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چکیده
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جامعه پذیری یکی از کلیدی ترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی است .کارکردارایان ،جامعه پـذیری
را موجب نهادینه سازی الگوهـا و ارزشهـای اجتمـاعی فرهنگـی حـاکم دانسـته و کارکردهـای
استراتژیکی برای ایجاد ،تثبیت و حفظ سیاستهای فرهنگی مسلط و تحقق نظم اجتماعی بـرای
آن قائلاند .در حوزة مطالعات جنسیت ،این امر به فراینـدهای مسـتقیم و غیرمسـتقیم اجتمـاعی
شدن افراد براساس تمایزها و تفاوتهای اجتماعی از پیش موجود زنان و مردان میپردازد.
اارچه به دلیل استره مخاطبان نظام آموزش رسمی و اجباری بودن آن در اکثر جوامع ،بیشتر
منابع آموزش رسمی در مطالعات جنسیتی بررسی شده است ،اما بـهدلیـل فراایـری کلیشـههـای
جنسیتی و استیالی باورهای قالبی در مـورد صـفات و نقـشهـای اجتمـاعی فرهنگـی جنسـیت
میتوان بر سایر منابع فرهنگی آموزشی سرارمی کودکان متمرکز شد.
کتابهای تصویری منابع غیردرسـی ،امـا آموزشـی بـا محـور فراغتـی ـ سـرارمی موجـب
فراایری ارزش ها و نقش هایی در کودکان می شوند که شاکله های اصلی نظام جنسیت را در ذهن
آنان پی میریزد.
تصاویر به ویژه در سالهای کودکی اهمیتی بیشتر از کلمات در انتقال معانی دارند .چنـان کـه
هیبینگ 1و اریکسون 2معتقدند ارزش یك تصویر بیش از هزار کلمـه اسـت .وقتـی از تصـاویر در
کنار کلمات استفاده میشود میزان یادایری بیشتر از وقتی است که تنها متن برای آموزش به کار
رفته است (.)Hibbing, 2003
ارائه هم زمان متن و تصویر باعث درایر شدن هر چه بیشتر کل ظرفیت شـناختی فراایـران
برای پردازش اطالعات و بهرهایری از دو سیستم کالمی و تصویری در مغز مـیشـود (زارعـی و
جعفرخانی .)1392 ،ازجمله کارکردهای تصاویر میتوان به ایجاد زمینه یادایری ،استرش موضوع
اصلی ،ایجاد دیدااههای فردی ،تقویت متن با ایجاد ارتباط و انسـجام ،ایجـاد داربسـت ذهنـی و
درک کلی مفاهیم ،تعریف کلی و جزئی ویژای ها ،ارتقای خالقیت و کمـك بـه آمـوزش زبـان و
ادبیات (زارعی و جعفرخانی )1392 ،اشاره کرد.
از منظر مطالعات فرهنگی تصاویر منفعل نبوده و ابزار رسانهای برای انتقال و حتی القای امـر
ایدئولوژیك هستند .تصاویر در قالبی زیبایی شناختی ،ایدئولوژی را طبق قاعـدههـا و قراردادهـای
1. Hibbing
2. Eriksson
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تولید هنری زمانه خود بازسازی میکنند .از منظر مطالعات جنسیتی ،ایدئولـوژی محوری تصـاویر
داللت بر نابرابری موقعیت اجتماعی دو جنس داشته و معناسازی اجتمـاعی میــدانهـای بـروز و
نمود کنش ،بازتولید و تثبیت این موقعیتهای نابرابری را موجـب مـیشـود .ازجملـه تـم اصـلی
تصـاویر برای مثال در محتواهای تبلیغات تلـویزیـونی (کوثری و دیگران )1393 ،وکتـب درسـی
(فروتن  )1389شامل تصاویر کلیشهای فـرهنـگی در مـورد زنان است و با کاهش حضــور آنـان
در مقایسه با مردان و قراردادن آنان در نقشهای تبعی ،حاشیهای یا عرصة خصوصی جهت القای
جایگاه فرودست و کم اهمیت زنان عمـل میکند .همچنین نتـایج پژوهشـی که بـر کتـابهـای
کمك آموزشـی انگلیسی زبان نظام آموزشـی کنیا و براساس مـدل اافمـن انجام شده حـاکی از
این است که تفـاوت قابل توجهـی در نمـایش رفتار و موقعیت زنان و مـردان در تصـاویر وجـود
دارد (.)Mathuvi & al, 2012
در نتایج پژوهش دیگری که بر تصاویر کتاب های کودکـان پـیش از دبسـتان در کشـورهای
فرانسه و رومانیا صورت ارفته است ( .)Manea, 2013نیز با اشاره به وجـود تمـایزات جنسـیتی
تأکید شده برای جلوایری از توسعه کلیشه های جنسیتی والدین ،سایر رسانهها ماننـد بـازیهـای
رایانهای و کارتون ،سازمانهای غیردولتی و جامعة مدنی باید در کنار یکدیگر اام بردارند.
در عرصة جهانی و در دهههای اخیر و بهدلیل خیزش اجتماعی زنان و همچنین جریـانهـای
برابرارایانه در اقدامات سازمان ملل و یونسکو ،رفع تبعیض علیه زنان و تحقق آموزش برای همه
مهمترین هدف توسعه معرفی شده است .این موضوع در پرتوی تغییرات اجتمـاعی جامعـة ایـران
مطالعات دقیقتری را ایجاب میکند .زنان در اذار از سنت به مدرنیته در قرن حاضر و بهویـژه در
جریان حرکتهای اجتماعی سیاسی شاخص ،از اروههای مطالبهار اصـلی اجتمـاعی هسـتند .در
نتیجه هم الگوها و باورهـای مـرتبط بـا نقـش هـای جنسـیتی متحـول شـده و هـم ارزش هـا و
ارایشهای برابرخواهانه بهویژه در نسلهای جدید استرش یافته است .بـه نحـوی کـه تبعـیض
جنسیتی بهطور روزافزون نقد میشود .ساختار قدرت پدرساالرانه در عرصه خصوصـی بـه چـالش
کشیده میشود .دیگر بهطور عمومی نمیتوان نقش زنان را به خانه و خدماترسـانی بـه خـانواده
فروکاست .این تحوالت حیطه آموزش رسمی را نیز ناازیر به تغییـرات سـاختاری کـرده اسـت و
شیوهها و مواد درسی به مرور مخاطبمحور شده است.
تحقیقات اونااونی محتوای کتابهای درسی و تصاویر آن را مطالعه کرده اند ،اما پژوهشـی
دربارة کتابهای غیردرسی مقطع الف و شناخت سیستماتیکی در حوزة مطالعات جنسـیتی انجـام
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نشده است .انتظار میرود این نوع کتابها ماهیت آزادانهتر ،خالقانهتر و به روزتری داشته باشـند،
زیرا خارج از چارچوبهای بسته و الگوهای از پیش تعیین شده و با هدف آموزش همگانی تـألیف
شده و در فضای نسبتاً آزادانه بازار رقابتی تولیدات فرهنگی عرصه خصوصی مجال بروز مییابند.
هدف این پژوهش تحلیل تصاویر کتابهای کودک و پاسخ به این است کـه «زنـان از نظـر
کیفی در متن تصاویر چگونه بازنمایی شدهاند؟»« ،الگوهای ارائه شـده کلیشـههـای جنسـیتی را
بازتولید یا اصالح میکند؟» « ،آیا طراحان تصاویر کتـب برازیـده کـودک آااهانـه یـا ناآااهانـه
اولویت خاصی برای یکی از دو جنس برازیدهاند؟»« ،چگونه تصاویر کتـاب کـودک بـه بازتولیـد
نقشهای سنتی پرداخته و تفکرات قـالبی سـنتی در مـورد نقـشهـای جنسـیتی زنـان را تـداوم
بخشیدهاند؟»« ،نحوه انعکـاس نقـش هـای اجتمـاعی زنـان در تصـاویر کتـب برازیـده کـودک
چیست؟».
گذري بر کتابهاي تصويري کودکان

کتاب های کودکان مملو از تصویر است .وقتی به کودک ،کتاب تصویری بدون متنـی داده شـود،
کودک با آن کتاب درک خود را نسبت به جزئیات موضـوع شـکل داده و آن را درونـی مـیکنـد.
«تقریباً هر چیزی می تواند در دست تصویرار زنده شود .اار هنرمندی باور داشته باشد که تکهای
نان هم میتواند حرف بزند به احتمال خیلی زیاد یك بچه کوچك هم آن را باور میکند این باور
نامعقول مؤلفه مهمی در روند زنده سـاختن حتـی دور از ذهـنتـرین اشـیای بـیجـان محسـوب
میشود» (سالزبری.)74 :1387 ،
کتابهای کودکان به دو اونه فراایر کتابهای مصور و کتابهای تصویری تقسیم میشـود.
در کتابهای داستانی و غیرداستانی مصور بار اصلی شکلایری پیرنگ داستانی و موضوع آن بـه
عهده متن است و تصویر کاملکننده عناصر محتوایی متن همچون شخصیتپردازی ،درونمایـه،
پیرنگ و فضاسازی است .در کتاب های تصویری بار اصلی روایت به عهده تصویر اسـت .در ایـن
کتابها یا متنی دیده نمیشود یا آنکه تنها برای کاملکـردن تصـویر بکـار مـیرود .کـودک در
ایناونه کتابها اصطالحاً تصویرخوانی مـیکنـد و از راه پیگیـری رویـدادهای شـکل ارفتـه در
تصویرهای پیاپی پیرنگ متن را در مییابد (اکرمی 305 :1394 ،و .)301
کتابهای تصویری انواع اونااونی دارد .کتابهای سخت (مقوایی) ،کتابهـای حمـام (قابـل
شستوشو) ،کتاب های شکلی ،کتاب بازیها (کتاب های اسباب بازی) ،کتاب های حسـی لمسـی،
کتابهای برجسته ،کتابهایی با تصویرهای پفکی ،کتابهای تاشو و دریچهای ،کتابهای واشـو
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مباني نظري

جنسیت به جنبهای از تفاوتهای زن و مرد مربوط میشود کـه بـه لحـاظ فرهنگـی و اجتمـاعی
شکل می ایرد و با «همبستگی های فرهنگی استقرار یافته پیرامون جنس» ارتباط دارد (فرامرزی،
 1385به نقل از .)Goffman, 1997: 210
جنسیت تمام عرصه اجتماعی روابط زن و مرد را در بر می ایـرد و بـدان معنـا مـیبخشـد .از
کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده تا بزراترین سـازمانهـای اجتمـاعی ،همـه تحـت تـأثیر
الگوهای جنسیتی مستقر در جامعه هستند .هویت فردی و اجتماعی ،تقسیم کـار جنسـی ،قـدرت،
رفتارهای قالبی جنسی ،طبقه بندی های اروهی و زبانی ،همه تحت تأثیر جنسیت اسـت و معنـای
خاصی مییابند و به جانب خاصی هدایت میشـوند (فرامـرزی 1385 ،بـه نقـل از Goffman,
.)1997: 201
فمینیست ها با تحلیل جنبه های فرهنگ و توجه به مناسبات جنسیتی مـدعیانـد در فرهنـگ
عامه و رسانه های توده ای ،معموالً «زنان به عنـوان ابـژه هـا یـا موجـوداتی ابـزاری و حاشـیه ای
بازنمایی می شوند .در حالی که این بازنمایی ربطی به زندای پیچیده زنان ندارد .همچنین به نظـر
آنها در فرهنگ تودهای ،زنان بهعنوان مخاطبان و شـنونداان و بیننـداان محصـوالت فرهنگـی
نادیده ارفته می شوند .بدینسان زنان هم در نظریـههـای فرهنگـی و هـم در فرهنـگ تـودهای
بهعنوان مقولهای اجتماعی نادیده ارفته و به حاشیه رانده شدهاند .یکی از نقدهای عمده فمینیسم
نسبت به فرهنگ رسانهای و تودهای ،دربارة غیاب افتمانی زنان در تولید فرهنگی است .استدالل
کلی فمینیسم در نقد رسانههای جمعی را میتوان در اندیشة «فنای نمادین زنان» خالصـه کـرد.
به نظر فمینیست ها ،سازنداان فرهنگ توده ای ،عالیق و نقش زنان در تولید فرهنگـی را نادیـده
ارفته اند و زن را از عرصه فرهنگ غایب شمرده یا صرفاً به بازنمایی وی به عنوان موجودی تابع
در نقشهای جنسی پرداختهاند» (بشیریه.)114 :1379 ،
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(پاپ آپ) و برخی از کتاب های مفهومی ،الفباآموزها و عددآموزها اونههای مختلف کتـاب بـرای
کودکان خردسال و پیش دبستانیها است (اکرمی.)312 :1394 ،
نخستین کتاب های تصویری این دوره درونمایه های اونااونی داشت .سـال  1323نخسـتین
کتاب تصویری چهاررنگ با عنوان کودک دبیره اثر ذبیح بهروز در چاپخانه بانك ملی منتشر شد.
امروزه الفبا آموزها و عددآموزها از رایج ترین کتاب های تصویریانـد (محمـدی و قـایینی:1386 ،
.)1102
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فنای نمادین زنان به عدم توجه تولید فرهنگی و بازتولید رسانهای به زنان و در نتیجه در حاشـیه
قرار ارفتن و ناچیز محسوب شدن زنان و منافع آنها اشاره میکند .فناسازی نمـادین زنـان یعنـی
زندای و منافع زنان به نحو شایسته ای در رسانه های جمعی منعکس نمی شود .فرهنگ رسـانه ای
زندای واقعی زنان را به ما نشان نمی دهد .نتیجه ،عدم حضور محکومیت و ناچیز به حساب آمدن
زنان در رسانه های جمعی است .زنان یا در عرصه اجتماعی حضور ندارنـد و بـه صـورت طبقـه ای
نشان داده می شوند که بر پایه جذابیت جنسی و انجام وظایف خانوادای شکل ارفته انـد .از نظـر
فمنیستها ،تصویر فرهنگی زنان در رسانههای جمعی در راستای حمایت و تقسیم کار جنسیتی و
تقویت مفاهیم پذیرفته شده دربارة زنانگی و مردانگی به کار میشود .رسانههـا بـا فنـای نمـادین
زنان به ما میاویند که زنان باید در نقش مادر ،همسر ،کـدبانو و  ...ظـاهر شـوند و در جامعـهای
پدرساالر سرنوشت زنان چنین است .بازتولید فرهنگـی نحـوة ایفـای ایـن نقـشهـا را بـه زنـان
میآموزد و سعی میکند آنها را در نظر زنان طبیعی جلوه دهد (استرینایی.)242-246 ،1384 ،
از نظر آنان رسانههای جمعی «نقش بازنمایی کلیشهها یا تصورات قالبی جنسیتی را به عهـده
می ایرند .برای مثال برای صفاتی که به مردان منسوب مـیشـود ،اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه
صفاتی که به زنان می دهند ،قائل می شوند .قدرت ،اسـتقالل و تمایـل بـه خطرپـذیری در برابـر
ضعف ،زودباوری و تأثیر پذیری غالباً مثبت تلقی می شوند .این تفاوت در ارزش هایی که با صفات
مردانه و زنانه تداعی شده است ،ممکن است تا حد زیادی به نوعی برچسب مربوط باشد کـه بـه
برخی خصوصیات زده میشود ...شیوه اطالق معانی روانشناختی به برخی از رفتارهای خـاص تـا
حــدی تعیــین مــیکنــد کــه ایــن رفتارهــا تــا چــه حــد مثبــت یــا منفــی پنداشــته مــیشــوند»
(کولومبورگ.)28-29 :1387،
رسانه هـا و نهادهـای آمـوزش رسـمی بـه تعبیـر آلتوسـر از ابزارهـای فراایـر دسـتگاههـای
ایدئولوژیك دولت هستند که با محتوای خود فرهنگسازی و همسوسازی عمومی میکنند.
روش پژوهش

چون در تمام رسانهها انتقال پیام و معنا توسط نمادها و نشانهها انجـام مـیایـرد ،بـرای مطالعـه
تصاویر هم باید به سراغ نشانهها رفت .ایرو 1نشانهشناسـی را «مطالعـه نشـانههـا و فراینـدهای
تأویلی» تعریف کرده است (ایرو.)143 :1380 ،
1. Pierre Guiraud
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متون تصویری مانند متون زبانی نشانههایی هستند که پیـامهـایی را القـاء مـیکننـد .تصـاویر و
شرکتکننداان بازنموده در آنها برای اینکه بهتر فهمیده شوند باید رمزاشایی شوند.
همچون دیگـر رویکردهـای تحلیـل افتمـان ،رویکردهـای چنـد وجهـی عمـدت ًا در دسـتور
نقشارای هلیدی ( )1994ریشه دارند .بر خالف زبانشناسان صورتگرا هلیدی زبـان را در نمـود
بیرونی و اجتماعی خود در نظر میایرد (طرحان و صابری .)3 :1396 ،لیون 1و کرس 2با وامداری
از رویکرد هلیدی مبنی بر فرانقشهای اندیشگانی ،بینافردی و متنـی در زمینـه مطالعـه تصـویر،
روشی را ارائه میدهند که در حوزة نشانهشناسی تصویر قرار میایرد .آنها یك چـارچوب تحلیـل
جدید موسوم به دستور طراحـی بصـری بـرای تحلیـل تصـاویر ارائـه کـردهانـد کـه بـه عنـوان
نشانهشناسی اجتماعی شناخته میشود.
کرس و ون لیون سه فرانقش هلیدی را به سـه فـرانقش بـازنمودی ،تعـاملی و ترکیبـی در
مطالعه تصویر تبدیل میکنند .آنها معتقدند که تولید و عرضه تصویر عملی اجتماعی است و آنچه
در تصاویر وجود دارد هستی های ثابت خنثی نیستند ،بلکه مشارکتکننداان در اعمـال اجتمـاعی
هستند .آنها میاوینـد معنـای بـازنمودی توسـط عناصـری کـه بـه تصویرکشـیده شـدهانـد یـا
مشارکتکننداان در تصویر ،آدم ها ،مکان ها و چیزها ،انتقال داده می شود .بـرای ایـن منظـور دو
الگوی مفهومی و روایتی برای تصویر ارائه میکنند (سجودی.)1393 ،
معنای بازنمودی یك تصویر پاسخ به این سؤال است که ایـن تصـویر دربـاره چیسـت؟ چـه
موضوعی به نمایش اذاشته شده است؟ این اشخاص (مرد ،زن ،کـودک و شـی) بـه چـه کـاری
مشغولند؟ در تصویر معانی بازنمایی شده بیش از هر چیز با به تصویر کشیدن افراد ،اشیاء مکان یا
به اصطالح شرکتکننداان نشان داده میشود (طرحان و صابری.)121 :1396 ،
از نظر جویت و ایاما )2004(3الگوی روایی بیانکننده انجام کـار یـا رویـدادی اسـت کـه بـه
واسطة حضور بردار تشخیص داده میشود .بردار غالباً خطی قهری است که شرکتکننداان را در
تصویر به یکدیگر متصل میکند و ما را به عنوان مخاطب بر آن میدارد تا متن تصـویر را مـورد
پرسش قرار داده و از نقش شرکتکننداان حاضر در تصویر بپرسیم اینکه چه کسانی نقشی فعال
در یك عمل یا نگاه بازی میکنند و چه کسانی منفعلاند یا موضـوع عمـل قـرار ارفتـهانـد؟ در
ساخت روایی جنبههای روایت بین شرکتکننداان کنش و واکنش بین آنها فعال و منفعل بـودن
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آنها مطالعه میشود .فرایندهای روایی به دو دسته اصـلی تقسـیم مـیشـوند کنشـی و واکنشـی.
فرایندهای کنشی فرایندهایی هستند که در آنها یك عمل فیزیکی شرکتکننداان بازنمایی شده
را به هم متصل میکند.
فرایندهای واکنشی فرایندهایی هستند که در آنها شرکتکننداان بازنمود یافتـه توسـط یـك
واکنش مشخص میشوند آن واکنش به وسیله جهت نگاه یکی از شرکتکننداان بـازنمود یافتـه
توسط یك واکنش مشخص میشوند (طرحان و صابری.)122 :1396 ،
تصاویری که برداری نیستند ،مفهومیاند .آنها به لحاظ تصویری اشیاء ،مکانها و اشخاص را
تعریف و طبقهبندی و تحلیل میکنند .این تصاویر سه دستهاند :طبقـهبنـدی ،نمـادین و تحلیلـی
(رضایی و سجودی.)120 :1394 ،
معناي تعاملي؛ جهت نگاه مشارکتکننداان موجود در تصـویر ،چگـونگی قـرار اـرفتن آنهـا در
تصویر و پیام یا درخواستی که از طریق تصویر ارائـه مـیشـود معنـای تعـاملی تصـویر را شـکل
میدهد .ااه تصویر خطاب مستقیم ایجاد میکند .تولیدکننـده از تصـویر بـرای تـأثیر بـر بیننـده
فراخواندن او بر عملی یا باوری استفاده میکنـد .بـه همـین دلیـل بـا پیـروی از هلیـدی چنـین
تصاویری را «فراخواننده» مینامیم (رضایی و سجودی .)121 :1394 ،نبودن چنـین تماسـی نـوع
نگاه ما را به این شخصیتها تغییر میدهد .در چنین مواقعی ما خود را از آنهـا جـدا مـیپنـداریم.
چنین تصاویری را کرس و لیوون «نشان دهنده» مینامند( .رضایی و سجودی)120 :1394 ،
هنگامی که عکسها از رو به رو ارفته می شـوند بیننـده بـا مشـارکت کننـده درون تصـویر
بیشترین درایری را دارد .در این صورت نگاه ما هم سطح چشم خواهـد بـود کـه نشـان دهنـده
برابری مشارکت کننداان داخل قاب تصویر و بیننداان میباشد .هنگامی که عکسهـا از پشـت
ارفته میشوند بیننده با مشارکتکننده درون تصویر کمترین درایری را دارد .با نگاه بر این اونه
تصاویر بییننده احساس می کند کـه اشـخاص درون قـاب تصـویر بـه دالیـل متفـاوت از او دور
میباشند .هنگامی که عکسها از پهلو ارفته میشوند بیننده در کنار مشارکتکننده تصـویر قـرار
ارفته و درایری چندانی با آن ندارد .تولیدکننده تصویر باید مشخص کند که مشارکتکننداان به
بییننده نزدیك باشند یا اینکه از او دور باشند .این فاصله به اندازه قاب ترجمه مـیشـود بنـابراین
اندازه قاب می تواند از نوع نمای نزدیك ،نمای متوسط نزدیـك ،نمـای متوسـط دور و نمـای دور
باشد (سجودی.)1393 ،
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عامل دیگری که در درک بیننداان از تصویر تأثیر دارد زاویه دید است .زاویـه دیـد سـه قسـمت
دارد :زاویه دید عمودی باال ،هم سطح چشم و عمودی پایین (رضایی و سجودی.)122 :1394،
نقش ترکیبي؛ نقش ترکیبی که معادل فرانقش متنی در بحثهای هلیدی است میخواهد بگویـد
که تصویر چگونه شکل میایرد و در واقع چگونه متنیت بصری پیدا میکند.
سه عنصر ارزش اطالعات ،تنظیم قاب ها و برجستگی در فهم معنـای ترکیبـی حـائز اهمیـت
است .ارزش اطالعات مربوط به نحوة چیدمان عناصر در ترکیبی خاص است .یعنی اینکه آیـا آن
عنصر معین در سمت چپ یا راست ،باال یا پایین و مرکز یا حاشیه فضای تصـویر یـا مـتن قـرار
ارفته است .جهت نوشتن در فرهنگهای متفاوت ،مختلف است .بنابراین ،با توجه بـه فرهنـگ و
زبانی خاص این جهات دارای معانی متفاوتی هستند .در زبانهای انگلیسی چیدمان چپ ـ راست
نشان می دهندآنچه در سمت چپ قرار میایرد معنای داده شده و بدیهی است که همگان بر سر
آن توافق دارند .اما آنچه در سمت راست قرار می ایرد معنای جدید است کـه بـر سـر آن توافـق
وجود نداشته است .چپ در ارتباط با اذشته و راست در ارتباط با حـال اسـت .زمـان از چـپ بـه
راست حرکت میکند .هنگامی که اطالعات کلی و اطالعات خاص دارید اطالعات کلی در سمت
چپ و اطالعات خاص در سمت راست قرار میایرند (رضایی و سجودی 122 :1394 ،به نقـل از
)Leeuwen, 2005
اار در یك ترکیب تصویری برخی از عناصر باال و برخـی عناصـر پـایین تصـویر یـا صـفحه
باشند ،آنچه باالست ،آرمانی و آنچه پایین است واقعی تلقی میشود .واقعی برخالف آن اطالعات
خاصتری مانند جزئیات را نشان می دهد .آنچه در مرکز است ،متحـد کنننـده عناصـر حاشـیهای
است .بنابراین ،عناصر حاشیه ای ااهی به شکل عناصری متعلق به مرکز یا کم ارزشتر از آن یـا
تابع آن دیده میشوند که عنصر مرکزی آن را کنار هم نگـه داشـته اسـت (رضـایی و سـجودی،
.)123 :1394
قاببندی جنبه دیگری از ترکیببندی است که با ارزش اطالعاتی و درجـههـای مختلفـی از
برجستگی یك تصویر در ارتباط است .درون یك تصویر یا یك متن چند وجهی عناصر بازنمـایی
شده میتوانند به وسیله تکنیكهای ارافیکی متعددی بهاونهای به هم متصل شوند که بهعنوان
یك کل در نظر ارفته شده و پیام واحدی را منتقل کنند یا بر عکس ،این عناصر بازنمـایی شـده
بهاونهای از هم جدا میشوند که القاءکننده حس جدایی است (نظری طرهـان و صـابری:1396 ،
.)128
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سومین مورد در نقش ترکیبی بحث برجستگی است کـه بـه توانـایی بیننـده در قضـاوت دربـارة
اهمیت عناصر مختلف در تصاویر و همچنین به توانایی قضاوت بییننـده در تعیـین وزن دیـداری
عناصر مختلف اشاره دارد .این کدها بیننده را متقاعد میکنند که بعضی از عناصر دیداری تصویر،
اهمیت و برجستگی بیشتری دارند .این امر از طریق پیشزمینه یا پسزمینه ،اندازة نسـبی ،تقابـل
رنگ و درخشانی ایجاد میشود (نظری طرهان و صابری .)127 :1396 ،کرس و لیون در رویکـرد
طراحــی بصــری خــود بــه اشــباع رنــگ ،عمــق تصــاویر ،میــزان رنــگ و روشــنایی نیــز توجــه
کردهاند()Stoian, 2015: 27
يافتههاي پژوهش

جامعه آماری این پژوهش  20کتاب کودک و  716تصویر آن است .روش نمونـهایـری اـزینش
کتابهایی با سه ویژای بود :نخست آنکه از سوی شـورای کتـاب کـودک ـ بـهعنـوان نهـادی
پرقدمت و خصوصی ـ و در طول عمر  50ساله شورا یعنی در فاصله سـالهـای  1342تـا 1395
برازیده شده بودند .دوم این کتابها برای اروه سنی الـف باشـند و سـوم نویسـنده و تصـویرار
ایرانی داشته باشند .روش تحقیق این پژوهش ،کیفی و تحلیل نشانهشناسی بود .تصاویر کتابهـا
نیز بهصورت کل شماری تحلیل شدند.
ابتدا تصاویر کتاب از منظر نشانهشناسی اجتماعی و براساس فرانقشهای سـهاانـه هلیـدی
مبتنی بر معنای بازنمودی ،تعاملی و ترکیبی بررسی شـدند .سـپس تصـاویر کتـاب بـا محوریـت
جنسیت ،سبك پوشش و سبك زندای و موقعیتهای بازنمایی شده در دهههای مختلف تحلیـل
شدند .اشتراکات مفهومی تصاویر براساس تحوالت زمـانی و دورههـای مختلـف تحلیـل شـد .در
مرحله بعد تحلیگران در هر دهه حداقل یك مورد از تصاویر دارای پرسوناژهای انسانی یا حیوانی
را که میشد براساس نمادها و قراین از آنها اسـتنباط جنسـیتی داشـت ،از منظـر نشـانهشناسـی
اجتماعی تحلیل کردند.

نشانهشناسی اجتماعی حضور زنان در71║ ...

جدول  .1مشخصات شناسنامهای کتابهای تصویری برازیده

1

افتواوی درختها

2

مهمانهای ناخوانده

3

قصه طوقی

4

قلمکار

5

ال اومد و بهار اومد

6

اندازه دنیا

7

آ اول الفباست

8

خورشیدی اینجا خورشیدی آنجا

9

ببین ،ببین ،اینطوری

10

قطاربازی

11

قصههای تصویری

12

هیچ هیچ هیچانه

13
14
15

همین و همان
چی چی قاشق و قیچی
تو لك لکی یا دارکوب

16

دستها باال ااو مسلح است

17

بفرمایید عینك مادام سوسکه (از
مجموعه اارهای جادویی)

18

کنسرتهای فیل بی جنبه

19
20

آ مثل آهو
ف مثل فیل

فهمیمه میرهادی
کاترین نجم آبادی
فریده فرجام
جودی فرمانفرماییان
محمود مشرف آزاد تهرانی
ناهید حقیقت
کاوه الستان
منوچهر نیستانی
پرویز کالنتری
شکوه قاسم نیا
اکبر نیکان پور
نورالدین زرین کلك
جعفر ابراهیمی
بهرام خائف
کامبیز کاکاوند
مرتضی زاهدی
سرور کتبی
علی مفاخری
شیرین شیخی
حمیدرضا غالمرضایی
جعفر ابراهیمی و دیگران
رؤیا بیژنی و دیگران
علی خدایی
علی خدایی
علی خدایی
احمد اکبر پور
سپهر حاجی آبادی
احمد اکبر پور
سپهر حاجی آبادی
احمد اکبر پور
سپهر حاجی آبادی
علی خدایی
علی خدایی

(برنده سال)

15

1342

20

1345

27

1347

47

1352

24

1347

12

1369

 2( 68جلد)

1365

32

1369

16

1382

22

دهه هشتاد

30

1387

116

1390

36
44
10

1390
1392
1392

32

1393

32

1393

32

1393

72
72

1395
1395

║ سال بیستم ،شماره چهل و هشتم ،زمستان 1398

ردیف

نام کتاب

نويسنده تصويرگر

تعداد صفحات

سال انتشار

 ║ 72مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

الف) تحلیل تصاوير براساس دورة زماني
║ سال بیستم ،شماره چهل و هشتم ،زمستان 1398

تحلیل کتابهاي دهه  ۴0و ۵0

از میان کتاب های برازیده شورای کتاب کودک  4کتاب در دهه  40منتشر شده اسـت .قهرمـان
اصلی در دو کتاب مهمان ناخوانده و ال اومد بهار اومـد ،زنـان بودنـد .شخصـیت اصـلی کتـاب
مهمان ناخوانده که برارفته از ادبیات فولکور ایرانی است ،پیرزنی مهربان و خیرخواه است .او بـه
حیوانات و انسان ها در باران کمك می کند .پوششی سنتی و اسالمی دارد و در موقعیت هایی مانند
خانه و کوچه نشان داده میشود .در کتاب ال اومد بهار اومد ،نخودی قهرمان داسـتان ،دختـری
کوچك و دلیر است .او به جنـگ دیـو مـیرود و شـادی را بـه شـهر خـود مـیآورد .نخـودی در
موقعیتهای چون خانه و صحرا و جنگ با دیو ترسیم شده است .در خانـه موهـای بلنـد خـود را
شانه می کند .در صحرا و شهر روسری بر سر دارد و در جنگ با دیو لباس رزم بـر تـن مـی کنـد.
تصاویر روی جلد هر دو کتاب مفهومی هستند و الگوی مرکز ـ حاشیه دارند .تصویر روی جلد هر
دو کتاب فراخواننده هستند .عناصر بومی مانند چای ،سماور و لباس سنتی در این دو کتاب بسـیار
برجسته است .در تصاویر داخل کتاب نیز الگوی مفهومی غالب است.
شخصیت اصلی کتاب قصه طوقی ،یك مرغ است .مخاطـب ایـن کتـاب بـا مشـاغلی ماننـد
نساجی آشنا میشود و به کار و تالش تشویق میشود .شخصیتهای فرعـی داسـتان مردانـی در
حرفه پنبه ریسی و درزی و  ...هستند .عناصر بومی کتاب پوشـش سـنتی ،خورشـید مینیـاتوری و
خانه های روستایی هستند .تصویر روی جلد روایی و دارای الگوی ارزش اطالعات مبتنی از راست
به چپ است .تصویر«نشان دهنده» است و فاصله اجتماعی متوسط دارد ،اما غالب تصاویر داخـل
کتاب الگوی مفهومی دارد.
درختان و ایاهان ،شخصیتهای اصلی کتاب افتواوی درختها (چـاپ دهـه  )40هسـتند.
قهرمان اصلی کتاب ال بنفشه کوچکی است که در افت واوی میان درختان نیکوتر و پختـه تـر
سخن میاوید و به درختان بلندی که می خواهند خود را بهتر و مفیـدتر نشـان دهنـد ،یـادآوری
میکند که در این دنیا هر چیز به جای خود ارزشمند است .ال بنفشـه کوچـك بـه لحـاظ نـام و
ویژای بصری مبتنی بر ظرافتش ،نماد دختری کوچك است .تصویر روی جلد کتـاب مفهـومی و
فاصله آن نمای دور است .بیشتر تصاویر کتاب بردار ندارند و از الگوی مفهومی تبعیت میکنند.
کتاب قلمکار (چاپ دهه  )50به نویسندای و عکاسی کاوه الستان ،به دلیل وضوح تصاویرش
برای تمام اروه های سنی برازیده شد .درونمایه کتـاب شـرح تمـام مراحـل کـار یـك کاراـاه
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از سه کتاب برازیده اروه سنی کودکان در دهه  60دو کتاب شعر بود .محتوای هـر  3کتـاب در
دنیای رنگی کودکانه است و افتمانهای ایدولوژیك این دهه در مضمون کتابها دیده نمیشود.
در کتاب اندازه دنیا ،شخصیت اصلی کتاب دختر بچه ای است کـه خواهـان دانسـتن انتهـای
دنیاست .عکس روی جلد کتاب الگوی مفهومی دارد ،اما در کل تصاویر کتاب الگوی روایی غالب
است .در تصویراری کتاب عناصر و نشانههای مبتنی بر تصاویر بومی نیز دیده میشـود .پوشـش
سنتی ،روسری دختر بچه ،حوض ماهی ،حیاط خانه و زمین مـوزاییکی حیـاط یـادآور خانـههـای
قدیمی ایرانی است.
آ اول الفباست ،کتاب الفبا آموزی دو جلدی است که اواسط دهه  60منتشر شـد .هـدف ایـن
کتاب آشنا کردن کودکان با حروف و حیوانـات بـا اسـتفاده از قافیـه بـازی و شـعر سـازی خـود
بچههاست .بیشتر شخصیتها حیوان هستند .همچنین بچههـای حیوانـات در کنـار والـدینشـان
ترسیم شده اند .تنها انسان بکار رفته در این دو جلد ،شخصیتی مذکر است که برای آموزش حرف
الف و باعنوان آدم بکار ارفته شده است .در تصاویر کتاب از الگـوی روایـی و مفهـومی اسـتفاده
شده است.
سومین کتاب با عنوان خورشیدی اینجا خورشیدی آنجاست ،مجموعه اشـعاری روان و سـاده
دربارة خورشید و ال و شبنم ،کتاب و نیلوفر و باران است .عکس روی جلد و بیشتر تصاویر کتاب
الگوی مفهومی دارد .در کنار عناصر مبتنی بر طبیعت تصاویر کتـاب دو تصـویر آبرنگـی از دختـر
بچه دیده میشود.

║ سال بیستم ،شماره چهل و هشتم ،زمستان 1398

قلمکاری است .پارچه ،رنگ و ابزارآالت قلمکـاری مهمتـرین تصـاویر کتـاب و مـردان قلمکـار
شخصیت اصلی کتاب هستند .در این کتاب هیچ زنی نیست .مشارکت و همکاری میان نسـلی در
تصاویر کتاب مشهود است .عکس روی جلد کتاب و بیشتر تصاویر کتاب الگوی مفهـومی دارد و
بیشتر تصاویر نشان دهنده هستند.
در تصویراری کتاب های دهه  40و  50عناصر بومی غالب است .مفاهیم و ارزش های به کار
رفته در تصاویر و محتوای کتاب ها مبتنی بر نوع دوستی ،مهمان نوازی ،مشارکت ،جستجواری و
همکاری ،تالش برای پیروزی بر شر و همدلی است .و غالب نقاشیها با مداد رنگی است.
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کتابهای این دوره زمانی را در سه بخش میتوان بررسی و تحلیل کرد:
بخش نخست کتاب های کامالً تصویری تاشو هستند که علی خدایی طراح و تصویرار پنج کتاب
در این زمینه است .در این کتابها متنی وجود ندارد و فقط با تصاویر و تای کاغذ آثاری خالقانـه
تولید شده است .آثاری که میتواند حس کنجکاوی و خالقیت بصری بیننده را برانگیـزد .در ایـن
چهار کتاب جانداران غیر انسان اکثریت محتوا را تشکیل میدهند .دو کتاب آ :مثل آهو و ف :مثل
فیل کتاب های الفباآموز هستند که در آنها بازی تصویری از طریق ایجاد ارتباط میان حرف الفبا با
تصویر مرتبط صورت ارفته است .روی جلد و تصاویر کتابها هر دو الگوی مفهومی دارند .غالب
تصاویر در نمای نزدیك طراحی شدهاند و «نشان دهنده» هستند .در کتاب تو لكلکی یا دارکوب
نیز بازی تصویری دیگری صورت ارفته است .حیوانات مختلف با تغییر تای صفحات بـه حیـوان
دیگری تبدیل میشوند .تصاویر این کتاب غالباً از الگـوی مفهـومی در نشـانهشناسـی اجتمـاعی
تبعیت میکنند .در کتاب همین و همان علی خدایی نیز همین بازی تصویری ادامـه دارد بـا ایـن
وجود در تصاویر این کتاب دو تمایز وجود دارد نخست آنکـه بیشـتر تصـاویر از الگـوی روایتـی
استفاده میکنند و در آن برداری میان مشارکتکننداان وجود دارد و دیگر آنکه مفهوم انسان در
این بازی تصویری دیده میشوند که همه انسانهای به تصویر کشیده شده جنسیت مذکر دارند.
بخش دوم کتابهای این دوره کتابهایی است که با مشارکت پررنگ مخاطـب در محتـوای
داستان و تصاویر محتوا خلق میشود .تصاویر آنها همانند بخش قبلی تاشو نیستند ،اما سیر روایی
کتاب تصاویر را واقعیتر نشان میدهد .کتاب قصههای تصویری متنی ندارد .تصاویر کتاب روایی
هستند و از مخاطب خواسته شده تا با بکـارایری قـدرت تخیـل و مشـارکت داسـتانی براسـاس
تصاویر خلق کند .موضوعات اجتماعی مانند اهدای خون ،حفاظت از محیط زیست و درختکاری و
موضوعاتی شخصی مانند حمام و آشپزی درونمایه تصاویر را تشکیل مـیدهـد .شخصـیتهـای
تصاویر را هم انسانها و حیوانات تشکیل میدهند .در فعالیتهـای مربـوط بـه انسـانهـا تمـایز
جنسیتی دیده نمی شود .یعنی هم مرد در حال آشپزی است و هم دختری از نردبان بـاال مـیرود.
در مضامین تصاویر مفاهیم انسـانی ماننـد نیکوکـاری غالـب اسـت .قـاببنـدی تصـاویر هویـت
برجسته ای به هر تصویر و مفهوم داده است اما در الگوی ترکیبی چیدمان تصاویر براساس ارزش
اطالعات از راست به چپ زبان فارسی نیست .فواصل تصـاویر نیـز در هـر سـه نمـای نزدیـك،
متوسط و دور دیده میشود.
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دایرة مشارکت و تعامل را در مجموعه کتابهای اار های جادویی نیز مـیتـوان مشـاهده کـرد.
کتابهای کنسرتهای فیل بیجنبه ،بفرمایید عینك مادام سوسکه و دستهـا بـاال ،اـاو مسـلح
است هر سه با پرسش از مخاطب به پایان میرسد .اارچه در این کتابها مـتن وجـود دارد ،امـا
تصاویر غالب است و محتوای نوشتاری و بصری با هم مخاطب را به مشارکت وا میدارد .هر سه
کتاب در معنای بازنمودی الگوی روایی دارد و تصاویر نشان دهنده در معنای تعاملی غالب اسـت.
محتوای هر سه کتاب طنزاونه است و در هر سه از شخصیت ها و عناصر حیـوان اسـتفاده شـده
است .با وجود این موقعیت مکانی انسان ها مانند بانك ،کنسرت ،اداره آب و فاضالب اداره پسـت
برای شخصیتهای حیوانی ترسیم شده است .شخصیت های هر سه کتاب یا چشمانی بسته دارند
یا چشم برای آنها کشیده نشده که خود میتوان نشان دهندة واقعی نبودن موضوع قـاب تصـویر
باشد.
در این سه کتاب مفهوم جنسیت و سبك زندای قابل بحث است .در دو کتاب دستهـا بـاال
ااو مسلح است و کنسرتهای فیل بیجنبه اار چه بر جنسیت تأکیـد نشـده ولـی هـیچ کـدام از
تصاویر مؤنث نیستند .در کتاب بفرمایید عینك مادام سوسکه جنسیت پررنگ است .خاله سوسکه
جاندار مؤنثی با خصوصیاتی همچون افادهای بودن است .او دنبال رفاه و ثروت اسـت .در پوشـش
او کلیشه های زنانگی مانند کفش پاشنه بلند وجود دارد .سبك زندای نیز در ایـنکتـابهـا قابـل
تحلیل است .مسائلی مانند سلبریتیها ،تفاوت زندای و امکانـات زیسـتی در بـاال و پـایین شـهر،
نحوه اذراندن اوقات فراغت در متن و تصاویر کتاب دیده مـیشـود .زنـدای تجمالتـی ،تفـاوت
سبك موسیقی مورد عالقه قشرهای مختلف و کـارایی ابزارهـایی ماننـد تلفـن همـراه در میـان
شخصیتهای مختلف کتاب دیده میشود.
دسته سوم کتابهای این دوره مبتنی بر مشارکت و تخیل نیست ،اما سیر روایی مفرحی پیش
روی مخاطب است که ااه جنبه آموزشی نیز دارد .مثالً در کتاب قطاربازی همه اعضـای خـانواده
در کنار یکدیگر بازی میکنند و از بودن در کنار هم لذت میبرند .مادر کانون این خوشی است و
همدلی میان اعضای خانواده با تدبیر مادر صورت می شود .با اینکه پوشش اعضای خانواده کهنـه
است ،اما حس رضایت و لبخند بر لبان اعضای خانواده در تصاویر وجود دارد .در کتاب ببین ببـین
اینجوری تصاویر کتاب فانتزی و برارفته ذهنی از نقاشیهای کودکان است در ایـن قورباغـه بـه
دنبال کشف و یادایری است و در این مسیر چگونگی غذا خوردن را فرا میایرد.
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تصوير شماره  1از کتاب مهمانهاي ناخوانده

در این تصویر پیرزنی کنار حیواناتی مانند ااو ،االغ ،کالغ و مرغ صبحانه میخورد .سفره ،سـماور
و قوری چای و نان تازه روی سفره نشان دهنده یك زندای سـاده و باصفاسـت .ایـن عناصـر و
سایر تصاویر کتاب ذهن مخاطب را به سمت زندای روستایی سوق مـیدهـد .نشسـتن انسـان و
حیوانات بر سر یك سفره یادآور زندای مسالمتآمیز همه جانداران کنار هم است .پوشش پیرزن
سنتی و با روسری و چادر است .لبخند او میزبانی رضامندانه او کنار مهمانان ناخوانده خود را بیان
میکند .روحیه مهماننوازی و مهربانی شخصیت انسـانی داسـتان اسـت .ایـن تصـویر از الگـوی
روایتی استفاده کرده است .بردار نگاه حیوانات به غذا یا به همدیگر است و بردار نگاه پیـرزن بـه
سمت مهمان دیگر بر سر سفره است .چون شخصیتهای تصویر به مخاطب کتاب نگاه نمیکنند
این تصویر نشاندهنده است .تصویر از رو بـه رو و هـمتـراز بـا چشـم اسـت و از الگـوی ارزش
اطالعاتی از راست به چپ پیروی میکند.

تصویر  .1از کتاب مهمان ناخوانده

تصویر روی جلد کتاب داستان نخودی را روایت میکند .تصویر در سطح بازنمودی از الگـوی
مفهومی پیروی می کند عناصر درون تصویر کاری به هم نـدارد و عملـی انجـام مـیدهنـد و در
موقعیت سکون قرار دارند با وجود این ،آن بخش در تصویر که در آن دختر بچه (نخودی) در حال
شانه کردن موهای خود است و به چشمان مخاطب نگاه میکند حالتی زنده به خـود مـیایـرد و
بازاو کننده یك فرایند است .در تصویر دختری به نمایش اذاشته شده است که لبخنـد بـه لـب
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تصویر  .2برارفته از نخودی از کتاب ال اومد بهار اومد
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دارد لباس راحتی بلوز و شلوار به تن دارد (و نه لباس سنتی دامن) به پشتی تکیـه دارد و آینـهای
رو به روی او قرار دارد که انتظار می رود خود را در آینه نگاه کند اما بردار نگاه او بـه سـوی آینـه
نیست و به سوی مخاطب است .بساط چای که سماور و قوری و یك استکان را شامل مـیشـود
نیز حکایت زندای و فرایند محور بودن عکس است بهطوری که بیینده میتواند ادامه این تصویر
را در ذهن خود بپروراند که هر لحظه ممکن است چای آماده شـود و نخـودی آن را در اسـتکان
خود بریزد.
در تصویر دختر ارتباط مشخصی با بیننده برقرار میکند و تصویر فراخواننده است .چهره دختر
خندان و صمیمی است .فاصله نما متوسط است .زاویه دید همتراز با چشم و از روبهرو اسـت کـه
تسلطی از سوی مخاطب بر تصویر و تصویر بر مخاطب وجود ندارد.
در این تصویر چیدمان عناصر بهصورت مرکز ـ حاشیه است .دختر بچه یا نخودی شخصـیت
اصلی و قهرمان داستان ،در مرکز تصویر است .سایر عناصر در حاشیه است .رنگ لباس نخـودی
که به سبز چمنی متمایل است موجب تضاد او با دیگر عناصر شده است و وجود فضای خـالی در
تصویر نخودی را برجستهتر کرده است .برجستگی شخصیت نخـودی در قـاب داخـل تصـویر در
صدد است تا واقعی بودن نخودی را بازاو کند و او را از یك شخصیت صرفاً افسـانهای و تخیلـی
دور کند.
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تصویر الگوی مفهومی دارد ،اما این تصویر از نخودی با تصویر قبلی کامالً متفاوت است .در اینجا
نخودی با لباس رزم و با شمشیر و سپر در دست است .او سوار بر اسبی پرشتاب برای جنگیدن با
دیو داستان حرکت میکند .مکان تصویر در بیابان است.
در معنای تعاملی چهره او مصمم است و شمشیر باالی سرش نشان دهندة آمادای او برای نبـرد
است .نخودی به روبه رو نگاه نمیکند و بردار نگاهش به سمت مخاطب نیست .بنابراین ،تصـویر
نشاندهنده ،تصویر تمام قد و نشان دهنده فاصله اجتماعی با مخاطب است.
در معنای ترکیبی نیز تصویر دارای الگوی مرکزی است .یعنی نخودی در کانون صفحه است
و شخصیت او رنگ لباس قرمز او برجستگی زیادی به تصویر داده است.

تصویر .3برارفته از کتاب ال اومد بهار اومد

به لحاظ بازنمودی یك انسان در تصویر دیده میشود که در مرکز تصویر قـرار دارد .دختـری
با پوشش پیراهن و روسری که نگاه خیرهای به سمت روبهرو دارد و کنشگر نیسـت .نگـاه خیـره
دختر متناسب با روایت داستانی کتاب میتواند مفهوم استیصال را روایت کنـد .اربـه ،انجشـك،
ماهی ،کرم و مورچه و خورشید دیگر اجزای تصویر هستند که در پس زمینه و قابی آبی رنگ کـه
مفهوم حوض آب و آسمان را دارد خودنمایی میکنند .در این تصویر بردار نگاه کـرم و اربـه بـه
سمت دختر است و فرایند کنشی نگاه ،شرکتکننداان بازنمایی شده را به یکدیگر متصل میکند.
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تصویر .4برارفته از جلد کتاب اندازه دنیا

این تصویر اعضای یك خانواده را در حالت بازی نشان می دهد .تصویر از الگـوی روایتـی در
سطح معنای بازنمودی استفاده میکند به طـوری کـه بـرداری کنشـگران را بـه یکـدیگر متصـل
میکند .فرایند کنشی در این الگوی روایتی بهصورت اذراست بهطوری کـه هـم کنشـگر و هـم
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براساس معنای تعاملی در سطح زاویه دید دختر بهطور مستقیم به مخاطب نگاه میکند .بـهدلیـل
وجود ارتباط مشخص با بیننده می توان عکس را فراخواننده دانست .در حالت چهره دختـر نـوعی
بیتفاوتی دیده می شود و فاصله تصویر از مخاطب در نمای متوسط است که نشـان دهنـده نـوع
روابط اجتماعی است .اویی دختر تصویر که کنگشر اصلی محسوب میشود با پشـت کـردن بـه
سایر عناصر تصویر قصد برقرار کردن ارتباط با مخاطب و به اشتراکاذاری تجربه یـا احسـاس و
پرسش خود با مخاطب اصلی که کودکان هستند را دارد.
در معنای ترکیبی این تصویر به لحاظ ارزش اطالعات و نحوه چیدمان تصویر ،الگـوی مرکـز
حاشیه را برازیده است .دختر در مرکز تصویر قرار دارد و سایر اجزا در حاشیه هستند .قـاببنـدی
تصویر نشان می دهد که دختر به تنهایی هویت دارد و سایر اجزای تصویر کـه شـامل حیوانـات و
خورشید میشوند بهصورت یکپارچه و در کنار هم هویت پیدا میکنند .در بخـش برجسـتگی نیـز
امکان جدا سازی دختر از تصویر با تضاد رنگی ایجاد شده است.
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منظور در تصویر دیده میشود .ساخت روایی تصویر نشان میدهد که اعضای  5نفره یك خانواده
که شامل پدر ،مادر و فرزاندان میشوند در کنشی شاد و مفرح در حال بـازی هسـتند و بـا ایجـاد
پیوندی فیزیکی و شبیهسازی از قطار این عمل را انجام میدهند .در ایـن تصـویر همـه اعضـای
خانواده خندان هستند و عناصر دیگری مانند خرس عروسکی ،صندلی و توپ نیز به بازی خانواده
راه یافتهاند .این تصویر اارچه الگوی روایتی دارد ولی با نشـان دادن تصـویر یـك خـانواده شـاد
میتواند الگوی مفهومی را بهصورت نمادین نیز نشان دهد.
تصویر در سطح معنای تعاملی« ،نشان دهنده» است زیرا اشخاص تصویر در حالـت نمایشـی
قرار دارند و زاویه نگاه آنها بهصورت مستقیم به بییننده نیست و زاویه افقـی دارد .از نظـر فاصـله
بهدلیل تمام قد بودن اعضای تصویر فاصله اجتماعی در نظر ارفته شـده اسـت و از ایـن فاصـله
شادی خود را با مخاطب قسمت میکنند.
در سطح ارزش اطالعات این تصویر از الگوی اولویت از سمت راست به چپ کـه مبتنـی بـر
زبان فارسی است تبعیت نمی کند و برجستگی با تمام اعضا و کنشگران تصویر است .تنهـا تضـاد
موجود میان کنشگران و پس زمینه دیده میشود که قاب تصویر را بـه وجـود آورده اسـت .مـادر
خانواده در جلوترین بخش صف یا قطار قرار دارد که پیشگام و رهبر صف به نظر میرسد .چنـین
ترکیبی بازنمود قدرت زن در خانواده و بسیج سایر اعضا است .او با در آغوش ارفتن کـوچکترین
عضو خانواده ،نقشی حمایتی برای اعضای خانواده ایفاء میکند .پدر در میانه صف نقش همراهـی
و تبعیت را دارد .از منظر جنسیت نیز تمایزی میان دختر و پسر دیده نمیشود و دو فرزنـد بزراتـر
از نظر جنسیتی و رنگ پوشش و نوع چهره از یکدیگر متمـایز نشـدهانـد .پوشـش همـه اعضـای
خانواده ساده است ،اما پدر با داشتن کاله کمی از این پوشش ساده خـانگی فاصـله ارفتـه و بـه
نوعی بازنمایی پدری است که تازه از سرکار بازاشته و به قطـار بـازی اعضـای خـانواده پیوسـته
است .کنشگران تصویر در کنار یکدیگر هویت یکپارچهای را ایجاد کردهاند.
تصویر نشان می دهد که اعضای مؤنث و مذکر خانواده میتوانند به یك اندازه در بازی سهیم
باشند .نکته دیگر این است که هر یك از مشارکتکننداان با یك نشانه همراه شدهاند .مـادر بـا
کودک ،فرزند دوم با یك خرس اسباب بازی ،پدر با یك صندلی که روی دوش خود دارد و فرزند
پسر بزراتر با یك توپ .همراهی مادر با کودک نشانهای بر بازنمایی جنسیتی نقش مادری است.
در سطح معنای تعاملی نگاه افراد خانواده در حرکت به سمت چپ است این امـر بـه معنـای
جدایی و انفصال بین اشخاص درون قاب تصویر و بیننداان است .تصویر هم سطح چشم اسـت.
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تصویر .5برارفته از کتاب قطار بازی

این تصویر خواستگاری یك موش از سوسك را روایـت مـیکنـد .مکـان ایـن تصـویر کـنج
خیابانی است که در آن کنشگران اصلی دیده میشوند .ماشـینی نیـز از خیابـان اـذر مـیکنـد و
مشخص است شاهد درخواست موش از سوسك نیست .تصویر الگوی روایتی دارد .موش زانو زده
و بردار نگاه او سوسك است .هم کنشگر و هم منظور در تصویر دیده میشود ،لذا تصویر الگـوی
روایتی کنشی اذرا دارد و فرایند کنشی خواستگاری شرکتکننداان بازنمایی شده در تصویر را به
هم متصل میکند .دستان موش به سمت سوسك دراز شده و پوششـی معمـولی بـا لبـاسهـای
نسبتاً تیره دارد .در طرف مقابل مادام سوسکه که شخصیت اصلی داستان است ،قـرار ارفتـه کـه
دستان خود را به دور سینه زده و چون عینك به چشم دارد مسیر نگاه او مشخص نیست کـه بـه
موش نگاه میکند یا به جلو .حالت بیانعطاف بدن و دستان به سینه اره خورد او شرح بیتفاوتی
او نسبت به موش است .کفش و کیف و لباس او هماهنگ و همرنگ با هم و به رنـگ برجسـته
قرمز است و به نوعی جلب توجه میکند .پوشش سوسك در مقایسه با موش فاخرتر و متعلق بـه
طبقه باالتر و مرفه است.
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متن تصویری نسبت به متن نوشتاری بزراتر بوده همینطور از رنگهـای متضـاد و نـور در ایـن
تصویر استفاده شده بنابراین تصویر از برجستگی بیشتری برخوردار اسـت و وجـه نمـایی در ایـن
تصویر بسیار باالست.
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در این تصویر عناصر و شخصیت های تصویر ،تعاملی با بیننده ندارند و از این جهت تصویر نشـان
دهنده محسوب میشود .حالت چهره و نوع نگاه و ژست مادام سوسکه نـوعی بـی تفـاوتی را بـه
همراه دارد و ژست و حالت چهره موش مبنی بر درخواست و خواهش است .از نظر فاصله ،تصویر
در سطح روابط اجتماعی و فاصله متوسط قرار دارد و زاویه دید نیزبرای بیینده همتـراز چشـم و از
رو به رو است اما چهره هر دو شخصیت تصویر بهصورت نیم رخ است .از آنجا که چهـره آنهـا در
نیم رخ قرار ارفته بیننداان نظارهار دنیای مشارکت کننداان درون قاب تصویرند و درایـریای
با آنان ندارند .بین دو مشارکت کننده تصویر فاصله وجود دارد و تماسی ندارند.
چیدمان تصویر در صفحه کامالً مبتنی بر ارزش اطالعاتی است بهطوری کـه براسـاس زبـان
فارسی تصویری که در سمت راست قرار میایرد بیشتر در مسیر دیـد مخاطـب اسـت و در ایـن
تصویر نیز مادام سوسکه که شخصیت اصلی داستان است در سمت راست تصویر و صـفحه قـرار
ارفته است .تصویر قاببندی متمایزی ندارد و یکپارچگی رنگ و تصاویر هویتی کلی و یکپارچـه
به تصویر داده است.

تصویر  . 6برارفته از کتاب بفرمایید عینك مادام سوسکه

بحث و نتیجهگیري

در این مقاله  20کتاب برازیده تصویر توسط شورای کتـاب کـودک در سـال هـای 1395-1342
بررسی و تحلیل شدند که  760صفحه با حدود  716تصویر را در بر می ارفت .شخصیت های سه

نشانهشناسی اجتماعی حضور زنان در83║ ...

است.
این یافتهها نشان میدهد که کتابهای برازیده شـورای کتـاب کـودک بـه عنـوان نهـادی
خصوصی و مدنی توانستهاند در مقایسه با کتابهای متعلق به نهادهای آمـوزش رسـمی ـکـه در
تحقیقات اذشته بررسی شدهاند ـ درک به روزتری از ذائقه مخاطـب داشـته و در جهـت اصـالح
کلیشههای جنسیتی قدم بردارند و زنان را در موقعیتهای برابرانهتری نشان دهند ،اما از آنجا کـه
نویسنداان و تصویراران این آثار نیز در فرایند جامعهپذیری خود با کلیشههای جنسـیتی مواجـه
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کتاب از این جامعه آماری را انسان ها ،هفت کتاب را جاندارانی به جز انسان تشکیل می دهند و در
 10کتاب دیگر شخصیتها هم بهصورت حیوانات و هم انسانها بکار برده شده اسـت .همچنـین
در سه کتاب قهرمان اصلی انسان مؤنث است که در قالب پیرزن خیرخواه ،دختر جنگجو و دختـر
بچهای کنجکاو بازنمایی شده است .کوچه و خیابان ،خانه و خانواده ،بانك ،صحرا و بیابان ،شـهر،
کنسرت ،مدرسه ،دشت و جنگل ،کارااه قلمکاری و  ...ازجملـه موقعیـتهـای بازنمـایی شـده در
کتاب ها هستند .بین کتاب ها سه کتاب به صورت الفبـا آمـوز و چهـار کتـاب بـه صـورت تاشـوی
تصویری هستند .همچنین از مدادرنگی ،آبرنگ و اواش و رنگ پالستیك و ماژیك و پاسـتل در
تصویراری کتاب ها استفاده شده است .این پژوهش نشان می دهد در کتاب هـای دهـه  40و 50
متن بر تصویر غالب است .عناصر بومی و ایرانی در تصویراری مـورد توجـه اسـت .زنـان نقـش
برجسته ای در میان قهرمانها و شخصیتهای داستانی دارند .همچنین مفاهیمی مانند ارزشهای
انسان دوستانه ،کمك به دیگران ،مهمان نوازی ،مبارزه خیر با شر و همدلی در نوشـتار و تصـاویر
کتاب دیده میشود .در کتابهای دهه  60با غلبـه یـافتن محتـوای شـعراونه بـر نثـر ،تصـاویر
مفهومی و استعاری تر می شوند و در دهه  70کتابی برحسب مالک روشی تحقیق ،اثری از سـوی
شورای کتاب کودک برازیده نشده که تا اندازهای بیانگر چیرای جریان ترجمه بر تـألیف در ایـن
دهه است .از دهه  80به بعد کتاب های این حوزه رشد قابل تـوجهی هـم از نظـر کمیـت و هـم
کیفیت پیدا می کند .چراکه تصـویراری  11کتـاب جامعـه آمـاری تحقیـق بـه ایـن بـازة زمـانی
اختصاص دارد و از ویژایهایی برخوردارند :رواییتر و خالقانهتر هستند ،مخاطب را فعال در نظـر
می ایرد و امکان مشارکت مخاطب را در روایت اویی و شخصیت پردازی فراهم مـی کنـد .بیشـتر
تصاویر بر متن غالب هستند و صرفاً نقش تکمیلی نوشتار را بر عهده ندارند .در تصاویر کتاب های
این دوره از الگوی پیروزی خیر بر شر دوره  50فاصله ارفته می شود .عناصر بومی و ایرانی کمتر
بکار برده شده است و موقعیت اجتماعی چندانی برای پرسوناژهای مؤنـث در نظـر ارفتـه نشـده
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بودند بهصورت ناآااهانه در آثار خود تقدم جنسیتی و اولویت به مردان را بـه جـای برابـری بکـار
بسته اند و همچون نظریه فنای نمادین ،زنان را در موقعیتهای حاشیهایتـر و در مکـان خانـه و
خانواده ترسیم کردهاند و این امر باعث شده تا در نیم قرن اذشـته کتـابهـای بـومی در حـوزه
کودک به جای ارزشهای برابریخواهانه بیشتر ارزشهای عرفی را که ریشه در نظام پدرساالرانه
دارند ،ترویج کنند.
از منظر راهبردی باید افت ضرورت دارد تصویرسازی کتاب کودک مبتنی بر مطالعات عمیق
علمی و همسو با مقتضیات زندای و زمانه مخاطب و در عین حال با نگاه به آینده همراه باشد ،تا
از رقبای قدرتمندی چون کارتونها ،بازیهای رایانهای و برنامههای تلفن همراه که ااهی تحـت
جریانها ی جهانی برابرخواهانه به فهم ،درک و اراده زنان تاکید کرده و تفسـیر و کـنش آنـان از
جهان اجتماعی را به رسمیت میشناسند ،از جریان رقابت باز نمانند.

نشانهشناسی اجتماعی حضور زنان در85║ ...
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