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  هاي ايراني بازنمايي جنسيت در انيميشن
 هاي زندگي براي كودكان مهارتهاي  موردي انيميشن ةمطالع(

  )ها هاي ساختمان گل بچهو 
  2، ياسر فروغي*1سمانه فروغي

  چكيده
هـا، اقـوام،    ، گـروه ها فرهنگ ها، خرده بازنمايي نقشة شيو ددار زيادياي اهميت  آنچه در مطالعات فرهنگي و رسانه

هـا دوچنـدان    اهميـت ايـن آمـوزش    ،آيـد  كه پاي مخاطب كودك به ميان مي حال هنگامي .جنسيت و غيره است
هـا و   ها، كليشـه  هاي مقدماني در رابطه با نقش آموزش ـ انيميشن ـ كودكان با تماشاي ژانر محبوبشان رازيشود،  مي

هـاي   بچـه و  هاي زندگي براي كودكـان  مهارتهاي  انيميشنة يسهدف اين مقاله مقا. آموزند هويت جنسيتي را مي
شـناختي براسـاس    پيش رو با تكيه بر تحليل كيفي و رويكرد نشـانه ة مقال. از منظر جنسيت است ها ساختمان گل

 ،بدين منظـور . پردازد مي شدهذكرة هاي جنسيتي رايج در دو مجموع آراي جان فيسك به واكاوي و بررسي كليشه
دهد در هر دو برنامه از لحاظ تعداد كاراكترهـا   نتايج تحقيق نشان مي. شدندمطالعه   هاي دو انيميشن قسمت همة

غلـب بـا   امردان  هاي زندگي براي كودكان مهارتة در مجموع. اند شدهزنان و مردان به ميزان تقريباً برابر بازنمايي 
نفـس بـاال، ارتباطـات     ، دانايي و كارداني، اعتمادبـه گيري باال تري مانند قدرت تفكر و تصميم صفات برتر و شايسته

م با أكه بازنمايي زنان اغلب با بدنمايي و تو درحالي. اند صحبتي بازنمايي شده اجتماعي گسترده، خوشرويي و خوش
كـردن، عـدم    پراكني، وابستگي و عدم استقالل شخصي، غيبت هاي جنسيتي سنتي مانند غرغركردن، شايعه كليشه

هـاي   بچـه انيميشـن   ،در مقابـل . كردن در هنگام مشـكالت و دسـتپاچگي اسـت    و پرخاشگري، گريه كنترل خشم
مردان در ايـن مجموعـه بـا صـفاتي چـون      . تري به جنسيت دارد طلبانه تر و مساوات نگاهي مثبت ها ساختمان گل

انـد و در   ير كشـيده شـده  گربودن به تصو بودن، پرتالش و حمايت دوستي، قدرداني، مبادي آداب و اجتماعي خانواده
هـاي متعـدد،    نگري، توجه به جزئيات، تجهيز به مهـارت  بازنمايي زنان صفات بارزي چون زيبايي و آراستگي، آينده

  .ن، باانگيزه و مستعد مشهود استبود تسلط بر خود و منطقي

  كليدواژگان
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  مقدمه و بيان مسئله
هايي است كه براي زنـان و مـردان در فرهنگـي خـاص      هاي جنسيتي شامل رفتار و نگرش نقش

هـاي ابتـداي كـودكي آموختـه      شدن از همان سال شود و در جريان اجتماعي مناسب قلمداد مي
ق، صفات رواني، اجتمـاعي و نـوع   ها، عالي ظاهر جسماني، نگرش ةاغلب اطالعاتي دربار. شوند مي

اي زيستي نيست، بلكـه رونـدي اسـت كـه جامعـه در        جنسيت مشخصه]. 11، ص7[ شغل است
نقـش جنسـيتي برسـاختي اسـت كـه مختصـات زنـانگي و        . كنـد  تربيت تعريف و القا مي جهت

مهـم   هـاي  يكـي از جنبـه   ،بنـابراين  .دكنـ  مردانگي را براي كودكان از همان ابتدا مشـخص مـي  
  .هاست هاي جنسيتي از جانب آن شدن كودكان پذيرفتن نقش جتماعيا

ها يا تصورات قالـب جنسـيتي، اعتقـادات و باورهـاي فرهنگـي جامعـه را        كليشه ،طوركلي به
كودكـان در كـنش متقابـل بـا     . كننـد  هاي جنسـيتي باشـند بازتـاب مـي     آنچه بايد نقش ةدربار

مهـم از   ياين درك بخش .كنند د كسب ميهاي جنسيتي خو هاي اجتماعي دركي از نقش محيط
شـناخت و آگـاهي كودكـان از انتظـارات      ،ترتيـب  بـدين . دهـد  ادراك فرد به خود را تشكيل مي

تـدريج   شـود و بـه   اجتماعي و استانداردهاي فرهنگي جامعه به جنسيت از سن پايين شروع مـي 
يـا  (مـدل  «در تئـوري  ]. 21[ گيرنـد  كـار مـي   خودشان نيـز بـه   ةاستانداردها و انتظارات را دربار

هايي كه به زنان يـا مـردان نسـبت     تأكيد بر آن است كه بسياري از ويژگي» جنسيتي) ةوار طرح
مطابق با ايـن تئـوري كودكـان حـس و      .ندا شناختي ندارند و اكتسابي زيستة شود ريش داده مي

اي از  ه بر مجموعـه ك كنند درون خود ايجاد مي) بودن زن( و زنانگي) مردبودن(از مردانگي  يدرك
مبتنـي اسـت و زنـدگي آينـده،      هـاي جنسـيتي   نقـش ة هاي سنتي و تفكرات قالب دربار كليشه

معنـا   فراينـد اين ]. 19[ كنند انديشه و رفتار خودشان را نيز بر همين اساس تنظيم و هدايت مي
ـ  كن و موجوديت پسر را از دختر متمايز مي يف و شـده تعـار   زيسـت ة د و كودكان مطابق بـا تجرب
آنچه در اين بين اهميت دارد ايـن اسـت   . آورند دست مي معناي متفاوتي از زنانگي و مردانگي به

ندارد و در سـن مشخصـي    يتاريخ مصرف مشخص) هاي جنسيتي يادگيري نقش( فرايندكه اين 
  .ي دائمي است كه در طول حيات فرد جريان داردفراينديابد، بلكه  خاتمه نمي

ها و رسانه در تثبيـت و   ها، قصه خانواده، مدرسه، بازيهمچون مختلفي عوامل  ،در اين ميان
قدرتمنـد و پرنفـوذي چـون    ة رسـان . كننـد  ايفاي نقش مـي  هاي منتسب به جنسيت انتقال نقش

هـاي وابسـته بـه آن     در برساخت و درك كودك از جنسـيت و نقـش   ناپذيرانيميشن نقشي انكار
ـ  را انيميشن براي كودك بهزيدارد،  پـذيري و آمـوزش تلقـي     ابـزاري كارآمـد بـراي جامعـه     ةمثاب
ها بـه كـودك و    شده در انيميشن كترهاي ترسيماشود و از سوي ديگر نزديكي و مشابهت كار مي

هـاي انيميشـني    تـر ميـان او و شخصـيت    پنداري گسـترده  او سبب همذات  شرايط عيني زندگي
از . گيـرد  از جانب كودك قرار مـي هاي جنسيتي مورد پذيرش و تقليد  سهولت نقش شود و به مي

ند مباحثي مرتبط با جنس، جنسـيت،  ا مواجه  ها با آن هاي هويتي كه كودكان در انيميشن مقوله
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كنند  ها براي كودكان ترسيم مي انيميشن. سب به آن استاشكل ظاهري، اعمال و رفتارهاي متن
رفتاري را از خـود بـروز   شان چگونه باشد، چه صفات و  كه متناسب با جنسيتشان شكل ظاهري

كـار گيرنـد و مـوارد     هـايي را بـه   دهند، در شرايط مختلف و در برخورد با اطرافيانشان چه كنش
بازنمـايي   ،بنـابراين . شود تربيت جنسيتي آموزش داده مي جهتبسيار ديگري كه به كودكان در 

د و موجب بازتوليـد و  پذيري جنسيتي كودكان تأثيري عميق و پايدار دار اي بر روند جامعه رسانه
  .شود هاي جنسيتي رايج مي تحكيم كليشه
هاي ايرانـي در ابعـاد محتـوا و تكنولـوژي سـبب       بهبود وضعيت انيميشن ،هاي اخير در سال

اي  رسـانه ة منزل به ،هاي ايراني انيميشن. اي شده است جذب مخاطبان گسترده در اين ژانر رسانه
گيـري تصـور و هويـت     بسيار مهم در شكل يمل است، نقشكه افراد از سنين پايين با آن در تعا

هـا و   هـاي بـومي بـا چـه كليشـه      اين امر كه زنان و مردان در انيميشن. جنسيتي كودكان دارند
هاي جنسيتي كه به آنان واگـذار   نقشة شوند و گستر هاي جنسيتي به تصوير كشيده مي ويژگي

  .ثر استؤاز خودشان بسيار مگيري تصورات جنسيتي كودكان  شود چيست، در شكل مي
و  هـاي زنـدگي بـراي كودكـان     مهـارت ة پربيننـد ة هاي ايراني دو مجموعـ  در ميان انيميشن

هاي پنهان ايـن   هاي جنسيتي و كشف اليه را براي رمزگشايي از هويت ها هاي ساختمان گل بچه
ال اسـت  ؤسـ  گويي به ايـن  گنجد پاسخ آنچه در رأس اهداف اين پژوهش مي. ايم موضوع برگزيده

هـاي   بچـه  هـاي ايرانـي   ساالن در انيميشن شده به كودكان و بزرگ هاي جنسيتي محول كه نقش
چيست؟ جنسيت و هويت جنسي در هـر دو   هاي زندگي براي كودكان مهارتو  ها ساختمان گل

هـا بازنمـايي    انيميشن ايراني همسان و مشابه بازنمايي شده اسـت يـا هريـك از ايـن انيميشـن     
هـاي   لفهؤدهند؟ در صورت تفاوت در نوع بازنمايي چه م اي از جنسيت را ارائه مي ويژه متفاوت و

  ها در نظر گرفت؟ توان براي اين مجموعه متمايزي را مي

  مباني نظري
  شناسي نشانه

هاي موجود در آن را  اي ابتدا بايد رمزها و پيام هاي رسانه برساخت پيامة براي فهم و خوانش نحو
بنـا   ،رمز. ]34، ص20[رمز يا رمزگان همان معنا و پيام يك متن است  ،به عبارتي .واكاوي كنيم

رمزهـا  ]. 28، ص2[ رود كار مي معنا به ةها كه براي افاد نظامي از نشانه است از عبارت ،به تعريف
آن انتقـال  ة كننـد  پيـام بـه دريافـت    ةكننـد  ها هستند كه پيامي را از ارسـال  اي از نشانه مجموعه

  .ويژه است ياي متضمن رمز هر نشانه ،رو ازاين. دهند مي
هـر  ة هاي سازماني براي عناصري تكـراري هسـتند كـه در شـاكل     ها يا شبكه رمزها، سيستم

، 6[گيـرد   بازنمايي قرار مـي  مورد ها ها، نمايش ها، آيين نشانه همچونسازد،  چيزي كه انسان مي
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ي اسـت كـه اعضـاي هـر فرهنـگ آن را      بنابراين رمزگذاري خصلت هرگونه رفتار انسـان  ].78ص
فرهنگ وجـه مشـترك آگـاهي مـا و      ،درواقع. شوند دهند و در آن با يكديگر سهيم مي شكل مي

گويد براي شناسايي رمزهـا بايـد قراردادهـاي     به همين دليل است كه سوسور مي. ديگران است
بـه  ]. 38، ص3[ مهاي فرهنگي آن متن يا جامعه را خـوب بـداني   دال و مدلول و همچنين زمينه

  هاي بـه  اي از رمزگان آن با مجموعه كردن قرائت يك متن متضمن كشف و مرتبط ،تعبيري ديگر
  .كنند هاي معنادار بدل مي ها را به نظام رمزها نشانه. كار گرفته شده در آن است

ارتبـاط   شناسـي  نشانه]. 22، ص16[ ها و رمزگذاري پيام است بين نشانه ةمعنا محصول رابط
. داند؛ حال چه رمزگذار آن را توليـد كـرده باشـد چـه رمزگشـا      توليد معنا در پيام مي ةمثاب به را

و همچنـين معنـا را در زبـان و    ] 43، ص10[ هـا را تثبيـت   رمزها روابط ميان مفـاهيم و نشـانه  
كنند چه رمزهايي به كدام مفـاهيم   كنند و در مقابل مشخص مي هاي مختلف تثبيت مي فرهنگ

  .ندارجاع دار
 نامنـد  متن را به ترتيب رمزگذاري و رمزگشايي مي» تفسير«و » خلق« فرايندشناسان  نشانه

توليد پيام اسـت كـه درنهايـت بـه رمزگشـايي منجـر        فرايندترين  رمزگذاري مهم]. 151،ص4[
 ،ها و ابعاد مختلف يـك مـتن اسـت    تنها مستلزم شناخت و درك زمينه اما رمزگشايي نه. شود مي

گرچه رمزگـذاري و رمزگشـايي   . شود ، ارزيابي و قضاوت در مورد آن را نيز شامل ميبلكه تفسير
توليـد درون يـك    ةمرحلـ در » رمزگـذاري «. مجزايي هستند، كامالً دلبخواهانـه نيسـتند   فرايند

رمزهـاي  . كنـد  مـي توليـدي عمـل    هـاي  ارزشاز قبيل مهارت فني و  اي حرفهمجموعه رمزهاي 
سياسـي، ايـدئولوژيك و نهـاديِ اثرگذارنـد و خودشـان نيـز        باارزشح مولد معانيِ مرج اي حرفه

ـ اگرچه معاني مرجح اهميت و ارزش  كند ميهال ادعا . ندهست) يافته ساخت( نهادينه ي در فراوان
كننـده و قطعـي    شده دارنـد، آن معـاني مـرجح كـامالً تعيـين      تعيين چگونگي معانيِ رمزگشايي

 طـور  بـه و  عامدانـه  غيـر اي حتـي ناآگاهانـه و    ادهاي رسانههال، نه زعم به. ]61، ص11[ نيستند
هـا و سـاختار    زيـرا هژمـوني كـاركرد رويـه     ،شـوند  مـي دست  ناخواسته با نيروهاي هژمونيك هم

  .اجتماعي موجود است و نه قصد و نيت فردي
ي كـه سـبب   يهـا  اند؛ رمزگـان  شدههاي مختلفي استخراج و بررسي  رمزگان ،در اين پژوهش

بـا   ،فرهنـگ مـا هسـتند    ةآورنـد  وجـود  كه به ،اي گسترده از معنا اند و در شبكه شده تحكيم متن
نماهاي مختلف، نوشتارها  بلكه ،شود شامل يك تصوير نمي فقط  انيميشن. اند يكديگر پيوند يافته

نماهـا درنهايـت مـتن     همـة . گيـرد  مـي  گذاري روي كاراكترها و موسيقي متن را نيز دربر و صدا
نـد و شـامل   ا در اينجا واحد تحليل و مشاهده بـر هـم منطبـق    ،بنابراين .سازند را مياي  يكپارچه

خردتري نيز وجود دارد كـه شـامل    ةحال واحد مشاهد شوند، اما درعين ها مي هريك از انيميشن
چـارچوب كلـي     براي فهم بهتر و اسلوب روشـي كـار،   .هريك از نماهاي انيميشن نيز خواهد بود

  :دهيم ها ارائه مي آنة كنيم و توضيحاتي را دربار شده را عنوان مي ههاي مطالع رمزگان
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ة اند و بيشتر به قـدرت خالقيـت سـازند    اين رمزها كمتر اجتماعي): رمز فني( واقعيت .1
دوربــين، . شــناختي دارنــد ايــن رمزهــا بيشــتر خصــلتي زيبــايي. فــيلم بســتگي دارد

تعـارف بازنمـايي را انتقـال    نورپردازي، تدوين، موسيقي و صـدابرداري كـه رمزهـاي م   
توصيفي دارنـد  ة جنب ،ندا ن سطحيدر ا رمزها بيشتر اين دست]. 21، ص17[ دهند مي

وگـو، زمـان،    روايت، شخصيت، گفت: ها به بازنمايي عناصر ديگر از قبيل و اين رمزگان
 .پردازند مي... مكان و

 هـا،  ديـالوگ  »نتلويزيـو  كـدهاي « ةمقال در فيسك جان :)بازنمايي( اجتماعي رمزگان .2
 ادامـه  در و گيـرد  مـي  نظـر  در اجتمـاعي  رمزگـان  را پوشش و آرايش ها، ژست لباس،

 از آنجـا  .]224، ص5[ است جامعه هر فرهنگ از برگرفته رمزها اين همة كه افزايد مي
هـا در ايـن نظـام همـواره و      كه جامعه نظامي از روابط اجتماعي است و حضور انسـان 

... هـاي گروهـي و   يها، آداب و رسوم، مـدها، بـاز   ها، هويت يينها، آ پيشاپيش با ميثاق
 .هاي روابـط اجتمـاعي در تـاريخ و ناخودآگـاه جمعـي ريشـه دارد      فرايندهمراه است، 

 ،طـوركلي  بـه ]. 126، ص9[ نـد دارهـاي ضـمني نيرومنـدي     رمزهاي اجتماعي داللـت 
  :اند عبارت كه شوند مي تقسيم زيررمزگان چندين به خود اجتماعي رمزگان

  ؛)اي، فرازباني نحوي، واژه( زبان كالمي) الف
برخـورد جسـمي، ظـاهر، حـاالت چهـره، حـاالت بـدن، حركـات سـر،          ( رمزهاي اندامي) ب
  ؛...)اشارات
  ؛)مد، لباس، فناوري( رمزهاي كاالمحور) ج
  ].136، ص4[ )ها، تشريفات، ايفاي نقش مراسم، بازي( رمزهاي رفتاري) د

اي  را بـه گونـه  ) فنـي و اجتمـاعي  ( دومرمزها دو رمـز اول و   اين: رمزگان ايدئولوژيك .3
هـاي   رمـز . وجـود آيـد   ها معاني سازگار و منسجم به بخشند كه از درون آن سازمان مي

بنـدي رمزهـاي ديگـر     طور مستقيم به تأثير مستقيم در تنظيم و طبقـه  ايدئولوژيك به
سازي از رمزهـاي   سطورهسازي و ا كاركرد رمزهاي ايدئولوژيك طبيعي. شود مربوط مي

ند ا برخي از رمزهاي ايدئولوژيك عبارت. ]130، ص5[ گر است قراردادي و قواعد سلطه
  .داري سرمايه و گرايي اجتماعي، مادية فردگرايي، پدرساالري، نژاد، طبق: از

  هويت جنسيتي
هـايي   هها و انديش اي مرتبط با سبك جسمانيت نيست؛ بلكه به ديدگاه مسئله سادگي بهجنسيت 

. يـا چـه چيـزي بايـد باشـند نيـز مـرتبط اسـت         انـد  چيسـت پيرامون اينكه مردان و زنان الزامـاً  
مبني بر اينكـه مـردان ذاتـاً     ،گرا مربوط است هاي ماهيت ، جنسيت اغلب به انديشهديگر عبارت به

  فرهنـگ اي جنسـيتي اغلـب در    گراهـاي كليشـه   اين نوع ماهيت. ترند تر و زنان احساساتي خشن
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 اي نظريـه . شـوند  تقويـت مـي  ) كمـك بـه خويشـتن   (هاي درماني و خودياري  و در گفتمان عامه
ـ    گزارهة بر پاي كه گراست ماهيت خاصـي اسـتوار   ة ها يا فرضياتي در مورد طبيعت زنانـه يـا مردان

بنـابراين،   .و وجـود دارنـد   دوشـ   مـي  پذيرفتـه بخشـي از بيولوژيـك    عنـوان  بـه است كه همـواره  
صفات دروني و ذاتـي و بخشـي از ميـراث     عنوان بهها را  ولوژيكي اغلب اين ويژگيتقديرگرايي بي

مواضـع تقـديرگرايي بيولـوژيكي شـامل مباحـث و       وكنـد   تكامل بر مـردان و زنـان اعمـال مـي    
هاي زنانـه و مردانـه    هورمون) و تحت تأثير(هايي در اين مورد است كه مغز نيز براساس  پژوهش
اجتمـاعي توضـيحات    گرايـي  سـاخت  ].85، ص13[ گنجـد  مـرد مـي   ـ بندي جنسي زن در دسته

دهد و بر اهميت تاريخچه، تجـارب و   هاي جنسيتي را مورد انتقاد قرار مي بيولوژيكي براي تفاوت
 هاي متنوعي از مرد و زن و مردانه و زنانـه بـودن تأكيـد دارد    هاي فرهنگي در ايجاد شيوه تفاوت

اجتماعي تقديرگرايي بيولوژيكي و تكـاملي تنـدرو را بـه ديـد     گرايي  به بيان ديگر، ساخت. ]18[
انـد   هايي چشم خود را بر اين واقعيت بسته و پژوهشها  هنگرد و معتقد است چنين نظري شك مي

ها و سازمان اجتماعي عوامل اصلي سازنده  اي دارد و زبان، فرهنگ، گفتمان كه بيولوژي تاريخچه
  .ندا هاي جنسيتي تفاوتة و توليدكنند

اول در خانـه  ة در وهلـ  .گيرد يادگيري شكل مي فرايندكلي، از طريق  طور هويت جنسيتي، به
 .يابد ادامه مي ،ساير نهادها دهد و بعد از ورود فرد به محيط بيرون از خانه، مثالً مدرسه و رخ مي

 يابـد و بـه   شده در سطح فرهنگي ماديت و واقعيت مـي  هويت جنسيتي در سطح تعاملي آموخته
. شـود  ها اجرا مي لحاظ نمادين از طريق خانواده، قانون، مذهب، سياست، اقتصاد، پزشكي و رسانه

گيـرد و   هاي جنسيتي متناسب با جنس خودش را ياد مـي  هر فرد نقش فرايندبنابراين، طي اين 
رفتـاري  ة هاي فيزيكي، با جنسيت او، يعني شيو يعني ويژگي رو در بيشتر موارد جنس فرد، ازاين

  ].178، ص8[ هماهنگ است ،عنوان زن يا مرد انتظار دارد كه جامعه از او به
نـث  ؤاحساس فرد از مـذكر يـا م   ةكنند شناختي است كه نمايان هويت جنسيتي حالتي روان

. شود و معموالً با جنسيت زيستي فرد همـاهنگي دارد  سالگي ايجاد مي سه يا دوبودن است و از 
هاي برگرفته از والدين و فرهنـگ اسـت    شماري از سرنخ د بيپيدايش هويت جنسي حاصل تعدا

در ]. 247، ص6[ شـود  ها درمجموع در واكنش به اعضاي تناسلي نـوزاد پديـدار مـي    كه خود آن
ها كودكان انتظارات، الگوهاي رفتاري، هويت و بيوگرافي مرتبط با پسر بـودن   بسياري از فرهنگ

بـه عبـارت ديگـر،     .آموزند فرهنگي و مذهبي خود مييا دختر بودن را در بستر خاص اجتماعي، 
اجتماعي و رواني و همچنين يـك الـزام    تفكيك يك به ـيا اين يا آن دارد ماهيتي كه ـ اين تمايز

فرهنگـي  ـ  هاي ابتـدايي زنـدگي عـامالن اجتمـاعي     كودكان نيز از سال. شود هنجاري مبدل مي
هاي جنسيتي را در خود و ديگران تقويـت   ها و هويت هنجارسازي جنسيتي هستند، زيرا ويژگي

  .]31، ص14[ كنند يا سركوب مي
از شـناخت  ) بـدني (فيزيولوژيـك   فراينـد و ) ذهنـي (روانـي   فرايندجنسيت از دو  ،عبارتي به
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هاي فراينـد هـا از طريـق    انسـان . عنوان زن يا مرد تشـكيل شـده اسـت    توسط خود و ديگران به
عنـوان زن يـا مـرد معرفـي      هـا را بـه   هايي كه آن ا و ويژگياز پذيرش و يادگيري رفتاره  پيچيده

كننـد و عنـوان جنسـيتي     ها به يكي از اين دو گـروه تعلـق پيـدا مـي     كند براساس اين شيوه مي
ها بسيار شديد و در برخـي   اين ساختار دوقطبي ممكن است در برخي فرهنگ. كنند دريافت مي

گرايانـه يـك    هاي غيـرهمجنس  جنسيت و گرايش پذيري با انطباق. تر باشد ديگر منعطف و سيال
  ].73، ص11[ سازي شده است نيروي اجتماعي بيروني است كه دروني

بلكه گرايش به دختـر يـا پسـر     ،وجودي نيستة شد بندي منفي و اعمال جنسيت يك دسته
سـاختار جنسـيت   . گيـرد  خاص از دختر يا پسر بودن را نيـز دربـر مـي    يبودن و فراتر از آن نوع

هاي متفاوتي را بـراي مـردان و زنـان در دنيـا ايجـاد       ساس تفاوت جنسي بيولوژيكي موقعيتبرا
. هـاي مختلفـي شـكل داده اسـت     ها را بـه شـيوه   ناپذيري آگاهي آن طور اجتناب كرده است و به

كند و به اين ترتيـب   توان گفت كه جنسيت مرز بسيار معيني ميان زنان و مردان ترسيم مي مي
. هاي كامالً متفاوتي دست يابند ها در مسير درك هويت جنسي خود به آگاهي نشود آ باعث مي

ها و مواضع ديگري مانند نژاد، قوميـت   هويتاز سوي بندي مجزا نيست، بلكه  جنسيت يك طبقه
مكان زنـدگي افـراد   . شود ايجاد مي ،ندكن هر فردي را تعيين مية كه نوع آگاهي و تجرب، و طبقه

هاي شهر يا مناطق روستايي نقش  هايي مانند شهرها، حومه و نيز محيط هاي ملي برحسب دولت
هاي جنسـيتي و تنـوع    توجهي در شانس قرارگيري در معرض پذيرش و حتي طيف سازه درخور
ة انطباق و هماهنگي با هنجارهاي جنسي و جنسيتي همچنـان در حيطـ  . ندا جنسي هاي گرايش

  ].51، ص15[ خود را حفظ كرده است ها و بسترهاي نهادي قدرت دهاروابط، خانو
مـرد يـا   (هويت است كه براي دستيابي بـه خـود    ةكند كه جنسيت ساخت ادعا مي نيز فرويد

خالص  وضعيتهرگز در يك « يتضروري است، اما فرويد بر اين باور است كه تناقض جنس) زن
، ماننـد  يتنسـ ج«: گويـد  مي ويتل]. 10، ص17[ طور طبيعي ثابت نشده است بهو » وجود ندارد

و  پدرسـاالري  ،قانون ،مردانگيبه پردازان  نظريه برخي .]120، ص19[ »است يخدا، مفهوم تخيل
شـكل   را بـه  »يتجنسـ «بنـدي   طبقه دتوان كه نمي نگرندمي شده  تحريف يعمل منزلة جنسيت به

  ].125، ص10[ كامل بر عهده گيرد
دانـه را بـه سـوي مـردان هـدايت      هـاي مر  كند جريان اصلي جريـان  وضوح بيان مي به 1برود

زنـان  . ]170، ص13[ »منافع خودند و دستيابي به به دنبال پيشرفت«كه زنان  درحالي ؛كنند مي
مردانـه  هويت ه قدرت گرفتن حاكم ب ةكدهاي پدرساالران ؛نگرند ميبه مردان  »يديگر«عنوان  به

مفـاهيم  ]. 19ــ 16، ص17[كنـد   زنانگي را با ضـعف مـرتبط مـي    و به اين ترتيب دشو منجر مي
حـال مـردان اغلـب در بحـران و زنـان       دهـد، بـااين   قرار مي أس هرمرمردان را در  يمراتب سلسله

ـ      .شـوند  ديده مياستيفاكنندگان حقوقشان عنوان  به  يبنـابراين، ايـن سيسـتم در معـرض بحران
  ].155، ص12[ گيرد جنسيتي قرار مي) باينري( گانهدو هاي تقابل دائمي از

                                                        
1. Brod 
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  پيشينه
ـ  هاي اندكي درخصوص انيميشن به پژوهش ،ر ايراند كودكـان صـورت    ةژانـر مـورد عالقـ   ة منزل

هاي كـودك و   هاي جنسيتي در برنامه پذيرفته است و اصوالً مباحث مرتبط با جنسيت و كليشه
كـودك دور مانـده   ة ان حـوز گـر  پژوهشاي است كه از نگاه  شده مورد غفلت واقعة انيميشن حوز

جنسـيت و بازنمـايي آن در آثـار سـينمايي،     ة اي در حـوز  سـيار گسـترده  هـاي ب  پـژوهش . است
پـژوهش مسـتقل و هدفمنـدي كـه      ،حال بااين .انجام گرفته است ...هاي ادبي و تلويزيوني، رمان

موجـود در   خـأل  .آيـد  هاي ايراني باشد چندان به چشم نمي بازنمايي جنسيت در انيميشنة زمين
ي بازنمـايي ايـن   گونگهاي ايراني به كشف و چ ا بررسي انيميشناين حوزه ما را بر آن داشت تا ب

  .موضوع بپردازيم
 2011با رويكرد تحليل محتوا در سـال   كه پژوهش بازنمايي كودك در تبليغات تلويزيونيـ 

يك ديد كلي از كودكان دختـر در ايـن    دهد ميها نشان  داده .به انجام رسيد 1آنا زاپيتي از سوي
ديگر نيـز  هاي  بلكه در ويژگي ،اي جنسيتي هاي كليشه تنها در ويژگي و اين نهتصاوير وجود دارد 

اي زنان حتي بـراي زنـان بسـيار     دهد تصويرهاي كليشه مينتايج اين تحقيق نشان . صادق است
هـاي اخيـر رونـدي     اي در سـال  هرچند اين ديدگاه كليشه .وجود دارد و حتي كودكان نيز جوان

حرف و آرام بـودن،   هاي چون كم ست، همچنان كودكان دختر با كليشهنزولي را پيش رو داشته ا
نگـري و بـه دور از    خـود سـطحي   تحركي و انفعال، توجه به وضعيت ظـاهري و نـوع پوشـش    كم

 .اند بلندپروازي بازنمايي شده
سـرعت در   ذهن كودك بـه كند  بيان مي] 19[ـ پژوهش تأثيرات منفي انيميشن بر كودكان 

هدف اصـلي ايـن مقالـه بررسـي اثـر      . چيزي است كه در معرض آن قرار داردو تقليد  كسبپي 
هـا نشـان    شـده از مصـاحبه   آوري هـاي جمـع   داده. سـاله اسـت   10تا  5كارتون در كودكان بين 

بـه  . هـا و رفتارهـاي كودكـان دارد    ارزش ،ثير زيـادي بـر ذهـن   أتـ  انيميشندهد كه تماشاي  مي
هـا   انيميشـن . كننـد  چون موجوداتي زنده تعامل برقرار مـي ها هم اي كه كودكان با انيميشن گونه

محتـواي جنسـي و فـانتزي    هاي عامدانـه،   نزاعآميز،  توهين هاي حرفآميز،  حتي اعمال خشونت
  .دهند را نشان مي

نمـايش   ةسازي براي كودكان نحـو  ديزني و كليشه عنوان والت صوفياني با  پژوهش اعظم دهـ 
هاي رايج منتسب به  ، حاكي از كليشه1387اي انيميشن در سال ه هاي جنسيتي در فيلم كليشه

هـاي كـه بـه منظـور رمزگشـايي از       انيميشـن . اسـت  ديزنـي  هاي والت زنان و مردان در انيميشن
 زيبـاي خفتـه  ، )1937( كوتولـه  هفـت و  سـفيدبرفي اند شامل  هاي جنسيتي انتخاب شده كليشه

هـاي رايـج    كليشـه . هسـتند ) 1951( جايـب آليس در سرزمين عو ) 1950( سيندرالو ) 1959(
كارهاي خـانگي،   دادن كردن، انجام پذيري، فضولي و دخالت زنانه نظير جذابيت، جواني، مسئوليت

                                                        
1. Anna zapiti 
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نمايشـي،   هاي بدني، رزمي و فعاليت دادن هاي مردانه مانند انجام روابط صميمانه با اشيا و كليشه
. ديزنـي اســت  هـاي والــت  انيميشــنشـدن، ورزشــكاري و مشـاغل متعــدد و متنـوع در     عصـباني 
ديزنـي در مـوارد    هـاي والـت   سـازي آن در فـيلم   هاي جنسيتي و طبيعي سازي كليشه ،درمجموع

تـري بـه زنـان بـه تصـوير كشـيده        هاي برتـر و مثبـت   غلب مردان با ويژگيا. بسياري رايج است
  .دهد جلوه مي يرپذقدرت هژمونيك خود اين موارد را عادي و باورة شوند كه رسانه به واسط مي

 كه ،زنانه مطلوب هويت گفتماني نظم در »جونيور جم« كودك ةشبك گفتمان تحليل ةمقالـ 
 هـاي  قابليـت  از اسـتفاده  بـا  ،پژوهش اين در. اند نگاشته 1395 تفرشي اميرعلي و كوپري مسعود
 در نـدگي ز باربي، عناوين با جونيور جم ةشبك انيميشن سه موف، و الكال گفتمان ةنظري تحليلي

 ،بـاربي  انيميشـن  در. دشـدن  مطالعـه  گنجينه راز دو؛ اسكوبي و آسمان رقصندگان ،رويايي ةخان
 دال عنـوان  بـه  »بـودن  اجتمـاعي «گفتمـاني   دال ديگـر،  انيميشـن  دو در و »جـذابيت  و زيبايي«

 مركـزي  دال كـه  دشـ  مشخص شبكه، اين گفتمان ةمطالع كلي برآيند در. شد شناسايي مركزي
 در ايـن . اسـت  »بـودن  اجتمـاعي « زنانـه  هويت گفتماني نظم در شده مطالعه هاي نامهبر مجموع

، »جنسـيتي  ميـان  روابـط «، »فردگرايـي «چـون   نيـز  ديگـري  پيرامـوني  هاي كه دال حالي است
 هويـت  گفتمـاني  نظم در را شبكه اين گفتماني ةمجموع »جذابيت و زيبايي« و »مداري اخالق«

  .دهند تشكيل مي زنانه

  حقيقروش ت
و چـارچوب نظـري بـراي    » هـاي ايرانـي   بازنمايي جنسيت در انيميشن« ،براساس هدف پژوهش

بهـره  » شناسـي  نشـانه «و رويكـرد  » تحليل محتواي كيفي« ها از روش دستيابي به پاسخ پرسش
. تحليل كيفي درصدد كشـف معناهـا و الگوهـاي اصـلي روابـط ميـان اجزاسـت       . شود گرفته مي

فرهنگي نوعي اسطوره است كه پيـامي   يعنصر منزلة انيميشن به ،شناسي براساس رويكرد نشانه
  .داردمردم ة دهد و اين پيام معنايي براي عام را به مخاطب انتقال مي

روند ايجاد معنا در يك متن مستلزم حركت مسـتمر صـعودي و نزولـي در سـطوح مختلـف      
عيـت و انـواع بازنمـايي و    شـود كـه واق   معنا فقط زماني ايجـاد مـي  ]. 154، ص5[ رمزگاني است

بـر ايـن   . نحوي منسجم و ظاهراً طبيعـي بـه نظـر برسـند     ايدئولوژي در يكديگر ادغام شوند و به
ارائـه   يكيدئولوژيـ ا، ياجتمـاع ، يمنطبق بـه رمـز فنـ    يل سه سطحيتحلدر اين پژوهش  ،اساس

  :استذيل شناسي فيسك به شرح  مراحل پژوهش ما براساس تحليل نشانه ،بنابراين. خواهد شد
ـ  .1 ي كلـي از آنچـه در   يشـما ة توصيف فضاي كلي و سطحي انيميشن، بيان روايت و ارائ

اثر با آنچه در حـال  ة اين امر به سبب آشنايي خوانند .دهد جريان دو انيميشن رخ مي
ها و همچنين ايجـاد فضـاي ذهنـي مطلـوب و آشـنايي       رخ دادن در داستان انيميشن
 ؛نسبي با جريان روايت است
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تـر و   هـاي فنـي اطالعـات كامـل     هاي فني، توصيف رمزگان ها و رمزگان نشانه توصيف .2
در اختيـار مـا قـرار    ) توصـيف سـطحي  ( اول پـژوهش ة تري در مقايسه بـا مرحلـ   ژرف
آيـد، آشـنايي    هـا سـخن بـه ميـان مـي      در مورد دال و مدلول ،در اين مرحله. دهد مي

 مسـائلي چـون  ة بـار شـود، همچنـين در   هاي داستان حاصل مي مختصري از شخصيت
... هاي غالب به كار گرفتـه شـده، موسـيقي مـتن و     زمينه، رنگ نورپردازي، تصاوير پس

 ؛بحث خواهد شد
هـاي رفتـاري،    هاي اجتماعي، در اين مرحله از مـواردي چـون رمزگـان    توصيف نشانه .3

ها سـخن بـه ميـان آورده     اخالقي، خانوادگي، شخصيتي، نوع ظاهر و پوشش شخصيت
 ؛شود ها نسبت به مراحل قبل مي شدن داده تر ب غنيشود و سب مي

كنـيم و خـواهيم گفـت كـه      هاي ايدئولوژيك را در اين مرحله عنوان مي توصيف نشانه .4
در پـي كشـف    ،درواقـع  .دهـد  ايدئولوژي چگونه رمز فني و اجتمـاعي را انسـجام مـي   

هـا   دن آنكر سازي و مشروع ها درصدد عادي رمزهاي ايدئولوژيكي هستيم كه بازنمايي
  .دارند گام برمي

  ها يافته
هـاي مـورد    مهارت  هاي كوتاه در قالب آموزش داستان هاي زندگي براي كودكان مهارتة مجموع

سال  14تا  7طور خاص گروه مخاطبان هدف  نياز براي زندگي اجتماعي و شخصي كودكان و به
پيوسته سـاخته   هم تان بهكه داس ،گونه هاي سريال برخالف مجموعه). همان( گنجانده شده است

شود و مخاطب را از ابتدا تا انتهاي سريال با موضوعي منسجم و خط سـيري واحـد بـا خـود      مي
گيرد كه در طـول مـدت ده    اي را پي مي د، در اين مجموعه هر قسمت موضوع تازهكن همراه مي

ي كه به يها ارتكه آموزش هريك از مه ابدين معن .يابد دقيقه و با پايان همان قسمت خاتمه مي
در ده دقيقـه   فقـط نمايد  اعتقاد سازندگان اين مجموعه براي زندگي كودكان ضروري و مهم مي

شـود و روال كلـي    با شروع قسمت جديد موضوع ديگري به ميان آورده مي. رسد به سرانجام مي
  .رود اين مجموعه تا انتها به همين ترتيب پيش مي

هـاي خـاص خـود را دارد و     گي روايت، محتوا، الگو و شخصيتهاي زند حال، انيميشن مهارت بااين
دبيـر  ) زهـرا (مهندس و مـادر  ) رضا( پدر خانواده. گيرد شكل مي شهري حول خانوادة متوسطداستان 

 پسـر  در كـالس اول راهنمـايي و  ) مهسـا ( بزرگشـان  دختـر  .اين خانواده دو فرزند دارند. ادبيات است
) بتـول ( و مـادربزرگ ) مرتضـي (پـدربزرگ  . كنند تحصيل مي اندبست كالس اولدر ) دانا(كوچكشان 

دار اسـت و در كارهـاي خانـه     پدربزرگ خلبان بازنشسته و مادربزرگ زني خانه. ندا خانه ها هم نيز با آن
اي  ظـاهر سـنتي در محلـه    اي نسـبتاً بـزرگ و بـه    اعضاي خانواده در خانه. رساند به عروسش ياري مي

 ها، آقاي فرهنگ، كه باجنـاق رضاسـت، بـا همسـرش     در همسايگي آن .رندشلوغ و پرماجرا سكونت دا
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آقـاي فرهنـگ فروشـگاه بـزرگ فـرش      . كنند زندگي مي) پريا و پوريا( همسانشان  و دوقلوهاي) زهره(
دار است و اغلب اوقات خـود را بـه رتـق و     زهره خانه. كند دارد كه به كمك شاگردش آنجا را اداره مي

. گذراننـد  هاي پاياني مقطع دبسـتان را مـي   پريا و پوريا سال. كند زندان مشغول ميفتق امور خانه و فر
اين مجاورت جريان زندگي روزمرة اين دو خـانواده را بـه يكـديگر گـره زده اسـت؛ بـه نحـوي كـه از         

وآمـدهاي خـانوادگي گسـترده،     نسبت خويشـاوندي، رفـت  . ندا ترين مسائل زندگي يكديگر آگاه جزئي
افزايـد   شدن اين پيونـد مـي   هاي مشترك متعدد بر مستحكم فرزندان با يكديگر و برنامههمبازي بودن 

شناسـي كاراكترهـا    شخصـيت  بـه  1جـدول   .آورد و زمينة همكاري و همدلي بيشـتر را فـراهم مـي   
  .پردازد ميبراساس رمزگان اجتماعي فيسك 

  
 دگي براي كودكانهاي زنمهارتهاي اجتماعي در كاراكترهاي انيميشن  رمزگان. 1 جدول

  ويژگي رفتاري  ويژگي شخصيتي  ويژگي ظاهري  كاراكترها

  پدربزرگ

هاي پهن و  مرد، سالمند، شانه
مردانه، موها و محاسن سفيد، 

 ةپوشش رسمي در هم
، شيوا و )كت و شلوار(ها  مكان

  رسا سخن گفتن، آراسته

كاردان، بادرايت، منظم، 
مستقل، اجتماعي، 

سنج و دقيق،  نكته
، محبوب، خوشرو

  صبحت پرتالش، خوش

گيري براساس منطق، نقل  تصميم
روايات و احاديث براي اعضاي 

كردن به ديگران،  كمك خانواده،
روي منظم، داشتن  پيادهة برنام

دوستان بسيار، خونسرد و آرام، 
  هواپيماها ساخت ماكت

  گرمادربز

زن، سالمند، ضعف قواي
پيوسته  هم جسمي، ابروهاي به

زند،  اهي عينك ميو سفيد، گ
پوشش پيراهن بلند و روسري 
در خانه و چادر مشكي خارج 

 از خانه

دلسوز، احساساتي، 
كردن  غرغرو، دخالت

جا در امور اعضاي  نابه
پراكن،  خانواده، شايعه

  باف منفي

وابستگي و اطمينان به همسر در 
ها، بيشتر وقتش در  گيري تصميم

گذرد، به  خانه و به استراحت مي
هاي طب سنتي و گلدوزي  مهارت

آشنايي دارد، ايراد گرفتن از ديگران 
  ها و سرزنش آن

  آقا رضا

سال، عينكي،  مرد، ميان
سبيل  موهاي مشكي و پر،

مرتب و ظاهري آراسته با 
  پوشش رسمي

نگر، موفق در كار،  مثبت
نگر، دانا، توانمند،  آينده

  مند عاقل، موجه، قانون

كند،  يندرت اشتباه م اهل مطالعه، به
اغلب تصميمات معقوالنه و منطقي 

هاي فني و  گيرد، در مهارت مي
تعمير لوازم منزل سررشته دارد، 

مقيد به احترام قوانين، پند و اندرز 
  دادن به كودكان

آقا 
  فرهنگ

سال، سر بزرگ ومرد، ميان
هاي  طاس، سبيل نيمه

نامرتب، شكم برآمده، لباس 
رسمي با رنگ روشن،  غير

عارف و صداي گويش نامت
 نامفهوم

طبع،لوده، شوخ
طلب،  منفعت

دوست، داراي  خانواده
نفس كاذب،  به اعتماد

پرتالش، ناآگاه، عجول، 
 گريزقانون

ادبانه،  بروز رفتارهاي گاه بي
هنگام   كاري گويي و پنهان دروغ

رأي بودن در هنگام  استيصال، خود
باره و پرخور،  گيري، شكم تصميم

  اشتباه پر
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  انمزهرا خ

سال، صداي ظريف  زن، ميان
نشين، پوشش در خانه  و دل

پيراهن بلند و مقنعه، خارج از 
  خانه مانتو و مقنعه

مهربان، احساساتي، 
گذشت،  صبور، فداكار و با

همدل با اعضاي خانواده، 
پذير، قانع،  مسئوليت

  ترسو، سازگار

تسليم و مطيع همسر و فرزندان، 
رابطة صميمي با خواهر و ارائة 
راهكارهاي تربيتي به او، در 

ها اغلب تابع نظر جمع،  گيري تصميم
حساس به خطاها و اشتباهات 

  فرزندان

زهره 
  خانم

سال به لحاظ  زن، ميان
ظاهري بسيار شبيه خواهرش 

راهن يزهرا، پوشش در خانه پ
بلند گلدار و مقنعه، خارج از 

  .كند خانه چادر بر سر مي

اهل گله و شكايت، 
پايين، تحمل  ةآستان

ناتواني در حل مشكالت، 
وسواسي و مرتب، صريح 

  گو و رك

تمسخر و تحقير فرزندان و همسر در 
كردن و داد و فرياد زدن   جمع، گريه

شدن،   هنگام بروز مشكالت، دستپاچه
گيري به جاي فرزندان در  تصميم

ها، آشنا با  مسائل شخصي آن
  هاي خياطي و دوزندگي مهارت

  مهسا

ه و ثيزجدختر، كودك، ر
قد، عينكي، پوشش در  كوتاه

خانه پيراهن و مقنعه، خارج 
ها فرم  مكان ةاز خانه در هم

  .مدرسه بر تن دارد

نفس پايين،  به اعتماد
حرف،  منزوي، كم

 رنج، حساس و زود
عصباني و پرخاشگر، 
  ضريب هوشي پايين

شود و عصبانيتش را  زود عصباني مي
تواند كنترل كند، در امور  نمي

از برادرش دانا كمك   هروزمر
گيرد، دوست دارد از مسائل و  مي

زندگي خصوصي ديگران آگاه شود، 
  گريه كردن

  دانا

پسر، كودك، بدن متناسب، 
سيما،  اي و خوش موهاي قهوه

زبان، پوشش يكسان  شيرين
 ةدر هم) بلوز و شلوار(

  ها حتي در مدرسه مكان

باهوش، شجاع، قدرت 
تخيل باال، خونگرم و 

ي، توجه به اجتماع
حرف،  جزئيات، پر

  بازيگوش

: هاي فراغتي گسترده مانند برنامه
فوتبال بازي كردن، بازي در پارك، 

اي،  هاي رايانه بازي دندا انجام
دايناسورها، ة آوري اطالع دربار جمع

مشاوره دادن به دوستان و همساالن، 
  حمايتگر

  پريا

دختر، كودك، الغر، نازيبا، در
و مقنعه و  خانه پيراهن بلند

هاي  بيرون از خانه لباس
 .پوشد اش را مي مدرسه

هميشه كالهي زير مقنعه 
پوشد كه ابروهايش را  مي

 .پوشاندمي

حسود نسبت به برادر، 
ديرفهم، منفعل و پذيرا، 
ناتوان در امور شخصي، 

  وابسته

اغلب اوقات در خانه مشغول بازي با 
هايش است، در مقابل  عروسك

كند، هنگام  ت مياشتباهات پدر سكو
 مواجه با مشكالت هرچند كوچك به

  .شود قهر و گريه متوسل مي

  پوريا

پسر، كودك، بيني بزرگ،
موهاي چتري و بلند كه تا 

د، يآ ميروي ابروهايش 
دوقلوي همسان با خواهرش 

 پريا

حرف،  آزمايشگر، كم
محور، كمي  نترس، خود

  خشن

گاهي رفتارهاي خودخواهانه دارد، 
و ترساندن خواهرش پريا، آزار دادن 

هاي  جو، با صحبت غذا و عيب بد
طنزگونه به دنبال جلب توجه 

  .اطرافيان است
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كودك حضـور دارنـد كـه در     و سال مردان در اين مجموعه در سه گروه سني سالمند، ميان
 ها ها و مكان زمانة ها پدربزرگ عالوه بر داشتن ظاهري آراسته و پوششي رسمي در هم ميان آن

هـاي   حـل  مشـكالت راه  همـة در  ،اين عالوه بر .فضائل اخالقي است همةمزين به ) كت و شلوار(
و مورد احترام و پـذيرش كامـل    صدهد و تنها شخصيت بي عيب و نق درست و منطقي ارائه مي

روي در پـارك،   منظمي دارد كه پياده ةروزانة برنام. از سوي ديگر كاراكترهاي اين مجموعه است
ريـزي و درايـت او    برنامه. دوستان و اقوام، مطالعه و خريد نان در آن گنجانده شده استديدار با 

تنها براي رسيدگي به امور شخصي خود، بلكه براي رسـيدگي بـه    سبب شده است وقت كافي نه
مشكالت ساير اعضاي خانواده و آشنايان داشته باشد و به فـردي امـين و معتمـد بـين ديگـران      

  .شهره باشد
ند كه آقا فرهنگ با وجـود اشـتباهات بسـيار    ا سال مجموعه و آقا رضا مردان ميان رهنگآقا ف

تنهـايي و بـدون    درپي همچنان در مورد مسائل خانوادگي به هاي پي ها و ناكامي گيري در تصميم
يك از اعضاي خـانواده در مقابـل تصـميمات او     هيچ ،با وجود اين .كند گيري مي مشورت تصميم

ي اسـت كـه   أاو شخصـي خـودر  . كننـد  ند و با اطاعت كامل فرامين او را اجرا مـي گير جبهه نمي
در بسـياري از مواقـع منفعـت شخصـي     . شود ها و تصميماتش نمي چيز مانع از اجراي برنامه هيچ

  .دهد خود را به منافع خانوادگي و جمعي ترجيح مي
 و مـورد اعتمـاد اسـت   نگر، خوشرو و  ترين شخصيت به پدربزرگ است، آينده آقا رضا نزديك

روزنامـه از  ة تماشـاي فوتبـال و مطالعـ   . هايي مانند تعمير لوازم برقي و الكترونيكـي دارد  مهارت
امـور   دادن بـه انجـام   فقطاو نيز مانند آقاي فرهنگ و پدربزرگ . اوستة هاي مورد عالق سرگرمي

كارهـاي   دادن بـه انجـام   فقـط برد  كه در منزل به سر ميرا كند و اوقاتي  خارج از خانه اكتفا مي
  .پردازد شخصي و استراحت مي

بـاهوش و  . زبان است سيما و شيرين دانا خوش. كودكان پسر اين مجموعه دانا و پوريا هستند
جمعي با دوسـتان و در   هاي دسته غلب به بازياهاي فراغت خود را  پر جنب و جوش است، زمان

كـه   طـوري  بـه  ؛برخـوردار اسـت   يتخيـل بـاالي   از قـدرت  ،عالوه بر اين. گذراند خارج از خانه مي
اش  هـاي كودكانـه   پـردازي  زند و به خيال عروسك دايناسورمانندي دارد كه به جاي آن حرف مي

 ،مهسـا  ،تـرش  با وجود داشتن سن كم در هنگام وقوع مشكالت از خواهر بزرگ. شود مشغول مي
  .دهد كند و به او همفكري مي حمايت مي

از اوقات خواهر دوقلويش را  يدر بسيار .تا حدودي خودخواه است پوريا شخصيتي مستقل و
ي خندانـدن ديگـران و جلـب    ابـر . خودمحور و كمـي خشـن اسـت   . آزارد با رفتار و گفتارش مي

مالحظه اسـت و هـر    كو و بي هايش رك در صحبت .زند توجهشان دست به كارهاي نامتعارف مي
هاي كه خـارج از خانـه هسـتند     ي عالقه دارد و زمانبه عكاس. آورد آساني بر زبان مي حرفي را به

  .اش را به همراه دارد دوربين عكاسي
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. گنجنـد  سال و كـودك مـي   سالمند، ميان ةزنان اين مجموعه نيز همانند مردان در سه دست
او از نظـر قـواي جسـمي ضـعيف اسـت و      . گيرد قرار مي ،يعني سالمند ،اولة مادربزرگ در دست

هـا و   در بسـياري از امـور مـرتبط بـا نـوه     . كنـد  رفتن از عصـا اسـتفاده مـي    هگاهي اوقات براي را
. غلب ايرادگير و غرغرو استاكند و  مداخله مي ،ها بدون درخواست كمك از سوي آن ،فرزندانش

او در ميـان جمـع زنـان    . كشـد  هاي سنتي منتسب به زنان را با خود يدك مي مادربزرگ كليشه
فردي دلسوز است و هنگـام   ،حال بااين. كند پراكني مي يي و شايعهراحتي غيبت، بدگو همسايه به

  .كند ها پيشنهاد مي بيماري اعضاي خانواده براي درمان راهكارهاي طب سنتي را به آن
تـوان نـام    زهرا خانم و زهره خانم را مـي  هاي زندگي مهارتسال انيميشن  از ميان زنان ميان

در طول دويست و پنجاه قسمت اين مجموعه حتي يك بار  اما ،زهرا خانم دبير ادبيات است. برد
در مدرسه و در شغلش بازنمايي نشـده اسـت، بلكـه تمـام مـدت او را در منـزل و مشـغول         هم

 ،ها نظر مستقلي نـدارد  يگير او در تصميم. بينيم امور مربوط به همسر و فرزندانش مي دادن انجام
ي بسيار احساساتي اسـت و بـراي رسـيدگي بـه     شخص. بلكه تابع نظر ساير اعضاي خانواده است

باني ينيازمنـد حمايـت و پشـت    ،حـال  بـااين . كند امور تربيت و سالمت فرزندانش بسيار تالش مي
  .اش است همسرش در امور مرتبط با خود و خانواده

هرچند كوچك، لب به شـكايت   ،دار است و در هنگام بروز ناماليمات زندگي زهره خانم خانه
طـور كامـل تسـلط بـر خـود را از دسـت        هنگام وقوع حوادث ناگوار و مشـكالت بـه   گشايد و مي
هاي خانوادگي فرزنـدانش را تحقيـر و از    در جمع. كند دهد و شروع به داد و فرياد و گريه مي مي
اي  گونـه  بـه  ؛دهـد  اي اهميت مي گونه به تميزي و نظافت به شكل افراط. كند جويي مي ها عيب آن

  .زند آميز از او سر مي ي وسواسكه گاهي رفتارها
مهسا دختـري ريزجثـه و عينكـي اسـت كـه در       .ندا مهسا و پريا كودكان دختر اين مجموعه

زودرنـج و حسـاس بـه    . خانه و در حضور محارم نيز پيراهن بلند بر تـن و روسـري بـر سـر دارد    
. عـاجز اسـت   شود و از كنترل خشم خـود  سرعت عصباني مي ها و رفتار اطرافيان است و به حرف
اغلب اوقـات در  . و به نسبت سنش مهارت و توانايي بسيار اندكي دارد دپايين دار ينفس به اعتماد

تنهـايي قـادر نيسـت از     بـه . شود اش نشان داده مي تكاليف درسي دادن داخل خانه مشغول انجام
شـدن بـر    همواره يكي از اعضاي خانواده بـه او بـراي فـائق    پس مسائل شخصي خود برآيد، بلكه

  .كنند مشكالتش كمك مي
او بيني بزرگش نخستين چيـزي  ة است كه در چهر) نامتوازن(پريا دختري با قد بلند و الغر 

شخصـيتي منفعـل و قـدرت    . پوشـش او نيـز هماننـد مهساسـت     .كنـد  است كه جلب توجه مي
هنگـام  . تهايش اس بيشتر اوقات در خانه و مشغول بازي با عروسك. يادگيري و فهم پاييني دارد

 تدابه برادرش حسـ . ماند منتظر كمك ديگران مي. شود كردن متوسل مي بروز مشكالت به گريه
  .دهد ها دعواهايي رخ مي گاه ميان آن و گاه كند مي
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  ها هاي ساختمان گل بچهانيميشن 
بار كودك به صورت غيرمسـتقيم بـا تمـايز     براي نخستين ،ها هاي ساختمان گل بچهدر انيميشن 

مفهوم حجاب مصداقي مقدماتي براي بيان اين تفاوت . شود مواجه مي صوصي و عموميفضاي خ
كه حجاب به فضاي عمـومي اختصـاص دارد و مكـانيزمي    دهد  محتواي داستان انتقال مي. است

. پـردازد  شود و بـه فعاليـت اجتمـاعي مـي     آن از فضاي خصوصي خارج مي ةواسط است كه زن به
بـار پـس از    تفاوت در پوشش و رفتار براي نخستينة ه واسطتفكيك فضاي عمومي و خصوصي ب

تـوان آن را   به نوعي كه مـي  ؛شود ديده مي ها هاي ساختمان گل بچهانقالب اسالمي در انيميشن 
ــه ــدات     گون ــان تولي ــوزش فرهنــگ حجــاب در مي ــرويج و آم ــد از ساختارشــكني در ت اي جدي

  .هاي ايراني ناميد انيميشن
هـاي زنـدگي جمعـي و      در صـدد آمـوزش مهـارت    هـا  ساختمان گـل   ةعالوه بر اين، مجموع
ايـن انيميشـن نيـز مشـابه انيميشـن      . خودبـاوري در كودكـان اسـت   ة همچنين تقويـت روحيـ  

هـاي مجـزا    اي بـا داسـتان   دقيقه هاي دوازده از مجموعه قسمت هاي زندگي براي كودكان مهارت
ن اروايـت حـول سـاكن    ،حـال  بـااين . هاي كوتاه جـاي دارد  انيميشنة ساخته شده است و در زمر

  .گيرد ها شكل مي ها و مسائل مربوط به آن ها، روزمرگي ساختمان گل
 اي نيز وجود دارد كـه شخصـيت اصـلي داسـتان اسـت و      ساله حسنا دختر پنج ،در اين ميان

كـه   ،سـينا  ،او همراه پدر، مـادر و بـرادرش  . هاي اين مجموعه حضور دارد غلب در بيشتر قسمتا
پـدر حسـنا انيمـاتور و در شـركت     . هـا سـكونت دارنـد    زگي به دنيا آمده در سـاختمان گـل  تا به

داري  مراقبـت از فرزنـدان و خانـه   بـه  مادرش نيـز در خانـه   . سازي مشغول به كار است انيميشن
غازي با نام پپر  ها عالوه بر اعضاي خانواده عضو ديگري نيز دارد كه آن جوجه آنة خان. پردازد مي

ة حسنا در اين ساختمان همساي ةگ، دايي، عمو و عمرپدربزرگ و مادربز. ق به حسناستو متعل
روزه بـراي بـازي بـا     و تقريبـاً همـه   هستندن اين ساختمان دوستانش اديگر ساكن. ها هستند آن

دهنـد،   كه خود كودكان انجام مي يهاي عالوه بر بازي. شوند يكديگر در حياط ساختمان جمع مي
كنـد و بـه    آنجا جمع مـي  ها را در ها مهدكودك كوچكي آماده كرده و گاهي بچه يكي از همسايه

  .دهد ها شعر، نقاشي و كاردستي ياد مي آن
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  ها هاي ساختمان گل بچهكترهاي انيميشن اهاي اجتماعي در كار رمزگان .2جدول 
  ويژگي رفتاري ويژگي شخصيتي ويژگي ظاهري  كاراكترها

  پدربزرگ

موها و  مرد، سالمند،
محاسن سفيد و مجعد، 
پوشش پيراهن سفيد با 

اي و شلوار  سورمه ةجليق
  اي قهوه

خوشرو، اجتماعي و اهل 
معاشرت، صبور، خونگرم 

رسان، پركار و  و ياري
  مند به باغباني هعالق

رفتار است  با كودكان بسيار مهربان و خوش
هاي خالقانه  ها ايده كردن آن و براي سرگرم

ها اهميت  به يادگيري آن .و مناسبي دارد
نظير نگهداري  يهاي غلب آموزشادهد و  مي

از گياهان، مهرباني با حيوانات و قدرداني از 
  .آموزد ها را به كودكان مي نعمت

  مادربزرگ
زن، سالمند، چاق، 

پيراهن  عينكي، پوشش
بلند و روسري در خانه، 
  چادر در خارج از خانه

دلسوز، بادرايت و كاردان، 
 پذير، تمسئولي

صحبت، قابل  خوش
اعتماد، مسلط بر رفتار و 

  گفتار

در رابطه با امور روزانه با همسرش مشورت 
كند، به مسائل زندگي فرزندانش آگاه  مي

ها كمك  است و در صورت لزوم به آن
كند، در مواجهه با مشكالت كامالً  مي

خونسرد است و رفتار منطقي و عقالني را 
  .گزيند برمي

  آقا رضا

د، جوان، آراسته، موهامر
و محاسن مشكي، 

اهن سفيد با رپوشش پي
سبز و شلوار ة جليق

 خاكستري

مند  همنظم و دقيق، عالق
به مطالعه، باحوصله، 

  دب، قدردانؤمحتاط، م

در نگهداري نوزادشان به همسرش كمك 
 ،حسنا ،كند، در خانه با دختر كوچكش مي

كند، ديگران را با القاب زيبا صدا  بازي مي
  .كند مي

  زهرا خانم

زن، جوان، زيبا، موهاي
بلند و مشكي با اندام 

متناسب، پوشش بلوز و 
شلوار در خانه، خارج از 

 خانه چادر مشكي

برخورد،  صميمي و خوش
نواز، دست و دلباز  مهمان

و سخاوتمند، 
  صحبت خوش

كردن با ديگران، اغلب تصميمات  همدردي
گيرد و در مقابل  درست و منطقي مي

باهات كودكان با ماليمت و آرامش اشت
مشاركت در . كند برخورد مي
  هاي خانواده گيري تصميم

  حسنا

زن، كودك، زيبا، موهاي
 رنگ و بلند با گل حنايي

هاي  سر قرمزرنگ، چشم
هاي بلند و  عسلي با مژه

بيني كوچك، پوشش 
 پيراهن بلند آبي

گر،كنجكاو و پرسش
سنج،  باهوش و نكته

پذير،  مهربان، مسئوليت
پرتحرك، مستقل در 

كارهاي دادن  انجام
 شخصي

غازش پپر،  نگهداري و مراقبت از جوجه
مهرباني و همدلي با دوستان و كمك به 

 دادن ها در كارها، كمك به مادر در انجام آن
  كارهاي خانه

  نگار

زن، كودك، زيبا، موهاي
اي،  قهوهة شد بلند و بافته

هاي مشكي با  چشم
پوشش هاي بلند،  مژه

 پيراهن بلند

خالق و مبتكر، استقالل 
نفس  شخصيتي، اعتمادبه

ندرت عصباني  باال، به
  شود مي

مند به يادگيري و كار با ابزار جديد  هعالق
ارتباطي، در رابطه با مسائل پيرامون 

كند و به تجديد نظر در  خوبي فكر مي به
برخي گفتار و رفتارش در قبال ديگران 

  .پردازد مي

  آرش
كودك، عينكي،  مرد،

موهاي كوتاه و مشكي، 
پوشش غيررسمي بلوز و 

  شلوار راحتي

دب، خندان، آرام و ؤم
باگذشت و فداكار، 

  فكر  وجوش، خوش جنب پر

راحتي  تباه بهشا دادن هنگام انجام
كند و درصدد جبران  عذرخواهي مي

رو  تر خوش هاي كوچك با بچه .آيد برمي
 ها مراقبت است و هنگام بازي از آن

 .كند مي
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هـاي   مهـارت ة همانند مجموعـ  ها هاي ساختمان گل بچهكاراكترهاي اصلي مرد در انيميشن 
ة پـدربزرگ در دسـت  . گيرنـد  در سه گروه سالمند، جوان، كودك قـرار مـي   زندگي براي كودكان
رفتـار كـه    شخصـيتي مهربـان و خـوش    .نينه استأاو فردي آرام و باطم .گيرد سالمندان قرار مي

هنگامي كه در خانه است بيشـتر وقـت خـود را بـراي      .ورزند هايش به او عشق مي و نوهفرزندان 
گـويي او نيـز ماننـد     ؛كنـد  ها صـرف مـي   ها به آن هايش و آموزش برخي مهارت كردن نوه سرگرم

شـود   اين امر سـبب مـي   .كند پنداري مي ها همذات شود و با آن ها غرق مي كودكان در دنياي آن
  .ر كنار او احساس رضايت و خرسندي كنندكودكان از بودن د

سـاير مـردان   ة عنوان كاراكتر اصـلي و نماينـد   آقا رضا به ،در ميان مردان جوان اين مجموعه
آقـا  . نددارهايي  اين گروه برگزيده شده است و ساير اعضاي اين گروه نيز كمابيش چنين خصلت

گردد، به امـور   شود و به خانه بازمي مي رضا انيماتور است و هنگامي كه از كار خارج از خانه فارغ
اوقـاتي را بـه    .كنـد  او در نگهداري نوزادشان به همسرش كمك مي .كند فرزندانش رسيدگي مي

طور كلـي او شخصـيتي قـدردان،     به .دهد اختصاص مي ،حسنا ،كردن با دخترش  بازي و صحبت
  .دوست است دب و خانوادهؤم

ندرت  به ،همانند ساير پسران اين مجموعه ،او .استكودكان پسر اين مجموعه ة آرش نمايند
بـازي، شمشـيربازي،    نظيـر ماشـين   ،هاي جنسـيتي پسـران   هاي منتسب به كليشه در حال بازي

دخترهـا و  ( بازنمايي شده، بلكه اغلب موارد در حياط ساختمان با ساير كودكـان  ،...بازي و تفنگ
بـازي و   كـردن كاردسـتي، تـاب    ي، درسـت كاري مانند كشيدن نقاشـ  دادن مشغول انجام) پسرها

  .گر و اغلب مواقع مراقب ساير كودكان است شخصي حمايت. هاي داستان است خواندن كتاب
 ،مـادربزرگ . گيرنـد  سني سالمند، جوان و كودك قرار مـي ة زنان اين مجموعه نيز در سه رد

در . رسـان اسـت   خيرخـواه و كمـك  . نخست جاي داردة در دست ،كه زني كاردان و بادرايت است
هـا را تجزيـه و تحليـل     كنـد و آن  خوبي با همسر و فرزندانش صحبت مي مورد مسائل روزمره به

وآمـد   اش رفت راحتي در خانه ها به ها و فرزندان خود است و آن پذيراي نوه ،عالوه بر اين .كند مي
هـا را بـا    يمـاري مند است ب مادربزرگ با اصول درماني طب سنتي آشنايي دارد و عالقه. كنند مي

  .اين روش درمان كند
اغلب اوقات مشغول رسـيدگي   .جوان است كه دو فرزند دارد يزهرا خانم در اين مجموعه زن

هايشـان   پوشـش او بـا آنچـه زنـان در دنيـاي واقعـي و در خانـه       . به امور خانه و فرزنـدان اسـت  
ز خانـه هميشـه چـادر    امـا بـراي خـروج ا    ،در خانه روسري بر سر نـدارد . است مطابق پوشند مي
امـور خانـه    دادن دهد و او را به انجام االت دخترش را ميؤبا حوصله و آرامش جواب س. پوشد مي

شـود و از همفكـري او بهـره     در بسياري از مسائل خانوادگي نظرش را جويا مـي . كند ترغيب مي
گيـري و انتخـاب    او توانايي تصـميم ة انداز موازي و همسطح دارد و همة با همسرش رابط. برد مي

  .براي زندگي مشتركشان دارد
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حسنا دختـري مسـتقل و بـا پشـتكار      .ها هستند حسنا و نگار دختران كوچك ساختمان گل
دهد و در مواقعي كـه خطـايي از    كند، به او غذا مي غازش مراقبت مي تنهايي از جوجه او به. است

هـاي بـارز    سـنجي از خصيصـه   نكتـه كنجكاوي و . گيرد زند، مسئوليت آن را برعهده مي او سر مي
 اعتنـا  طوري كه به پيرامونش حساس است و از اتفاقات و مسـائل اطـرافش بـي    به ؛اخالقي اوست

در  ،رغـم سـن كـم    بـه  ،حسنا. كندرسيدگي ها  به آن كند مي كند و در حد امكان سعي گذر نمي
  .نمند استتر از خود توا تر و كوچك همسطح و اصولي با افراد بزرگ ةبرقراري رابط
منـد   هعالقـ جديد هاي  و به يادگيري مهارت است شخصيتي كنجكاو ،همانند حسنا ،نگار نيز

 بـه اغلـب اوقـات تمايـل دارد    . داردو توانـايي بازانديشـي بـااليي    اسـت  فكر  بسيار خوش او. دارد
  .كارهاي مبتكرانه و جديد بپردازد

  گيري نتيجه
  ايي جنسيتدو انيميشن از منظر بازنم ةمقايس .3جدول 

  زن  مرد  نام انيميشن
تعداد

كاراكترهاي 
  اصلي

  نحوة بازنمايي مردان  نحوة بازنمايي زنان

هاي  مهارت
زندگي براي 

  كودكان
5  5  10  

هاي  بازنمايي مبتني بر كليشه
سنتي جنسيت در جامعه، نداشتن 

، وابستگي نفس اعتمادبهاستقالل و 
به جنس مذكر، ضريب هوشي 

بر  شتناند طپايين و ديرفهم، تسل
خود و ناتواني در حل مسائل، 

كردن هنگام  دستپاچگي و گريه
بروز مشكالت، غرغرو و ايرادگير 

بودن، اطاعت از همسر، عدم حضور 
مستمر و فعاالنه در جامعه، ضعف 

  قواي جسمي

فكر و  استقالل، خوش شتندا
بودن، تجهيز به  منطقي

هاي بسيار، خالقيت و  مهارت
گر و  حمايتابتكار عمل داشتن، 

رو  بودن، خوش نفس اعتمادبهبا 
 دادن رفتار، انجام و خوش

هاي خشن و منتسب به  بازي
جنسيت پسران، بازنمايي خارج 

از خانه و داشتن ارتباطات 
دوستي گسترده، حضور فعال 

 ازداشتن  در اجتماع و آگاهي
مسائل پيرامون، برخورداري از 
  صحت و سالمت كامل جسمي

هاي  بچه
ن ساختما
  ها گل

3  4  7  

هاي جنسيتي شكستن كليشه
سنتي، زيبا، باهوش، بادرايت و 

كاردان، مشاركت در امور، 
پذيري و آگاه به مسائل،  مسئوليت

حفظ خونسردي زمان وقوع 
راهكار متناسب با ة حوادث و ارائ

باال، حضور  نفس اعتمادبهموقعيت، 
نسبتاً زياد در جامعه، همفكري با 

جكاو، گر و كن همسر، پرسش
مند به يادگيري  هپرتالش و عالق
 هاي جديدمهارت

اخالق و  باحوصله و صبور، خوش
نگر و آگاه به  مهربان، آينده

مسائل، كمك به همسر و 
مور فرزندان در ارسيدگي به 

خانه، حامي و پشتيبان، 
صحبت و اجتماعي،  خوش
وآمدهاي  مند به رفت هعالق

  دوست خانوادگي و مهمان
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  :هاي پژوهش نتايج ذيل به دست آمد برنامه از منظر مقوله دو ةدر مقايس
هـاي   ليمردان بيشتر با موهـا، محاسـن و سـب    هاي زندگي براي كودكان مهارتة در مجموع

ة كـه نماينـد   ،پـدربزرگ فقـط  . اند كه محاسن و سبيل نماد مردانگي است آراسته بازنمايي شده
هـا و   مكـان ة در همـ ) كت و شلوار( رسمي در اين مجموعه با پوشش كامالً ،پرقدرت سنت است

هـاي بيشـتر، همچنـين     تر، با طيف رنگ پسران تنوع پوششي گسترده. يابد ها حضور مي موقعيت
 ،هـا  آن. شـوند  مدل و رنگ موهاي متفاوت دارند و در مدرسه نيز بـه همـين ترتيـب ظـاهر مـي     

شد ندارند و با پوشش لباس مجزايي كه مختص به ساعات حضور در مدرسه با ،برخالف دختران
) فـرم مدرسـه  ( دختـران در مدرسـه نيـز لبـاس مشـابه     . يابند دلخواه خود در مدرسه حضور مي

زنـان در سرتاسـر ايـن مجموعـه در     . كند ها كمك مي پوشند كه به همساني هرچه بيشتر آن مي
كـه    ينحـو بـه   ؛انـد  ساده پيراهن بلند بر تن و روسري بر سر بازنمايي شده خانه با پوشش كامالً

آيد و دختران نيز بـا   شناختي به نظر مي توجه به عنصر زيبايي ها كامالً ساده و بي نوع پوشش آن
  .اند پوششي درست شبيه به مادرانشان نمايش داده شده

هاي سفيد  پيراهن. رسمي دارند مردان اغلب پوشش نيمه ها هاي ساختمان گل بچهدر مجموعة 
هاي روشن  معموالً رنگ  جليقة مردان جوان. پوشند گي روي آن ميهاي رن كنند و جليقه بر تن مي

تر و مناسب براي  هاي راحت پسران نيز لباس. هاي تيره است و مردان سالمند از ميان طيف رنگ
شناسـي در   توجه به عنصـر زيبـايي   نكتة درخور توجه در اين مجموعه. پوشند فعاليت و بازي مي

. شـود  وضوح مشـاهده مـي   كه در بازنمايي كودكان دختر به چهره و آراستگي ظاهري زنان است
شـان   سرهاي كـه در موهـاي   هاي روشن و متنوع بر تن دارند و با گل هايي با رنگ دختران لباس

كاراكترهاي دختر با تنوع در رنگ و حالت مو،   پردازي تنوع در چهره. آيند اند زيباتر به نظر مي زده
. دهندة توجه به عنصـر زيبـايي اسـت    دهندة صورت نشان كيلطوركلي اجزاي تش رنگ چشم و به

سازي  تفاوت در ظاهر و پوشش دختران به معناي عدم تمايل سازندگان براي همگوني و همسان
كه پسران از زيبايي كمتري نسبت به دختران برخوردارند؛ مثالً تنها  درحالي. در اين مجموعه است

. اند تر از دختران نقاشي شده هاي بزرگ و پسران با بيني دارند  كاراكترهاي مؤنث هستند كه مژه
هاي مـذكر و   ترين تفاوتي است كه در نگاه اول بين نقش اين تفاوت ظاهري بارزترين و برجسته

  .شود مؤنث اين مجموعه ديده مي
دختران و زنان را در وضعيت جسمي ضعيف و رنجـور   فقط هاي زندگي براي كودكان مهارت

تـر از   تر و نـازل  اي پايين ها را در مرتبه هوشي آن  ةبلكه به لحاظ ذهني و بهر ،ستترسيم نكرده ا
نث آگاهي، مهـارت و توانـايي حـل    ؤبا باالتر رفتن سن كودك م. و مردان جاي داده است پسران

هـاي شخصـي كمتـري     رود، بلكه عموماً دختران ضريب هوشي و توانايي ها باال نمي مسئله در آن
در  نـد، ا تـر از پسـران   با اينكه دختران در اين مجموعه از نظر سني بزرگ. دارند نسبت به پسران

كننـد و   تر عمل مـي  تر و سنجيده تر، دقيق هاي مشابه اين پسران هستند كه هوشمندانه موقعيت
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اين امر صرفاً در رابطه بـا  . كنند ها را متوجه اشتباهاتشان مي گاه با دادن تذكراتي به دختران آن
ترها نيـز مـاجرا بـه همـين ترتيـب       كند، بلكه در رابطه با بزرگ اين مجموعه صدق نمي كودكان
تـر از زنـان عمـل     طوركلي در اين مجموعه دانـاتر، هوشـيارتر و سـنجيده    مردان به. رود پيش مي

ة غلـب پذيرنـده و اجراكننـد   اگيـري بيشـتري برخوردارنـد و زنـان      كنند و از قدرت تصـميم  مي
تنهايي توانايي و اسـتقالل شخصـي    شود و خود به از سوي مردان ابالغ ميتصميماتي هستند كه 

  .گيري ندارند براي تصميم
هاي رايج جنسيتي تا حـدودي شكسـته شـده و نگـاه      كليشه ها گل  ساختماندر كه  حالي در

هاي جنسـيتي   توان نماد دختري دانست كه كليشه حسنا را مي. سنتي به زن از ميان رفته است
هـايي را كـه پسـران بيشـتر در      توان دختر بود و توانمندي دهد مي شكسته و نشان ميسنتي را 

. ها عمل كـرد  تر از آن دانند كسب كرد و حتي در برخي موارد بهتر و هوشمندانه انحصار خود مي
كـردن   خوانـدن، درسـت   هاي مشـترك ميـان دختـران و پسـران ماننـد شـعر        فعاليت دادن انجام

هاي  بازي دادن ها و درختان، غذادادن به حيوانات و انجام ن، مراقبت از گلخواند كاردستي، كتاب
پـدران و  . اسـت هاي جنسيتي در ايـن مجموعـه    عدم تفكيك برخي نقشبيانگر كودكانه مشابه 

مسائل خانه ة به نحوي كه دربار ؛ندا گيرها سهيم مادران در اين مجموعه به يك اندازه در تصميم
  .رسند همفكري به تصميم نهايي مي و خانواده با مشورت و

. اند دختران و زنان عموماً در فضاي داخل خانه بازنمايي شده هاي زندگي مهارتة در مجموع
تكاليف مدرسه بـه تصـوير    دادن شان و در حال بازي با عروسك يا انجام دختران در اتاق شخصي

در مـوارد انـدكي كـه    . ي خانـه كارهـا  دادن اند و زنان در آشپزخانه يا مشغول انجام كشيده شده
ترهـا را نيـز در كنارشـان     بينيم، حضور والـدين يـا بـزرگ    دختران را در فضاي خارج از خانه مي

بـازي،   اي، ماشـين  هـاي رايانـه   بازيهمچون تري  هاي متنوع غلب بازياپسران . كنيم مالحظه مي
دوستانشان در فضاي خـارج   به صورت انفرادي يا با دهند و سواري را انجام مي فوتبال و دوچرخه
زنـد و   شان پيوند مـي  هاي جنسيتي ها را به نقش هاي كودكان نيز آن بازي. كنند از خانه تردد مي

دختـران بـا   . آيـد  سـالي بـه حسـاب مـي     هـا در بـزرگ   درواقع تمريني براي پـذيرش ايـن نقـش   
ا بـراي آينـده   گذراني در فضاي خانه نقـش مـادري و زن بـودن ر    بازي و وقت بازي، خاله عروسك

تـر نسـبت بـه     تـر و پرتحـرك   مراتب خشـن  هاي به بازي دادن پسران نيز با انجام. كنند تمرين مي
  .كنند ها محول شده مشق مي كه به آن را دختران نقش مردانگي

هاي جنسيتي محدودي كه ديـده   رغم تفكيك نقش به ،ها هاي ساختمان گل بچهة در مجموع
 .كننـد  تر و وابسته بـه زنـانگي را بيشـتر تمـرين مـي      تي عميقهاي جنسي شود، دختران نقش مي

دار شـدن   عهـده  ايـن،  بـا وجـود  . انـد  هاي مردانه فرو رفته كه پسران كمتر در قالب نقش درحالي
تـر بـه لحـاظ اسـتعداد و توانمنـدي       اي پـايين  هاي جنسيتي سبب نشده دختران در مرتبه نقش

مادرانـه از كسـب    هـاي شـبه   زش و تمـرين نقـش  بلكـه دختـران عـالوه بـر آمـو     . بازنمايي شوند
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هاي زنانه هويت فـردي خـود    هاي فردي و اجتماعي نيز غافل نبوده و همپاي تعليم نقش مهارت
هـر دو   .نمـايي ناميـد   تـوان خـوب   بازنمايي دختران و پسران در اين مجموعه را مي .اند را ساخته

شـود در اغلـب اوقـات صـحيح و      هاي مثبت و مساعد بسياري دارند كه سبب مـي  جنس ويژگي
انـد و نـه بـه     تر از دختران بازنمايي شـده  پسران نه به لحاظ جسمي قوي. نگرانه عمل كنند آينده

مندي از هوش و اسـتعداد، بلكـه تشـابه و همسـاني بسـياري در برخـورداري از ايـن         لحاظ بهره
  .شود ها ديده مي در آن  موهبت

ها و الگوهاي سنتي  كند، كليشه بازنمايي مي ودكانهاي زندگي براي ك مهارتآنچه انيميشن 
هاي سـنتي، فاقـد    هاي جنسيتي مبتني بر ديدگاه سازي الگوها و كليشه .از هويت جنسيتي است

پديـد آمـده     هاي اخير در وضعيت دختران در جامعه خواني الزم با تغييراتي است كه در سال هم
تنها با منحصر نمودن هويت دختـران   اسي نهشن هاي اجتماعي و تغييرات جمعيت پيشرفت. است

هـاي مثبـت را    بلكه زمينـه  ،هاي جنسيتي داخل خانه سازگاري چنداني ندارد در چارچوب نقش
هاي اجتماعي خـارج از خانـه نيـز     براي افزايش حضور دختران و مشاركت آنان در پذيرش نقش

پنداشت دختران از خودشـان بـا   تصوير ذهني و خودة مقايس ،1به تعبير بارلت. فراهم آورده است
همـين  . دكنـ  ها را متزلزل مي شدت مباني هويتي آن كنند، به ها دريافت مي تصويري كه از رسانه

تصور نـاقص   هاي جديد هويتي قرار گيرند و درك و شود دختران در معرض چالش امر سبب مي
  ].11[ و متعارضي از خود و وظايفشان به وجود آيد

تـري   طلبانه تر و مساوات رويكردي متفاوت ها هاي ساختمان گل بچهشن انيمي ،در سوي ديگر
هاي گفتمان مدرن  گيرد كه ديدگاه هايي قرار مي انيميشن ةهاي جنسيتي دارد و در زمر به نقش

اي از مـوارد   كـردن و در پـاره   رنـگ  د و سعي در كمكن را در متن روايت جنسيتي خود جاري مي
  .هاي جنسيتي در ميان كودكان دارد ي نسبت به نقشهاي سنت گرفتن كليشه ناديده

تضادي كه ميان پيشامدرن و مدرنيتـه نمايـان اسـت بـه تعبيـر گيـدنز حاصـل بازانديشـي         
بازانديشي امروزه معرف هرگونه كنش انساني است و به ايـن واقعيـت اشـاره دارد كـه مـا      . است

مان تدبر و تأمـل كنـيم    غيير زندگيوقفه دربارة اوضاع و شرايط در حال ت مجبوريم پيوسته و بي
جـاي آن   هـاي جديـدي را بـه    ها را حـذف و شـيوه   هاي قبلي را وارسي و در صورت نياز آن و راه

هـا را بـا    هاي جنسيتي سنتي براي دختران و پسران بـود تـا بـه نـوعي آن     كليشه]. 8[برگزينيم 
ان مـدرن بـه واسـطة    كه گفتمـ  هاي جنسيتي مطلوب خود همسو كند؛ درحالي ها و هويت نقش

. تري را در دسـتور كـار خـود قـرار داده اسـت      هاي جنسيتي رويكرد متفاوت بازانديشي در نقش
انـد و نقشـي فراتـر از زن     تراز با مردان در نظر گرفته شده در اين گفتمان، زنان آگاه، فعال و هم

تعامـل بـا جهـان     ايـن امـر در رابطـه بـا دختـران در     . دار، مادر و مطيع همسرانشان دارنـد  خانه
  .كند پيرامونشان نيز صدق مي

                                                        
1. Barlt 
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