روش آیندهپژوهانه
کمک میکند تا بدیلهایی شناسایی شوند که
جایگزین رویکردهای حمایتگر وضع موجود هستند؛
زیرا برخی از تغییرات ناشی از ارادهای آگاه ،زمینهساز
ادراکهای جدیدی میشوند که از قضا در این روش
مورد تأکید قرار میگیرد؛ تغییراتی که میتواند آینده را
به گونهای متفاوت از ادامه خط پایه امروز ،شکل دهد.
عناصر کلیدی ساختاری که در این مقاله مورد
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تمرکز قرار گرفته است ،شامل جایگاه زن ،مفهوم
زندگی (از منظر بدی و خوبی) ،مفهوم عشق حقیقی،
واکنش در برابر نادانستهها و مسائل مبهم است .قبل
از تحلیل ،ذکر دو نکته در حوزه عینی و ملموس
فیلم ضروری است:
الف) کیفیت ساخت و جلوههای صوتی و تصویری:
در این مقایسه ،واقعیترشدن صحنههای فیلم نسخه
جدید نسبت به کارتون قبلی به باورپذیرترشدن و
همذاتپنداری بینندگان با شخصیتهای داستان
کمک کرده است .پیشرفت فناوری پس از انقالب
صنعتی و ورود به عصر اطالعات دریچههای جدیدی
را برای اثرگذاری بر نگرش و رفتار مخاطب به وجود
آورده که یکی از آنها جلوههای ویژه صوتی و
تصویری است.
ب) تغییر نام فیلم و شخصیت کاراکترها از زیبای
خفته به مالفیسنت :پس از ظهور نظریات پستمدرن
و پساساختارگرای اجتماعی در غرب ،با تأثر از برخی
آموزههای شرقی مانند آموزههای بودایی ،هندو،
زرتشتی و تائوییسم 21و نیز تغییر نگرش و رویکرد
آنها به مفاهیم مطلقی چون بدی و خوبی ،جایگاه
زن در جامعه ،مفهوم عشق و واکنش به نادانستهها
در تاریخ معاصر ،به نظر میرسد تحوالت سطح
لیتانی و اجتماعی عظیمی در دو نسخه نسبت به هم
به وجود آمده است.
تغییر نام داستان از زیبای خفته به مالفیسنت
(افسونگر شرور) ،تبدیل شخصیت منفی کارتون
به شخصیت خاکستری در فیلم و همچنین تغییر
نقش کاراکترهای شرور و شاهزاده در پوشش
لباس و المانهای هویتی در شخصیتپردازی،
منجر به تغییر حالت داستان از رئالیسم ـ که در
21. Yin and Yang
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مفاهیم خرافی داستان در سال  1959وجود داشت
ـ به سوررئالیسم شده و با القای حاالتی غیرواقعی
و جادویی در نسخه فیلم سال  2014آن ،مفاهیم
سابق به نوعی به صورت خرافه نمایش داده شده
است .به عنوان نتایج تحلیل ،مهمترین تغییراتی که
در مقایسهی میان دو روایت اهمیت دارد به ترتیب
زیر شناسایی شده که مقابل هریک توضیحات آن
آورده میشود:
بازتعریف مفهوم عشق حقیقی :تغییر شخصیت
عاشق حقیقی از پرنس فیلیپ به مالفیسنت به دنبال
بازتعریف مفهوم عشق است .در نسخه فیلم ،ما با سه
نوع داستان عشقی مواجهیم :عشق میان مالفیسنت
و استفان ،عشق میان پرنس فیلیپ و آرورا و عشق
میان مالفیسنت و آرورا .بر خالف تمامی کارتونهای
اولیه دیزنی ،در این فیلم «عشق در یک نگاه» رد
میشود و مفهوم عشق فراتر از رابطه خونی و یا عالقه
میان زن و مرد دانسته میشود .درواقع عشق بیشتر
حاصل شناختی مستمر و در نتیج ه رفتار افراد است.
تغییر در دیدگاه مطلقگرایی در شخصیت
مالفیسنت (افسونگر شرور) در نسخه اخیر فیلم
به دنبال تغییر در دیدگاه مطلقگرایی و نگاه به
شخصیتها به صورت سیاه یا سفید است و نوعی
رویکرد نسبیگرایی نسبت به مسائل اخالقی وجود
دارد .چراکه در نسخه جدید بر خالف نسخه اولیه
مالفیسنت شخصیتی پلید و شیطانی ندارد و ما در
آغاز داستان با یک پری شاد و مهربان مواجه هستیم
که افسونگر شرور نام دارد .مالفیسنت در ابتدای
داستان از دزدی استفان چشمپوشی میکند و در
بازگشت دوباره استفان ،بهسادگی او را میبخشد.
مالفیسنت در این برهه بر خالف شخصیت کینهتوز
در زمان نفرین ،شخصیتی مهربان و بخشاینده از
خود نشان داده است .در ادامه نیز متوجه میشویم
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مالفیسنت به آرورا عالقهمند است و بر خالف
کارتون ،دیگر موجودی کینهتوز و اهریمنی نیست .او
حتی در جایی از داستان به دنبال باطلکردن نفرین
است و در آخر نیز با عشق خود آرورا را از خواب
ابدی بیدار میکند .در پایان داستان از مالفیسنت به
عنوان فردی که هم قهرمان بزرگ و هم یک شخص
بسیار شرور بود ،نام برده میشود.
کاهش بیگانههراسی :تغییر در ماهیت افراد خارج
از قلمروی پادشاهی به دنبال کاهش بیگانههراسی
است .در نسخه کارتونی صحبتهای درگرفته میان
دو پادشاه بیشتر ناظر بر عدم اعتماد فیمابین و
امکان جنگ در صورت هرگونه اختالف نظر است؛
این در حالی است که در نسخه فیلم به این نحو
نیست .در نسخه اخیر اگرچه در میان آدمیان
همچنان بیگانههراسی وجود دارد ،در سرزمین پریان
بیگانههراسی جای خود را به تالش برای شناخت
داده است.
در زمان جنگ میان انسانها و ساکنین سرزمین
پریان ،همه سربازان موجودات جادویی را موجودات
تاریک مینامیدند .شاه استفان به دلیل ترس شدید
از مالفیسنت دنبال به دام انداختن و نهایتاً قتل وی
پس از باطلشدن طلسم است .در حالی که ساکنین
سرزمین پریان در داستان شخصیتی آرام و شاد
داشتند .بر خالف سرزمین انسانها ،در سرزمین
پریان موجودات جادویی با کنجکاوی هرچه بیشتر
در پی شناخت آرورا هستند و بیگانههراسی وجود
ندارد و آرورا به جای ترس از مالفیسنت او را پری
نگهبان خود میداند.
کاهش نگرشهای تبعیض نژادی :تغییر در توزیع
جنسیتی و نژادی شخصیتهای حاضر در فیلم ،به
دنبال کاهش نگرشهای تبعیض نژادی است .وجود

قهرمانان زن در داستان (سه پری مهربان ،مالفیسنت،
آرورا) و همراهی بیشتر میان شخصیتهای زن و مرد
(مالفیسنت و کالغ) در نسخه اخیر فیلم به کاهش
تبعیض جنسیتی کمک کرده است .عالوه بر این
در فیلم بر خالف شخصیت کارتونی آرورا که بیشتر
منفعل بوده است ،صفاتی همچون مهربانی ،باهوشی
و مصممبودن در وی ملموس است که خود باعث
ایجاد عشق حقیقی در مالفیسنت نیز شده است.
او در روند داستان برای رهایی بالهای مالفیسنت
تالش میکند .در این نسخه آرورا سرنوشت خود
را به دست گرفته و برای شناخت و دیدار پدر و
مادرش ،تنها به قصر میرود .در رابطه با تبعیض
نژادی نیز در نسخه اخیر فیلم ،بر خالف نسخه اولیه
که افراد بیشتر چهرههای غربی دارند ،حضور افرادی
با ملیت و رنگ پوست متفاوت در مهمانی تولد آرورا
به ایجاد حس عاری از تعصبات نژادی کمک میکند.
تقویت پیشزمینههای ذهنی دموکراسی :تغییر
روایت در رابطه با پادشاه استفان به دنبال تغییر
در باورهای دیکتاتوری و تقویت پیشزمینههای
ذهنی دموکراسی است و گزاره «داشتن قدرت
با خود مشروعیت و حق را به دنبال دارد» را زیر
سؤال میبرد .در نسخه جدید بهخوبی دو سرزمین
انسانها و پریان در مقابل هم قرار گرفته است.
سرزمین پریان بدون وجود ملکه ،ساماندهی میشود
و ساکنینی شاد و آرام دارد ،در حالی که در سرزمین
آدمیان ،شاه بر اساس میل فردی خود افراد را مجبور
به جنگ با سرزمین همسایه میکند.
حمایت از فمینیسم :در نسخ ه جدیدتر مالفیسنت،
زیبای خفته تنها راه خوشبختیاش را در انتظار
بوسهای از شاهزاده نمیداند .در این نسخه دختر
جادوشده تنها به یاری خویش و دیگران است که
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جدول  .7تحلیل الیهای علتها در کارتون زیبای خفته
سطحتحلیل/
شخصیتهای
کارتون

مالفیسنت

آرورا

استفان

پرنسفیلیپ

سرزمین مورس

لیتانی

شخصیتی پلید در پی
نفرین ونابودی

شخصیتیمعصوم،
بیاطالع و قربانی

پادشاهیمهربان
و دادگر

شجاع ،جذاب و عاشق
واقعی

موجوداتی اهریمنی و
سادهلوح

علتهاینظاممند

انتقامجویی به دلیل
عدم دعوت به جشن

طلسمشدهتوسط
مالفیسنت
تحت حمایت پریان

طلسم توسط عاشق
شاه خیرخواه مردم
واقعی و منجی شکسته
است
میشود

نیروهای اهریمنی در
فرمان پلیدی

جهانبینی

بیگانههراسیو
مطلقگرایی

تبعیضجنسیتی

ف ّر ایزدی در
پادشاهی

نیاز به منجی

بیگانههراسی

استعاره و اسطوره

بیگانه به دنبال
صدمهزدن است

زنان باید منفعل باشند.
مالکهای برتری تنها
معیارهای ظاهری است.

قدرت ،حق ایجاد
میکند.

عشق در یک نگاه و
بدون نیاز به شناخت
مرد به عنوان شخصیت
منجی

دیگری در پی
صدمهزدن به من
است.

جدول  .8تحلیل الیهای علتها در فیلم مالفیسنت
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سطح تحلیل /
شخصیتهایفیلم

مالفیسنت

اورارا

استفان

پرنسفیلیپ

سرزمین مورس

لیتانی

ملکهسرزمین
پریان

شخصیتیمهربان،
باهوش و خیرخواه در
پی شناخت ناشناختهها

خیانتکاری فرومایه و به
سلطنترسیده

شجاع ،جذاب و
عالقهمند به آرورا

موجوداتی دوستداشتنی و
دارای همدلی و همکاری
باال

علتهاینظاممند

انتقامجوییبه
خاطر خیانت در
پی از بین بردن
نفرین

دزدی از سرزمین مورس
در کودکی؛ خیانت و
طلسمشدهتوسط
دزدیدن بالهای مالفیسنت،
مالفیسنت
سلطهجو و در پی
تحت حمایت پریان به
دغدغههای خود و بیتوجه
دنبال درک محیط
به مردم؛ در پی تسخیر
سرزمین مورس

پرنس به عنوان
فرد مورد عالقه
آرورا؛ عدم
شکستنطلسم
توسط پرنس

سرزمینی با ساکنان مهربان
و همدل بدون نیاز به
پادشاه یا ملکه ،توانمند در
برابر حمله انسانها،
دوستی با آرورا

عدم نیاز به منجی
خارجی

دموکراسی

عشق همراه با
شناخت
برابری در
شخصیت زن
و مرد

رویارویی با بیگانگان و
شناخت
به دنبال جامعهای شاد

جهانبینی

نسبیگرایی

نگرشفمینیستی

دیکتاتوری

استعاره و اسطوره

بیگانه لزوم ًا آسیب
نمیرساند؛امکان
تغییر در رفتار
وجود دارد

زنان میتوانند
سرنوشت خود را در
دست گیرند
و نیازمند توانمند
ساختنخویشاند

جامعه دیکتاتوری جامعهای
طمعکار و ناراضی است.
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میتواند از شر وضعیت نامطلوب خود رهایی یابد و
نه صرفاً انتظار برای شاهزاده سوار بر اسب.
احترام به طبیعت :فیلم با نمایش دنیای پریان
به دنبال تغییر دیدگاه انسان برای احترام بیشتر به
طبیعت است .در قسمتهای ابتدایی داستان فیلم،
مالفیسنت جوان از طریق جادو به ترمیم شاخه
شکسته درخت میپردازد .در بخش دیگری از فیلم،
مالفیسنت سنگهای قیمتی را که توسط استفان
نابالغ دزدیده شده است ،به طبیعت بازمیگرداند.
آرامش در سرزمین پریان به واسطه همدلی و کمک
موجودات جادویی که برخی شمایلی مانند اجزای
طبیعت دارند ،ایجاد شده است .از سوی دیگر در
سرزمین آدمیان شاهد استفاده انسان از ابزارآالتی
بر پایه فلز هستیم که به عنوان نشانی از صنعت در
مقابل طبیعت قرار میگیرد.

 .4بحث و نتیجهگیری
بشر امروزی به اتکای نظریهها و فهمهای نوینش
ـ که در نظریههایی مانند تحلیل الیهای علتها تبلور
یافته است ـ میداند که کهنروایتهای دیروزی،
انسانهایی برای آینده نخواهد ساخت و به همین
دلیل است که برای شکلدهی به آیندهای متفاوت
از امروز به صورتبندی متفاوتی از کهنروایتها نیاز
دارد .به این ترتیب تغییر در آینده از طریق تغییر در
ذهنیت سازندگان آینده امکانپذیر دانسته میشود
(جداول شماره  7و .)8
بسیاری از ما فیلمها یا کارتونهایی که سالها پیش
دیدهایم را هنوز به یاد داریم .بر اساس نتایج پژوهش
حاضر آنچه مبرهن است ،تغییر در آینده مشخصاً با
تغیی ر در ذهنیت سازندگان آن در ارتباط دوسویه
است و بهترین کانالها برای ایجاد این تغییرات از
طریق بازیها (اعم از بازیهای مجازی ،بازیهای

رایانهای و بازیهای سنتی) و نیز فیلم ،کارتون و
انیمیشن و در مرحله بعد از طریق ادبیات داستانی
و کتب صورت میگیرد؛ یعنی آنچه در داستانها و
فیلمها به عنواناستعارهها و اسطورهها طر ح میشود
بر الیههای عمیق تفکری انسانها (یعنی الیهای
که اساس الیههای فوقانی را شکل میهد) یا الیه
استعارهها و اسطورهها و بهخصوص ذهنهای خام
آماده تغییر همچون کودکان اثر میگذارد و متقاب ً
ال
ش ِرو نیز بر اساس ذهنیت تغییریافته،
آینده پی 
متفاوت درک میشود .اما زمان و میزان اثرگذاری هر
موضوع در یک داستان یا فیلم دقیقاً مشخص نیست.
با توجه به اینکه آینده به مثابه تاریخی است که
از تالشهای خردمندانه یا بیخردانه جمعی حاصل
خواهد شد و کودکان امروزی سرگذشت آنان را
روشن میکنند ،مشارکتدادن طبقه کودکان جامعه
در ساخت آینده یکی از غنیترین راهبردهای کاهش
تهدیدهای هویتی در آینده کشورها خواهد بود .لذا
این نکته ،مفهوم مهمی را برای سیاستگذاری در
حوزه آموزش عمومی تربیت کودکان یا به عبارت
بهتر سازندگان آینده به ذهن متبادر میکند .با علم
به این نکته ،ساخت انیمیشن و فیلمهای کودک
برای ایجاد طرحوارههای مناسب در آنها ضروری
مینماید .پژوهشگران از منظر سیاستگذاری
توصیههای زیر را برای تهیه داستانهای مطلوب و
اثرگذار بر ذهنیت کودکان ضروری میدانند:
شناخت و بررسی مفاهیم فرهنگی که باید برای
کودکان آینده مورد توجه قرار گیرد :از آنجا که
بسیاری از مفاهیم تغییریافته در دو نسخه زیبای
خفته برای کودک ایرانی نیز نیازمند تغییر است ،با
توجه به نیازهای خاص کشور ما و بنمایههای نیازمند
تغییر در آن ،باید مفاهیم بهدرستی شناخته شود.

امیر ناظمی و همکاران .بازآفرینی آینده و تغییر در استعارهها و اسطورهها

245

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

شناخت داستانهای کودکان :سیاستگذار باید
کهنروایتهای کودک ایرانی را بهخوبی بشناسد و
در رابطه با مفاهیم نیازمند تغییر به نوآفرینی این
کهنروایتها بپردازد .این مسئله در گام نخست
نیازمند آشناکردن کودک ایرانی با اساطیر و
کهنروایتهای بومی خود است.
تجزیه و تحلیل شخصیتها و فضاهای موجود در
داستانها :در مقاطع زمانی متفاوت ،شخصیتهای
بهخصوصی میتوانند در ذهن کودک تأثیرگذار
باشند؛ بنابراین باید شخصیتها و فضاها ،باورپذیر
و متناسب با ذهن کودک امروز شود.
تبدیل مفاهیم فرهنگی به دیالوگ و بازی
برای نقشها و شخصیتهای موجود در داستان:
جذابسازی مفاهیم و تالش برای جذب مخاطب
کودک مهمترین گام در این زمینه است؛ چراکه با
استفاده از تسهیالت نو ،امکان جلب توجه کودک
توسط رسانههای غربی و ایجاد ارتباط با بنمایههای
غربی یکی از تهدیدهای اصلی در این میان بهشمار
میرود .تهدیدی که میتواند کودکی دور از جامعه
سنتی خود و با بنمایههایی متفاوت برای آینده
بسازد که نهایتاً منجر به سیاستهای تقابلی و
تحمیلی در سالهای آتی خواهد شد.
عالوه بر آنچه در نتایج این مطالعه نشان داده
شد ،بازیها نیز نقشی اساسی بر کودک دنیای
امروز دارد که در این تحقیق کمتر به آنها توجه
شد و توصیه میشود در تحقیقات آتی به طور ویژه
مورد توجه قرار گیرند.
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مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در مقاله رعایت شده
است.
حامي مالي

این مقاله حاصل کار دانشجویان دوره دکتری
آیندهپژوهی است و حامی مالی نداشته است.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی :امیر ناظمی ،مریم جوان شهرکی؛
روششناسی ،اعتبارسنجی ،تحلیل ،تحقیق ،بررسی،
منابع ،نگارش پیشنویس و بصریسازی :همه
نویسندگان؛ ویراستاری و نهاییسازی نوشته :احمد
برومند کاخکی؛ نظارت :آقای دکتر ناظمی.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
تشکر و قدردانی

در این بخش از مقاله از کلیه پرسنل اجرایی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دوستان
عزیزمان جناب آقایان علیرضا نصر اصفهانی ،حمزه
حاجیعباسی و سرکار خانم شهره ناصری که با
یاریشان توانستیم پنل آیندهپژوهی و هنر را بهخوبی
هر چه تمامتر در سالن سمینار آن مرکز برگزار
کنیم ،تشکر و قدردانی میشود و برای یکایک آنها
توفیق و سعادت مسئلت داریم.
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ضمیمه  .1گردآوری شواهد مبین تغییر میان فیلم و کارتون در داستان زیبای خفته (توسط محققین)
استدالل

شواهد و قراین در نسخه فیلم

به نظر میرسد تغییر در شخصیت
مالفیسنت ( افسونگر شرور) در نسخه
اخیر فیلم به دنبال تغییر در دیدگاه
مطلقگرایی و نگاه به شخصیتها
به صورت سیاه یا سفید است (نوعی
رویکرد نسبیگرایی نسبت به مسائل
اخالقی).

در آغاز داستان ما با یک پری شاد و مهربان مواجه هستیم که افسونگر شرور نام دارد.
مالفیسنت به آرورا عالقهمند است و بر خالف کارتون ،دیگر موجودی کینهتوز و اهریمنی نیست.
مالفیسنت پس از اعمال نفرین ،با شناخت آرورا پشیمان میشود و در پی باطلکردن نفرین است.
مالفیسنت در ابتدای داستان از دزدی استفان چشمپوشی میکند و در بازگشت دوباره استفان ،بهسادگی او را
میبخشد .مالفیسنت در این برهه برخالف شخصیت کینهتوز در زمان نفرین ،شخصیتی مهربان و بخشاینده
از خود نشان داده است.
در پایان داستان از مالفیسنت به عنوان فردی که هم قهرمان بزرگ و هم یک شخص بسیار شرور بود ،نام
برده میشود.

به نظر میرسد تغییر در توزیع جنسیتی
و نژادی شخصیتهای حاضر در فیلم،
به دنبال کاهش نگرشهای تبعیض
نژادی است.

در داستان فیلم بر خالف شخصیت کارتونی آرورا که بیشتر منفعل بوده است ،شخصیت زیبای خفته مورد
تمرکز قرار میگیرد و صفاتی همچون مهربانی ،باهوشی ،و مصممبودن در وی ملموس است .این موضوع
باعث ایجاد عشق حقیقی در مالفیسنت نیز شده است.
در پایان داستان فیلم ،بالهای مالفیسنت برای رهایی آزاد میشود.
مالفیسنت برای شناخت و دیدار پدر و مادرش بهتنهایی به قصر میرود.
در نسخه اخیر فیلم ،حضور افرادی با ملیت و رنگ پوست متفاوت در مهمانی تولد آرورا و همچنین وجود
قهرمانان زن در داستان ،حس تبعیض نژادی و جنسیتی را کمرنگترکرده است.
وجود قهرمانان زن در داستان (سه پری مهربان ،مالفیسنت ،آرورا) و همراهی بیشتر میان شخصیتهای زن
و مرد (مالفیسنت و کالغ) در نسخه اخیر فیلم

به نظر میرسد تغییر روایت در رابطه با
پادشاه استفان به دنبال تغییر در باورهای
دیکتاتوری و تقویت پیشزمینههای
ذهنی دموکراسی است (به عنوان نمونه
تغییر در این باور که قدرتداشتن همان
حقداشتن است)

سرزمین پریان بدون وجود ملکه ،ساماندهی میشود و ساکنینی شاد و آرام دارد.
در سرزمین آدمیان  ،شاه بر اساس میل فردی خود افراد را مجبور به جنگ با سرزمین همسایه میکند.
در بخشهایی از فیلم که مالفیسنت دچار کینه میشود ،وی به رفتارهای دیکتاتوری روی میآورد.
در همه بخش های فیلم ،تصمیمات مستبدانه به نتایجی مخرب منتهی میشود.

به نظر میرسد تغییر در ماهیت افراد
خارج از قلمروی پادشاهی به دنبال
کاهش بیگانههراسی است.

در زمان جنگ میان انسانها و ساکنین سرزمین پریان ،همه سربازان ،موجودات جادویی را موجودات تاریک
مینامیدند .در حالی که ساکنین سرزمین پریان در داستان شخصیتی آرام و شاد داشتند.
بر خالف سرزمین انسانها ،در سرزمین پریان موجودات جادویی با کنجکاوی هرچه بیشتر در پی شناخت
آرورا هستند و بیگانه هراسی وجود ندارد.
شاه استفان به دلیل ترس شدید از مالفیسنت دنبال به دام انداختن و نهایت ًا قتل وی پس از از بین رفتن طلسم
است.
آرورا به جای ترس از مالفیسنت او را پری نگهبان خود میداند.
در نسخه کارتونی صحبتهای درگرفته میان دو پادشاه بیشتر ناظر بر عدم اعتماد فی مابین و امکان جنگ
در صورت هرگونه اختالف نظر است؛ این در حالی است که در نسخه فیلم به این نحو نبوده است.

به نطر میرسد تغییر شخصیت عاشق
حقیقی از پرنس فیلیپ به مالفیسنت به
دنبال بازتعریف مفهوم عشق است

در نسخه فیلم ما با سه نوع داستان عشقی مواجهیم :عشق میان مالفیسنت و استفان ،عشق میان پرنس
فیلیپ و آرورا و عشق میان مالفیسنت و آرورا .بر خالف تمامی کارتونهای کالسیک دیزنی ،در این فیلم
عشق در یک نگاه رد میشود و مفهوم عشق فراتر از رابطه خونی و یا عالقه میان زن و مرد دانسته میشود.
درواقع عشق بیشتر حاصل از شناختی مستمر و در نتیجه رفتار افراد است.
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استدالل

شواهد و قراین در نسخه فیلم

در قسمت های ابتدایی داستان فیلم ،مالفیسنت جوان از طریق جادو به ترمیم شاخه شکستهشده درخت
میپردازد.
در بخشی از داستان فیلم ،مالفیسنت سنگهای قیمتی را که توسط استفان نابالغ دزدیده شده است ،به
طبیعتبازمیگرداند.
به نظر میرسد فیلم با نمایش دنیای
پریان به دنبال تغییر دیدگاه انسان نسبت آرامش در سرزمین پریان به واسطه همدلی و کمک موجودات جادویی که برخی شمایلی مانند اجزای طبیعت
دارند ،ایجاد شده است.
به احترام بیشتر به طبیعت است.
در بسیاری از قسمتهای فیلم ،شاهد تعامل شخصیتهای اصلی داستان با طبیعت هستیم.
در فیلم شاهد هستیم که عنصر اصلی مورد استفاده انسانها ،فلز است که به عنوان نشانی از صنعت در مقابل
طبیعت قرار میگیرد.
به نظر میرسد فیلم ساخته شده از
داستان اصلی ،از رویکرد فمینیستی
حمایتمیکند.
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حضور پررنگتر شخصیتهای زن در داستان فیلم
راوی داستان فیلم برخالف نسخه کارتونی یک زن است و روایت فیلم بر مبنای زندگی یک زن (مالفیسنت)
شروع میشود  .این در حالی است که نسخه کارتونی با داستان شاه استفان و همسرش شروع میشود.

