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Abstract 
Romantic love, a modern product of the Western world, has gradually 
entered Iran and is known as a major concern among students and the 
younger generation today. One of the most influential factors influencing the 
importance of love between today's young generation is the type of 
animation broadcast during their childhood. Animations are one of the most 
effective programs for shaping the best interests, values, and patterns in 
children's minds and throughout their lives. Therefore, the purpose of this 
article is to represent the concept of love in the favorite animations of 
Ferdowsi University undergraduate students. Thus, a questionnaire was 
given to select the animators and after reviewing the two animations, Baba 
Leng Deraz and Cinderella were identified as the favorite animations of the 
students. It was then analyzed using John Fisk's content analysis and 
semiotics approach. The important results of the research showed that the 
representation of love in these two animations has become the main focus of 
the story. Love is represented in two ways in one look and friendship and 
knowing each other to achieve the perfection of love, marriage. One of the 
most important issues raised in these two animations is the role of the boy's 
support and financial support for a girl at a lower social and economic level 
as the angel of salvation and liberation from the past problems and 
difficulties of life. 

Keywords: Representation, love enmity, Cinderella and longing, semiotics. 
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 یشناس : نشانهکیکالس یها مفهوم عشق در کارتون ییبازنما

 دراز و بابا لنگ ندرالیس یها کارتون

مشهد، مشهد،  یدانشگاه فردوس ،یعموم یارشد روان شناس یکارشناس یدانشجو  این یمیعظ هیمهد

 .رانیا
 

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس یگروه علوم اجتماع اریدانش  انیفوالد دیمج

 

مشهد،  یدانشگاه فردوس ،یعموم یارشد روان شناس یکارشناس یدانشجو پارسا  اضیف نبیز

 .رانیمشهد، ا
  

  چکیده
تدريجواردکشورايرانشدهاستودغدغهکنونیعشقرمانتیککهمحصولمدرنجهانغرباست،به

شود.يکیازمؤثرينعواملتأثیرگذاربراهمیتعشقبیننسلجوانواصلینسلجوانامروزشناختهمی

کارتون نوع پخشامروزي، آنهاي کودکی زمان در کارتونشده برنامهاست. از يکی بسیارهها هاي

هاهستند؛هاوالگوهايبرتردرذهنکودکانودرطولزندگیآندهیعاليق،ارزشتأثیرگذاربرشکل

کارتونبراين در عشق مفهوم بازنمايی مقاله، اين نگارش از هدف دانشجوياناساس، موردعالقه هاي

پژوهشپرسشنامه اين در است. بوده مشهد فردوسی دانشگاه انتخابکارتوناکارشناسی براي بهي ها

پس شد. داده لنگدانشجويان بابا کارتون دو بهازاينکه سیندرال و کارتوندراز موردعالقهعنوان هاي

شناسیجانفیسکتحلیلشدند.نتايجدانشجويانمشخصشدند،بااستفادهازرويکردتحلیلمحتواونشانه

کارتونازنوعبازنمايیاجتماعیاست.درايندوکارتون،مهمپژوهشنشاندادکهبازنمايیدرايندو

مفهومعشقمحوريتاصلیداستاناست.بازنمايیمفهومعشقدرايندوکارتونازنوعبازنمايیاجتماعی

دوستیوشناختتدريجیبرايرسیدنبهکمالعشقيعنی»و«عشقدريکنگاهولحظه»وبهدوصورت

شدهدرايندوکارتون،نقشحمايتگريوتمکنترينمباحثمطرحشدهاست.ازمهمنشانداده«ازدواج

ترازپسرقرارگرفتهاستوآنمالیيکپسربرايدخترياستکهدرسـطحاجـتماعیواقتصاديپايین
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به مشکـالتوسختـیپسر از رهـايیدختر نجاتو بهعنوانفرشته زندگی، بهايگذشته برجسته هطور

تصويرکشیدهشدهاست.

 .یشناس عشق، کارتون، نشانه ندرال،یس ،ییدراز، بازنما بابا لنگ :ها واژهکلید
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 مقدمه 

دهندهتحولجهانعاطفیوآزاديهايآننشانامروزهمفهومعشقودگرديسیوسمبل

زيرروزروابطی(.دراينجهانعاطفیوآزادي،روزبهGarcía & Soriano, 2017است)

دهد.گیدنزنوعیازرابطهراهايجديديراازخودنشانمیبازيشکللوايعشقوعشق

سويآنباسرعتتربهيافتهروزجوامعتوسعهکندکهروزبهمعرفیمی«رابطهناب»باعنوان

کنندواينامرباعثايجادتغییراتدرروابطعاشقانهافراد،زناشويی،جنسیوپیشرويمی

1نوادگیشدهاست)گیدنزخا روابطعاشقانهدرسیرتکاملخودتغییراتیکرده1831، .)

هايجديدارتباطیدرباورهايجوانانونحوهارتباطبااست؛برايمثال،باورودفناوري

(.عشق1831جنسمخالفومفهومعشقتغییراتیايجادشدهاست)کنعانیومحمدزاده،

صورتنشانهجهانیومشترکشودوبهجهانمدرنشناختهمیعنواناصولرمانتیکبه

زوج فرهنگاساسپیوند در ها است)گیدنز، به1831هايمختلفشده ديگر،عبارت(؛

داشتنمتقابليکديگراست.اينتفسیرعشقرمانتیکبیانگرپیداکردنيکهمسرودوست

روتغییرنیزنفوذکردهاستوازايننگاهجهانیبهعشقوروابطعاشقانهبهکشورايران

فاحشیدرمقايسهباگذشتهدرروابطعاشقانهبیندختروپسرايجادشدهاستکهاين

،فوالديانوWyndol & Rose, 2015تفسیرخاصدرروابطناشیازباورهايافراداست)

 1831همکاران، همکاران، و فوالديان دانشجويا1831الف، ايران در بهب(. ورود با ن

شوند.درگیرشدنبارومیهايجديديمثلارتباطباجنسمخالفروبهدانشگاهباتجربه

هايگذشتهتغییراتچشمگیريجنسمخالفوايجادروابطعشقیدرايراندرطیسال

(.1831؛برزيانوهمکاران،1831آباد،داشتهاست)جهانیدولت

ايکديگربدونتوجهبهبسترهاياجتماعیوتاريخیبازنمايیروابطعاشقانهافرادب

شناسانايناستکهبسترهاياجتماعیشناسانوروانممکننیست.يکیازوظايفجامعه

ايرابررسیکنندکهدريکدورهزمانیهنوزبهحیاتخوددرآنجامعهادامهوتاريخی

می ساعی، شريفی و فسايی )صادقی رسانه1831دهند اصلیها(. بسترهاي از يکی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Giddens 



 010 | همکاران و این یمیعظ هیمهد

 

مکاجتماعی ازمنظر هستند. افراد رسانه1331)1کوئیلشدن محیط( سازنده بايد را ها

آن تأثیرعمده شکلنمادينیدانستکه دنیاياطرافها ذهنیمخاطباناز گیريتصوير

رسانه نگرشاست. ارزشها و فرهنگها در قبل از که را است،هايی داشته وجود ها

جايگزينمیکنندوفرهنگوارزشدهندياحذفمیمیپرورش کنند.هايديگريرا

رسانهفراگیرترينبازتولیدوتوزيعمعرفتوآگاهیدرجهانبصرياستوبرمخاطبان

 (.1833؛فروغیوفروغی،1831گذارند)عظیمیوشکرخواه،خودتأثیريعمیقمی

دهیپندارهاياغلبافرادهايجمعیدرشکلکندکهرسانه(بیانمی1313)1کلنر

تولیدمی وادارجامعهازجملهکودکانبازنمودهايیرا کنندکهاينبازنمودهامخاطبانرا

طورمتوسطمدتششساعتبهکنندايدئولوژيخاصیرابپذيرند.کودکانروزانهبهمی

می کنند)گیدتلويزيونتماشا کارتون1831نز، به(. عنوانيکبرنامهپرمخاطبدربینها

به میکودکان، اثر آنان بر مستقیم جذابیت،طور و سرگرمی جنبه بر عالوه و گذارند

جامعهبه روش نهانی اجتماعیصورت و شکلپذيري روابط،شدن، نحوه و نوع گیري،

می شکل را آن بروز اساسآنعواطفو بر کودکان و بزرگدهند در عملها سالی

؛اجاقو1831فروهمکاران،؛شايگان1833،فروغیوفروغی،Garza, 2019کنند)می

صورتهابه(.کارتون1831پور،؛راوداروعاله1831؛فرقانیومحمدکمال،1831واعظ،

تواننديککودکرابهتباهیبکشانندياکنندکهمیسالحدولبهبرايکودکانعملمی

آن به را )مفاهیم آموزشدهند اساسپژوهشHabib & Solimon, 2015ها بر ها،(.

نقشدرخورتوجهوگستردهکارتون ارزشايدرکلیشهها روابطوبهها، طورکلیبرها،

بزرگ تا خردسالی زندگی مختلف ابعاد در کودکان رفتارهاي و دارندباورها سالی

(Garza, 2019؛t al. 2019 e Juliyanti؛Bouko et al. 2019؛Martin, 2017؛Lee et 

al. 2017؛Keys 2016؛Gündoğdu, 2016&  Çelik؛Campbell et al. 2016؛Wells, 

شدنهايیدرايرانمؤيدتأثیرکارتونبرذهنافرادوفرايندهاياجتماعی(.پژوهش2015

شکل استروتايپو متنوع8هايیگیري موضوعات البهدر در که سکانساند هايالي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. McQuail 

2. Kellner 

3. Stereotypes 
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مخاطبانمنتقلمی مختلفبه واعظ، )اجاقو 1831شود فرقانیومحمدکمال، ؛1831؛

 (.1831فروهمکاران،؛شايگان1833فروغیوفروغی،

ها،هايبسیارمحدوديدراينزمینهکهچهمیزاناسطورههاياخیرپژوهشدرسال

گذارند،ساالنتأثیرمیهابرزندگیکودکانوبزرگقواعدبرخاستهازکارتونالگوهاو

عنوانقشربسیارتأثیرپذيرومنفعلدرايبرايکودکانبهانجامشدهاست.کارتونرسانه

هاتعاملدارندواينموضوعبسیارحساسطورگستردهباکارتونجامعهاست.کودکانبه

سرنوشت )فرو است ساز فروغی، و اساسمباحثمطرح1833وغی بر و(. عشق شده،

اينپژوهشبراييافتنهايدانشجويیروابطعاشقانهموضوعاصلیافکاروگفتمان اند.

اينسؤال شکلپاسخبه کارتونها استکه دانشجويانمتولدنیمهگرفته هايموردعالقه

 هاچگونهاست؟اينکارتوندومدهههفتادهجريشمسیچیست؟وبازنمايیعشقدر

 پیشینه نظری

شدنکودکانوساختزيربنايهادررونداجتماعیضرورتواهمیتکارتونباتوجهبه

آن اعتقادي و پژوهشفکري انجامها، مهمهاي و توجه درخور کارتون حوزه در شده

رايرانبهاينشدهاست،امادهابررسیهايمتفاوتیبازنمايیدرکارتوناست.درپژوهش

گزيده است. شده پرداخته محدود بسیار درموضوع مختلف مفاهیم بازنمايی از اي

ارائهشدهاست.1هاياخیردرجدولپژوهش

 های گذشته بازنمایی کارتون در پژوهش .0جدول 

نوع 

 بازنمایی

های  حوزه

 شده بررسی
 های اصلی یافته

جنسیت

هايجنسیتیکلیشه

کارتون بر شکلها تأثیرگیريکلیشهتصوراتقالبیو هايجنسیتی

( Garza, 2019دارند Campbell et al. 2016؛ و؛ فروغی

؛سلیمیکوچیوصادقی1831؛فرقانیومحمدکمال،1833فروغی،

(.1831،کوثريوتفرشی،1831قهساره،

هايجنسیتیوکلیشه

هیجان

ايدرجنسزنومرد،درزنانبیشترباحالتترسوتصوراتکلیشه

ناراحتیودرمردانبیشترباحالتپرخاشگرينشاندادهشدهاست
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نوع 

 بازنمایی

های  حوزه

 شده بررسی
 های اصلی یافته

(Martin, 2017.)

جنسزنوعلم

کلیشه تصورات بهبرخالف دانشمند زنان موجوداتیاي، عنوان

شده بازنمايی توانمندي و قوي )باهوش،  .Reznik et alاند

2019.)

مذهبی

1کابالیسم
مؤلفهکارتون بازنمايی به وها سنت به که کاباال مانند معنوي هاي

(.1838نژادومهديان،پردازند)فرجشود؛میعرفانيهوديتگفتهمی

مضامینمذهبی
موجببهکارتون شوند)موسويوکشیدنعقايدمذهبیمیچالشها

(.1831همکاران،

فرهنگی

هويتفرهنگی

هاياجتماعی،خشونت،نمادهايغیرکالمیوهايیمثلارزشمؤلفه

پوروگذارند)تقیپذيريبینندگاناثرمیهويتتمدنغربیبرجامعه

(.1831همکاران،

شناختیتحلیلنشانه

-هايفرهنگیارزش

اجتماعی

ارزش جهانبازنمايی خیرخواهی، مثل درهايی امنیت و گرايی

ترنشاندادهشدهاستهايشبکهپنجتلويزيونايرانبرجستهکارتون

(.1831کرد،)صمديو

شناختی

1بازنمايیاتوپیا
هاتفاوتمدينهفاضلهيااتوپیارادرايدئولوژياسالموغربکارتون

(.1831دهند)نادريوهمکاران،نشانمی

مفهومخودوديگري

کارتون بر تأثیر با ارزشها و واعتقادها خود مفهوم بازنمايی به ها

می منجر عالهديگري و )راودار شوند شايگان1831پور، و؛ فر

(.1831همکاران،

فضاهايترس

ازنظرجغرافیايی،بازنمايیفضاهايترسباتوجهبهادراکفضايیو

هايمختلفمتفاوتاستحسمکانانسانبهفضا/مکاندرموقعیت

(.1831پورورشیدي،)احمدي

«من»هايمختلفحالت

مؤلف

هايذهنوزبانکودکووجهخالقهپديدآورکارتونبینويژگی

(.1831شود)ملکیانوهمکاران،نسبتبرقرارمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kabbalism 

2. Utopia 
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نوع 

 بازنمایی

های  حوزه

 شده بررسی
 های اصلی یافته

اجتماعی

هاياجتماعیضدارزش

ارزش بهبیشترين ارزشهاي کارتون، در عشق،کاررفته هاي

نظموعلموآگاهیاستوکمترينارزشدوستیوکسبنوع ها،

صنیعی، و )کلیج است کنجکاوي و بهداشت رعايت قانونمندي،

1831.)

هايعربیوشخصیت

غربی

سرزمین اعرابو بازنمايیغرباز غربمردمانپديده هايعربی؛

دهدصورتافراديمتفاوتازخودشاننشانمیخاورمیانهعربیرابه

(.1831العضل،فراسمهديو)شیخ

پژوهش به توجه حوزهبا در بازنمايی پیشین، مذهب،هاي جنسیت، مانند مختلفی هاي

کارتون بیشتر است. گرفته صورت اجتماعی و شناختی حوزه مؤلفهفرهنگ، با هايها

طورمستقلاند،امابازنمايیمفهومعشقبهشناسیشدههايجنسیتینشانهجنسیتوکلیشه

 رسانهکارتوندر در عشق بازنمايی بلکه است؛ نشده بررسی تلويزيونها و سینما هاي

(.1بررسیشدهاست)جدول

 های گذشته بازنمایی عشق در پژوهش .6جدول 

نوع 

 بازنمایی
 های اصلی یافته شده حوزه بررسی

اجتماعی

تجربهزيستهزناندرسريال-

روابطدختروپسردر-

سريال

زنانهخصوصیات-

سريال در عشق بازنمايی پسر، و دختر بین مدرن روابط هادر

شود)صادقیفسايیصورتروابطعاشقانهوضدعاشقانهبیانمیبه

 شريفیساعی، 1831و شريفیساعی، صادقیفسايیو (.1831؛

ازدواجتقلیل عاطفیدر نیاز اهمیتصرفرفع گرايیعاطفیو

شکل باعث زنان رواببراي میگیري نابرابر عاشقانه شودط

(.1838زادهوحمامی،)سهراب

شورشدررهايیخانوادگی

چرخشسنت از ناشی تحوالت باعثشدهسرعت مفاهیم و ها

جنبش خانوادهاستکه مانندشورشدرهايیدر شکلبگیرد؛ ها

رهايیکهموضوعجديدياستوازغربنشئتگرفتهاستو

 آن به عشق بازنمايی عامري،در و )زارعان است شده پرداخته

1831.)
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نوع 

 بازنمایی
 های اصلی یافته شده حوزه بررسی

فکر،احساسورفتارفرهنگی
 ,Karandashevبینفرهنگوعشقرابطهمتقابلوجوددارد)

2015.)

اساسبررسی کارتونبر در عشق مفهوم بازنمايی پژوهشی هیچ در نشدهها، بررسی ها

ازاين توجهشدهاستواينروستکهدرموضوعپژوهشحاضربهاينموضوعاست؛

پژوهشازاينحیثنوآوريدارد.

 رویکرد نظری

ايازعشقمدرنايجادشدهاستعنوانجلوهدرجوامعوفرهنگغربیعشقرمانتیکبه

به فرهنگو بازنمايیعشقرمانتیکتدريجوارد در است. ايرانشده هايشرقیازجمله

دراينپژوهشبهچهارهايمتعدديوجودداردکهبراساسضرونظريه رتوکاربرد،

می اشاره يوجنتالنظريه نظريه ديدگاه اولین عشق1شود. نظريه، اساساين بر استکه

ديدنخوددرچشممعشوق،آلسازيعشقونیزايدهآلايده-1رمانتیکچهارنشانهدارد:

غیرشرطی-1 عشق، ديگري-8بودن به اعتماد عین در آزادي به اشتیاق -1و

دردنیايیبامالکبخشتعالی هاي)الگوها(ارتباطیوبودنرابطهکهعاشقومعشوقرا

(.1831آباديومسعودي،دهد)حسنمعنايیويژهقرارمی

ايده نمونه نظريه رمانتیک، عشق بازنمايیمفهوم نظرياتدر از ازيکیديگر آلی

يونگ به1کارل فرد هر نظريه اين اساس بر معشوقهاست. يافتن کهدنبال است اي

میويژگی الزم خود بقاي براي و باشد داشته خود با مشابه رفتاري )باقريان،هاي داند

1831.)

استرنبرگ معروف نظريه سوم جزء8نظريه سه در را رمانتیک عشق که است

شودکهدرنظرگرفتهاست.صمیمیتهنگامیمطرحمی1ومیلجنسی1،تعهد1صمیمیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Eugental 

2. Jung 
3. Strenberg 

4. Intimacy 

5. Obligation 
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عاشقومعشوقازحدومرزهايعاشقانهفراتربروندوارتباطعمیقوصادقانهبرقرارکنند؛

عشقرمانتیکازدوايکههمدلیوحسکمکگونهبه رسانیبهيکديگرداشتهباشند.

هاوکششیاستکهبیندونفرشودوشاملهیجانجزءصمیمیتومیلجنسیتشکیلمی

(.1831ويسی،شود)طالبیوايجادمی

استکهعشقرااززبانخودواطرافیانشونیز1نظريهچهارمديدگاهروالنبارت

نیچهشخصیت مانند سارتر8هايی ورتر1، لکان1، عمده1، و است کرده ارائه ... ترينو

کند:حاالت،ادراکاتواحساساتيکعاشقرابهشرحذيلبیانمی

انگیزاستوعاشقاتکايخاصخودبهمعشوققهچیزمعشوقعالپرستیدن:همه-1

بیند؛راهمچونيککلمی

وقفهگويی:عاشقباوجودمشکالتبسیاردرعشقبازهمبیمهارناپذيريياآري-1

گذارد؛دردلخودبرارزشعشقصحهمی

نشان-8 با معشوق بر تأثیرگذاشتن براي عاشق تیرهپارساپیشگی: اشروزيدادن

دهد؛ايرابهمعشوقنشانمیگونهپارساپیشگیمجازات

نمیبی-1 عاشق عاشق: ذهن در معشوق دستهمکانی در را معشوق بنديتواند

داند؛ديگرانحبسکند؛چوناورايکتاواصیلمی

عاشقازعشقسرگردانمیپنهان-1 هايشراداندتشويششودواينکهنمیکردن:

ند؛پنهانياابرازک

پرسش-1 اغلب نگرانی، با عاشق مطرحسردرگمی: خود رفتار درباره را هايی

کند؛می

شود؛چشمی:عاشقبرايخودرقیبمتصورمیهم-1

                                                                                                                                        
1. Libido 

2. Bart 

3. Niche 
4. Sartre 
5. Vertre 

6. Lacan 
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هامتأثرشود،تصويرسازيهاوشنیدهتصورکردن:عاشقبیشترازاينکهازحرف-3

کند؛می

شناسدوازطرفیاورارکسیمیناشناختگی:ازطرفیعاشقمعشوقرابیشترازه-3

يابد؛نفوذناپذيروسرکشمی

آمدهادرذهنعاشقدگرگونترينپیشدگرگشت:تصويرمعشوقباکوچک-11

يابدکهمعشوقمانندديگراناست.شودوعاشقناگهاندرمیمی

انتظار:تشويشواضطرابازاحساساتغالبعاشقاستواگرانتظارطوالنی-11

شود؛،دلعاشقپرازاندوهمیشود

درمعرض-11 ناراحتاستو معشوق که احساسکند زمان عاشقهر دلسوزي:

کند؛خطراست،بهاواحساسدلسوزيشديدمی

کندکند،احساسگناهمیاحساسگناه:وقتیعاشقدرحقمعشوقکوتاهیمی-18

(.1831)باقريان،

ارگرفتهشدهاست،ادغامیازچهارنظريهکرويکردينظريکهدراينپژوهشبه

مؤلفهمطرح به توجه با عشقرمانتیکرا اينصورتکه به است؛ توانهايزيرمیشده

شناسايیوبررسیکرد:

-1بودنعشقبرايعاشق،قیدوشرطبی-8سردرگمی،-1سازيمعشوق،آلايده-1

يکی معشوق، شبیه-1شدنبا پنهان-1بودنمعشوقبهعاشق، -1کردن، -3ناشناختگی،

-18تصورکردن،-11مهارناپذيري،-11دلسوزي،-11بودنرابطه،بخشتعالی-3انتظار،

میلجنسی.-11تعهدو-11صمیمیت،-11چشمی،هم

 روش تحقیق

کارتون در عشق مفهوم بازنمايی بررسی يعنی پژوهش هدف اساس همچنینبر و ها

ع پاسخپرسشچارچوبنظريمفهوم به برايدستیابی روشتحلیلمحتوايشق از ها،

نشانه رويکرد با برنامهکیفی است. شده استفاده معانیشناسی از آکنده تلويزيونی هاي

کنندواندکهاينمعانیرادرجهتمنافعغالبدرجامعهوهدفسازندهمنتقلمینهفته
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روش میبه نفوذ مخاطبان بین در گوناگون ازهاي نظامی در نهفته معانی اين کنند.

هايواسطهکنندوحلقهاندکهفرهنگراايجادوترويجمیمندقرارگرفتههايضابطهنشانه

(.1831:113اند)فیسک،بینپديدآورنده،متنومخاطب

کنندگاندرشدهدرزمانکودکیشرکتهايپخشمنظورگزينشصحیحکارتونبه

پرسش پژوهش، کارتوننامهاين درباره نظرسنجی براي دوراناي در موردعالقه هاي

بینکودکیآن بر111ها دانشجويدخترکارشناسیدانشگاهفردوسیمشهدتوزيعشد.

لنگدستاساسنتايجبه بابا کارتون دو اينپرسشنامه، از سینمايیآمده کارتون و دراز

سیندرالانتخابشدند.

توجه با نشانهدرپژوهشحاضر نوعروشتحقیقورويکرد مالکبه هايشناسی،

گیريغیراحتمالیدقیقیبرايتحلیلمحتوالحاظشدهاست.دراينپژوهشباروشنمونه

درازوفیلمسینمايیسیندرالاستفادهشدهقسمتیبابالنگ11هايکارتونهدفمندازصحنه

منظورآگاهیازست.دراينمطالعهبههارخدادهااستکهبازنمايیعشقدراينصحنه

ازرويکردنشانههايمعناگذارياليه براساسايننظريه،1شناسیشده استفادهشدهاست.

ايدئولوژيدريکديگراستکهيک ادغامواقعیتوانواعبازنمايیو الزمهايجادمعنا،

سطوحمختلفطیمی در نزولیرا حرکتصعوديو بهمسیر و بهصوکند رتواحد

می منتقل براينمخاطب فیسککند؛ جان رويکرد به1اساس، سطح سه يافتندر منظور

بهرمزهايموجوددرکارتون درسهها رمزها برمبناياينرويکرد، کاربردهشدهاست.

انداز:شوندکهعبارتسطحرمزفنی،رمزاجتماعیوايدئولوژيتحلیلمی

یکارتون:ايننوعتوصیفشمايیگذراوکلیازتوصیففضايکلیوسطح-1

دهدوفضايحاکمبرمنظورآگاهیذهنخوانندهازآنچهدرکارتونرخمیهابهکارتون

شود؛بازيگرانوروايتمحتوايکارتونارائهمی

شودواطالعاتهااستفادهمیهاومدلولهاازدالهايفنی:درايننوعنشانهنشانه-1

هاودهد؛مانندشخصیتتريدربارهشمايکلیکارتوندراختیارخوانندهقرارمیعمیق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Semiotics 

2. John Fiske 
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زمانومکان،حرکاترقص،هاياستفادهموارديچونرنگ وزاويهدوربین، نما شده،

وسايلصحنه،آهنگمتنو...؛

نشانهنشانه-8 نوع اين در اجتماعی: ويژگیهاي چون مواردي ظاهري،ها هاي

می بیان ... و رفتاري ارتباطی، نشانهشخصیتی، با مقايسه در که اطالعاتشود فنی هاي

دهند؛تريرادراختیارپژوهشگرقرارمیتروعمیقتخصصی

نشانهنشانه-1 نوع اين ايدئولوژي: نشانههاي با مقايسه در نقشها قبلی هاي

مهمارتباط میدهندگی ايفا را بهتري انسجامعبارتیکنند؛ اجتماعی و فنی رمزهاي بین

داري،جنسیت،طبقهاجتماعیو...بخشندکهشاملموارديچونمردساالري،سرمايهمی

(.1833؛فروغیوفروغی،1831فروهمکاران،شوند)شايگانمی

تردرمقايسهباهايتخصصیوپیچیدههايفنیازنشانهدرنظريهجانفیسک،نشانه

اند.ديگرهستند؛بههمیندلیلدرادامهباتفصیلبیشتريارائهشدههاينشانه

 های فنی ابعاد نشانه

بنديافراد،محیطونحوهارتباطمخاطببازاويهدوربینبرتصورونقشزاویه دوربین:

شرحاجمالیدربارهزوايايمختلفدوربینآوردهشده8صحنهفیلمتأثیردارد.درجدول

(.1831وگئورگ،1است)نولتینگ

 شرح اجمالی درباره زوایای مختلف دوربین. 1جدول 

2زاویه همتراز
 4زاویه رو به پایین 3زاویه رو به باال 

احساسهمدرديونزديکی

 دهد.بهمخاطبمی

احساسهیبت،بزرگیوقدرتبه

دهد.مخاطبمی

احساسحقارت،ضعفو

دهد.دادنبهمخاطبمیاهمیتکم



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nollting & 

2. Par angle 

3. Upward angle 
4.Downward angle 
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کوچکنمای دوربین: دوربین درنماي وضعیتافراد فرد استکه قسمتفیلم ترين

می بررسی را مختلف وقايع و بهمحیط مخاطبان داستانکند. کنش درگیر نما وسیله

بهمی يکفیلم در فنی رمزگان تحلیل براي آوردهشوند. نماها از انواعی منتخب طور

نماينزديکونمايبسیارنزديککهانداز:نمايدور،نمايمتوسط،شودکهعبارتمی

(.1838هاتوضیحدادهشدهاست)اسماعیلی،دربارهآن1درجدول

 انواع نمای دوربین .0جدول 

 4نمای بسیار نزدیک 3نمای نزدیک 2نمای متوسط 1نمای دور

نمايدورمحیطقسمت

عمدهصحنهرااشغال

کندوسوژهمی

قدديدهصورتتمامبه

شود.می

نمايمتوسطسوژهازدر

اندازهباکمربهباالوهم

محیطصحنهرادر

گیرد.برمی

درنماينزديکسروشانه

سوژهوبیشترينفضاي

گیرد.صحنهرادربرمی

درنمايبسیارنزديکفقط

بخشکوچکیازچهره

کامليکسوژهمانند

چشم،کلفضايصحنهرا

گیرد.دربرمی

هاوجودداردکهتصويردرصورتهايمختلفیدرعکاسیوفیلمکادربنديکادربندی:

می مخاطب بر را تأثیر بیشترين کادر اين در قوانینقرارگیري ازجمله گذارد؛

و1،مارپیچطاليی1،مثلثطاليی1هايبسیارتأثیرگذارشاملقانوننسبتطاليیکادربندي

دراينپژوهشازق3سومقانونيک هايعاشقانهسومبرايبررسیصحنهانونيکاست.

زمانی درامتدادخطاستفادهشدهاست. هايفرضیقرارکهتصويرروينقاططاليیيا

بخشد.درصدهايموجوددرتقاطعبیانگرمیزانتأثیرگیرد،زيبايیخاصیبهتصويرمیمی

سومبااليیايندريکهايمختلفتصويربربینندهاست؛برايمثال،تصاويرچشمبخش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Far view 

2. Medium view 

3. Close ups 

4. Very close view 

5. Golden ratio 

6. Golden triangle 

7. Golden spiral 

8. One-third rule 
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نگاهنقاطمهمقرارمی و بهخودجذبمیگیرد را ها گئورگ، :1831کند)نولتینگو

113.)
 اصول کادربندی .5جدول 

 

به:0حرکات رقص حرکت سه در رقصنده رقصکه انواع از دايرهيکی وارصورت

کند،نوعیرقصنرمورواناست.مشخصهاينرقصدردرجهاولفرازوفرودحرکتمی

بیندو معمولا همراهموسیقیترينانواعرقص،بهآناست.والسرمانتیک،يکیازمهم

شود.شخصانجاممی

گذارند.هماهنگیواستفادهشدنبرمغزتأثیرزياديمیديدههادراولینلحظهرنگ:رنگ

رنگ از بهدرست درست و است موسیقی در هارمونی مانند آنها بهکاربردن مثابهها

دراختیارشنوندهجاييکموسیقیاستکهنوايدلهايهوشمندانهوبهنت انگیزيرا

رنگمی دگذارد. مخاطب بر خاصی تأثیر هرکدام بیانگرها بنفش نمونه، براي ارند؛

يکیازجنبه وجودايجاديکپارچگیعشق،صمیمیتوعاطفهاستيا هايرنگآبیبا

:1،1838آرامشوحستعهد،ايجاداختاللدرروابطعاطفیفردباديگراناست)لوشر

آيزمن13 8؛ ،1833 رنگ18: همچنینحسرمانتیکدر بنفش(. تا هايطیفصورتی

شوندکهجزوهايقرمزوارغوانیايجادمیاستوايندورنگازترکیبرنگبیشتر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dance movements 

2. Loucher 

3. Eisman 
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رنگشهوانی بهترين هستند؛ باعبارتها همراه حسعشق رنگبنفشالقاکننده ديگر،

 .(1833:31احساسشهوانیاست)آيزمن،

 واحد تحلیل

ثبتشخصیت واحد استو اينپژوهشواحدتحلیلصحنه در اند.فرعیهاياصلیو

هايهابادانلودفیلمهايعشقاست.گردآوريدادهسطحتحلیلاطالعاتبراساسمؤلفه

هايهاونشانههاوثبتويژگیدرازوسیندرالازاينترنت،مشاهدهچندينبارهفیلمبابالنگ

آن در تحلیلکیفیوموجود توصیفو هدفپژوهش، به توجه سپسبا شد. انجام ها

بهشناسینشانهنشانه تحلیلگر نگاه نوع روايیاينپژوهشاز و اعتبار صورتگرفت. ها

نتايجتعمیممعانیاستوبه امادردلیلماهیتکیفیپژوهشوتفسیرنتايج، پذيرنیست،

هايگذشتهومرتبطهايمعتبرپژوهششدهدراينپژوهشازمفروضههايبررسیمؤلفه

استفادهشدهاست.

 های تحقیق یافته

 دراز کارتون بابا لنگ

لنگ لنگکارتونبابا تلويزيونیژاپنیبرمبنايرمانبابا يکمجموعه قلمدراز، به دراز

سال1جینوبستر داستان1331در قالبمجموعه اينکارتوندر است. هايساختهشده

تلويزيونهمبه نامجوديابوتپرداختهاستکهدر بهروايتزندگیدختريبه پیوسته

 در و11ايران پدر تنهاستکه و بینوا ابوتدختري جودي است. قسمتپخششده

کند.جرويسپندلتننوانخانهزندگیمیمادرشدرنوزادياورارهاکردندواودريک

هايجوديابوتاوراراهیمردنیکوکاريازخانوادهثروتمندياستکهباقبولهزينه

می محوريتاتفاقدبیرستان آشنايی اين و مدتکند است. کارتون در بعدي زمانهاي

ازکودکانتادقیقهاستوطیفوسیعیازافراد11تا11پخشهرقسمتازاينکارتون

هاياصلیوپررنگاينکارتونساالنمخاطباناينکارتونهستند.بازنمايیصحنهبزرگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jane webster 
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می بانشان ابوت جودي رابطه قالب در که است عشق کارتون اين محور که دهد

اش)جرويس(است.ازقسمتهفتمبهبعداينکارتونبهرابطهعاشقانهتبديلپدرخوانده

می مبناي و بهشود آن ايناصلی هفتم قسمت )تا رمانتیکاست عشق تصويرکشیدن

می کشیده تصوير به ابوت جودي عادي زندگی هشتمکارتون قسمت از اما شود،

شود(.هايحضوريجوديابوتباجرويسشروعمیمالقات

نشانه و بررسیرمزگان به ادامه جاندر اساسنظريه بر فیلم اين در هايموجود

شود.ابتداشاملرمزگانفنی،رمزگاناجتماعیوايدئولوژياست،پرداختهمیفیسککه

ارائهتصاويريازاينکارتونبررسی با رمزگانفنیهمراه براساسنظريهجانفیسک،

شدهدراينکارتونشاملزاويهونمايدوربین،کادربندي،شود.رمزگانفنیبررسیمی

ادغیرکالمیاست.ونم1مکانرمانتیک،رقصوالس

 رمزگان فنی -الف

صحنه:زاویه دوربین بابابیشتر و ابوت جودي بین قدي تفاوت وجود با عاشقانه هاي

هملنگ زاويه با بازنمايیشدهدراز بهتراز تماشايکارتونايگونهاند؛ مخاطبهنگام که

کند.پنداردواحساسهمدرديمیهايصحنهمیخودرايکیازشخصیت

  
1تصویر  2تصویر    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Waltz dance 
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وسیلهنماينزديکوبسیارنزديکنشاندادههايعاشقانهبهبیشترصحنه:نمای دوربین

کنندونماياشخاصراالقامیاند.درواقعنماهايدوربیننزديکحسصمیمیتبینشده

هاآنحاالتدوربینبسیارنزديکنشانگرحاالتدرونیاشخاصاستکهدراينصحنه

درونی،عشقاست.


1رتصوي1تصوير

سومدراز،کادرطاليیيکمنظوربازنمايیمفهومعشقدرکارتونبابالنگبه:کادربندی

اند.سومقرارگرفتههايعاشقانهدرکادريکبرايتصاويرلحاظشدهاستوبیشترصحنه

 6تصویر  5تصویر 

اندهايیمثلکنارآبودرياباجرويسبازنمايیشدههايعاشقانهدرمکانصحنه:مکان

بی بیانگر صحنهنهايتکه آن در عشق مفهوم تصورات،بودن بازنمايی همچنین است.

بودنرابهپردازيورمانتیکنويسی،مکانزندگیواتاقجوديابوتحسخیالداستان

کند.مخاطبالقامی
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8تصویر 9تصویر 

طبیعتداللتدارند.:رقص والس و موجودات حرکاتدر ريتم بر موزون حرکات

با ابوت جودي که دارد وجود حرکات اين بطن آرامشدر و عشق مفهوم بازنمايی

وخوشحالیپريدن پدرخواندهها از حیندريافتنامه نمايشمیهايشدر گذارد؛اشبه

می اجرا صحنه روي زمانی زير تصوير مثال، کبراي نامهشود ابوت جودي ازه اي

خطخودشومحتوايديدارباجوديابوتدريافتکردهاست.اشبهدستپدرخوانده

تصوير به جوديابوتاينرقصرا کمر حرکاتدستو دامنو در حرکاتموجود

کشیدهاست.
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01تصویر 7تصویر 

 رمزگان اجتماعی -ب

هاياصلیبازنمايیعشقرفتاريشخصیتهايظاهري،شخصیتیوويژگی1درجدول

درازذکرشدهاست.درکارتونبابالنگ

 دراز های کارتون بابا لنگ رمزگان اجتماعی در شخصیت .6جدول 

 های رفتاری ویژگی های شخصیتی ویژگی های ظاهری ویژگی 

جرويس

سفیدپوست، جوان، مرد،

بور، موهاي قدبلند،

صورت تنومند، چهارشانه،

درشتچشمکشیده، هاي

کشیدهآبی،بینی

همه، دوستدار مهربان،

دست ودلباز،معصوم،

اعتماد، قابل همدل،

دلسوز، صمیمی، سرزنده،

صادق، شیطون، فداکار،

پاکدل،محبوب

با مالقات هنگام گل خريدن

گاهومنبعآرامشجودي،تکیه

و صبوري جودي،

جودي،دلسوزي براي کردن

جودي،هاينگهداريتمامنامه

بدونمحبت جودي به کردن

خیره عاشقانه شدنهیچشرطی،

بهجودي
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 های رفتاری ویژگی های شخصیتی ویژگی های ظاهری ویژگی 

جودي

ابوت

الغر، و قدبلند نوجوان، زن،

بینی ظريف، و بلند پاهاي

قرمز موهاي کوچک،

قلبیبافته صورت شکل،شده،

هايمدرنکمرباريک،لباس

ودستباف

خیال ازشیطون، پر پرداز،

پاکدل، صادق، هیجان،

دوستدارمهربان، شاداب،

دوست داشتنی،همه،

خندان،خوش مشرب،

و خونگرم فداکار، همدل،

رو،طنازخوش

بدونمحبت ديگران به کردن

نامه نوشتن عاشقانهتوقع، هاي

نوشتن پدر، به )دخترانه(

خوشحالیداستان عاشقانه، هاي

دريافت هنگام زياد هیجان و

به هديه يا گل،نامه خصوص

خیال اينپردازي کشیدن و

تصوراتراجعبهباباومعشوقه،

نگاه جرويس،عاشقانه به کردن

رفتنباجرويسبیرون

سالی

قهوه موهاي نوجوان، ايزن،

بینی متوسط، قد کوتاه،

پاهاي سرحال، کوچک،

تپل، و صورتگرد کشیده،

هايمدروزعینکی،لباس

مهربان، دلسوز، احساساتی،

خوش خجالتی،آرام، رو،

خوش بیان،خیرخواه،

غمخوار،استرسی

حمايتوهمراهیجوديابوت

گوش داستاندر به هايدادن

نامه و جوديعاشقانه هاي

به ابوت جودي تشويق ابوت،

نوشتنداستان

جولیا

کوتاه موهاي نوجوان، زن،

کشیده، پاهاي بلند، قد بور،

بینیچشم هارنگیودرشت،

باريک، کمر و کوچک

روشنهايلباس

خودشیفته، مغرور، پولدار،

حسود،ديرجوش،وسواسی

وتنوعطلبدرپوشش

خريد خريد، در حساسیت

تجسسدراجناسگران قیمت،

و ابوت جودي کارهاي

بیدارماندنشبانه حسادتبهاو،

ويادگرفتنبافتنیبرايمعشوق

خود

جوديابوتهستندهاياصلیبازنمايیمفهومعشقدراينکارتون،جرويسوشخصیت

عبارتیشونديابههايمشترکشخصیتیورفتاريعاشقيکديگرمیکهباتوجهبهويژگی

رنگی،هايشخصیتیاوماننديکگذاشت.ويژگی«عشقناب»هاراتواننامعشقآنمی

متفاوت و مهربانی شیطنت، ويژگیسادگی، او است. بقیه با مانندبودن رفتاري هاي

کردنوديگرانايخوشحالیسادگیولحظهآور،بهدنکارهايخطرناکوهیجانداانجام

عالقه شادکردن، انجامرا به تجربهمند درکدادن و جديد وهاي ديگران توسط نشدن

بودنبابقیهدارد.متفاوت
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هايجودياودرازفرديپولداروخیرخواهاست.براساسنوشتهجرويسيابابالنگ

عنوانفردناشناسباجوديابوت،عاشقاوفرستدوبعدازديدارنخستینبهدرسهمیرابهم

کهبرايويممکناستنیازهايشود.تاجايیلحظهبیشترمیبهشودواينعشقلحظهمی

قیدوشرطبهجوديعشقکند.بیجوديراازابعادعاطفی،مالی،حمايتیو...برطرفمی

ايدهدونقشعاقالنههايزنانهواحساساتاوتوجهنشانمیظرافتورزدوبهتماممی

گیرد.درکندکهدرهمهحاالتمصالحوخوشبختیاورادرنظرمیبرايجوديايفامی

مجازي حضوري يا جرويس قالب در فیزيکی حضور با زياد سختی و تنگنا لحظات

ياريمیبه را او هديه و فرستادننامه ناپختگیدهدواسطه برابر در هايجوديابوتبا.

کند.صبوريتمامرفتارمی

حالبسیارشادابوپرهیجاناست.اوبدونديدنجوديابوتدختريتنهاودرعین

توقعگذاردوبیاشوآشنايیباويتماماحساساتخودرابااوبهاشتراکمیپدرخوانده

انتهايفیلمادامهداردوجوديتمامزندگیوورزد.نشناختنپدرخواندهتابهاوعشقمی

اساسسايه بر را میتصوراتخود شکل است، افتاده ديوار روي ابتدا در دهد.ايکه

مرورزمانهردفعهبیشترعشقشودوبهجوديدرطولروايتداستانباجرويسآشنامی

کندوبعدسپريمیکند.بهترينلحظاتخودرادرکنارجرويساورادرقلبشحسمی

گويد.اوبههايخودبهاومینويسدوازهیجانازهرديدارباجرويسبرايپدرشنامهمی

اشتیاقتمامگوشمی بههاوخوشحالیدهدوناراحتیسخنانجرويسبا هايمهمشرا

گويدوبهاواعتماددارد.جرويسمی

 ایدئولوژی -ج

دوستیوآشنايیدرطولزماندرازبازنمايیعشقازنوعمحوريتاصلیکارتونبابالنگ

انداز:حتیباوجوداست.دراينکارتونمفاهیمفرعیحولبازنمايیمفهومعشقعبارت

هايزندگیتوسطتفاوتسنی،کمالعشقدرازدواجاست،رهايیازسختیوتاريکی
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مچنیندررابطهعشقیپسرنقششودوهراحتیوروشنايیتبديلمیپسريوحمايتاوبه

.1هايمالیويژهجنبههايیداردکهبرايشممکناست؛بهحمايتیدرتمامجنبه

 کارتون سیندرال

ساختهشدهاست.اين1توسطشرکتوالتديزنی1311کارتونسینمايیسیندرالدرسال

نپخشآنيکساعتزمااستکهمدت8فیلمبرگرفتهازاثرداستانسیندرالاثرشارلپرو

پژوهش اين در است. پرده بر دقیقه ده صحنه11و از عاشقانه هاياينکارتونصحنه

سیندرالبه نام به روايتزندگیدختري به اينکارتون است. انتخابشده نمونه عنوان

پردازدکهدختريبسیارمهربان،نیکوکاروصبوراست.اودرکودکیمادرخودراازمی

کند.ادهاستوباپدر،همسرپدرشودوفرزندشاندرخانهبزرگیزندگیمیدستد

کند.شروعدادنپدرشدرسختیوفشارنامادريخودزندگیمیسیندرالپسازازدست

شود.محوريتپردازيسیندرالراجعبهخوشبختیشروعمیداستانبارؤياپردازيوخیال

واسطهعشقدريکنگاهولحظهبهؤياهايسیندرالبهاينکارتونتحققاينخوشبختیور

درجشنیبه سیندرالوشاهزاده است. يکديگرشاهزاده با درشهر شاهزاده خاطرحضور

بهبررسیاصلیکارتونبهتصويرکشیدهمی1هايشوندوسکانسرومیروبه ابتدا شود.

شود.داختهمیرمزگانفنیدراينکارتونبراساسديدگاهجانفیسکپر

 رمزگان فنی -الف

بنفشودرصحنه:رنگ شاهزاده،رنگغالبفضا هايرمانتیکهنگامديدارسیندرالبا

کنندگینوعیحالتخیرهدهدوبهآبیتیرهاستکهحالوهوايرمانتیکبهصحنهمی

اا شود.حالاگردراينزمینهنسبتواسطهاينرنگتوجهبرسوژهمتمرکزمیداردکهبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

فرهنگیقسمترويپردهنشاندادهشدهاست،امادرايرانبهداليلعرفیو11در«درازبابالنگ»اصلانمیشین.1

تقريب نمايش11اًجامعه، وجود با است. پخشنشده آن صحنهدادهقسمتاز انمیشین،نشدن اصل در هايموجود

.شودصورتخودکارتداعیمینشدهدرذهنمخاطببهقسمتپخش11هايیازبخش

2. Disney 

3. Charles peru 

4. Sequence 
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زپشتسوژهمدنظرتابیدهشود،اثرگذاريصحنهبیشترخواهدتیرهرمانتیکنوريماليما

شدکهدراينفیلمچنینبودهاست.

 06تصویر  00تصویر 

هايفنیبرحرکاتنرمبیشترينتأثیرگذارياينکارتونازلحاظويژگی:رقص والس

هايعاشقانهاولیندرصدازصحنه11صورتکهبیشازرقصوالساستواراست؛بدين

ديدارشاهزادهوسنیدرالبهرقصاختصاصدارد.



 31تصویر  31تصویر 

بودنوفضايرمانتیکهايیچونکنارآبوقصر،احساسعاشقانهبازنمايیمکان:مکان

کند.رابهمخاطبالقامی
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 36تصویر  35تصویر 

 رمزگان اجتماعی -ب 

هاياصلیبازنمايیعشقهايظاهري،شخصیتیورفتاريشخصیتويژگی1درجدول

درکارتونسیندرالذکرشدهاست.

 های کارتون سیندرال رمزگان اجتماعی در شخصیت .9جدول 

 های ظاهری ویژگی 
های  ویژگی

 شخصیتی
 های رفتاری ویژگی

زن،جوان،زيبا،موهايبور،سیندرال

هايدرشت،سفیدپوست،لب

هايکشیدهوبلند،ناخن

هايدرشتوآبی،پاهايچشم

گوشتیوساقپايظريف،

دار،هايدامنکمرباريک،لباس

 ظاهرآراستهومرتب

مهربان،خیرخواه،

رؤياپرداز،نیکوکار،

طناز،آرام،صبور،

اهلموسیقیوآواز،

احساساتی،امیدوار،

مؤدب

آوازخواندندرتمامکارهاحتیدر

داشتنها،رقصهنگامتمیزکردنزمین

درحالکارکردن،مدامخودرادرآينه

ديدنورسیدگیبهخود

 شاهزاده

هايجوان،قدبلند،چشممرد،

هايدرشت،درشت،لب

تیپچهارشانه،خوش

پولدار،صاحب

قدرت،بااراده،

ولیعهد

اش،بارقصیدنوهمخوانیبامعشوقه

شدن،پافشاريواصراريکنگاهعاشق

اشدرتصاحبمعشوقه



 0011تابستان |  62شمارة  |م هفتسال  |هاي نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 066

 های ظاهری ویژگی 
های  ویژگی

 شخصیتی
 های رفتاری ویژگی

 حاکمشهر
مرد،چاق،مسن،موهايکمو

سفید

مهربان،

مشرب،خوش

حوصله،عجول،بی

رؤياپرداز،

پیشهعاشق

شدنبرپاکردنجشنبرايعاشق

هايش،کردنبانوهپسرش،رؤيايبازي

شدنپسرشوشدنازعاشقخوشحال

دستورترکفضابرايرقصشاهزاده

وسیندرال،مهرورزيبهسیندرال

هاياصلیبازنمايیمفهومعشقسیندرالوشاهزادههستندکهبرشخصیت دراينکارتون،

عشق»توانآنراگیردکهمیمبناياولینلحظهديدارايندوبايکديگرعشقیشکلمی

سمتسیندرالونامید.اينعشقبراساسکششومیلازطرفشاهزادهبه«دريکنگاه

رؤياپردازي میتحقق اتفاق بههايسیندرال استو احساساتی مردي شاهزاده دنبالافتد.

هايیمقبولباشد.تکهزيباوطنازباشدوازديدگاهاوويژگیدختريبرايازدواجاس

برآنپافشاريمیاينعشقبراساسنگاهشکلمی انتها سیندرالدختريگیردوتا کند.

به که است اقبال و بخت به رسیدن انتظار در و است رؤياپرداز و تنها مظلوم، زيبا،

آرايشخودتوجهیويژهدارد.هايظاهريوخوشبختیبرسد.اوبهزيبايی

 ایدئولوژی -ج

مهم از يکی است. لحظه و نگاه يک در عشق بازنمايی کارتون اين ترينمحوريت

هاياينکارتون،القايباوررسیدنبهخوشبختی)شوهر(درصورتمهربانوايدئولوژي

کم استو خوشبختی به برايرسیدن جادوگري دخالتمستقیم دختر، الفداکاربودن

به تنها نجاتدختر و خوشبختی تحقق همچنین و ازدواجاست؛ در پسريعشق واسطه

می بیان اجتماعیباال طبقه از و برگبرنده1شودپولدار طنازيبرايدختران زيبايیو .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بردکهتاکنوننیزسفیددخترفقیروتنهارابرايهمسريباخودمیهايقديمی،پسرپادشاهبااسبدرافسانه1.

.شودبختاستفادهمیعنوانمَثَلیبینافرادجامعهبرايدختراندمبه
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رسدوپسريازراهمیاا اصلیدرجذبجنسمخالفاستواگراينويژگیباشد،حتم

.1رساندايخوشمیاورابهآزادي،رهايیوآينده

 گیری نتیجه

هايجاريبیندانشجويانونسلجوانامروزي،بحثدوستیوتريندغدغهيکیازمهم

فراغتوبازيابیمفهومعشقبرايمعنادادنبهروابطباجنسمخالفبرايگذراناوقات

زندگی عشق، است. ايدهشان ازمفهومی برايرهايی دانشجويان امید اتکاي نقطه و آل

شاناست.ازطرفیدانشجويانونسلهايمختلفدرکلزندگیمشکالتوجبرانعقده

هاارتباطبادانند.آنعنواننمادوااليانگیزهوامیدبخشیدرزندگیمیجوانعشقرابه

يکیا تريننیازهايانسانیمثلرهايیاززمهمجنسمخالفوشروعروابطعاشقانهرا

دانند.عشقدرآوردنگوششنواوحسهمدالنهبرايتماملحظاتشانمیدستتنهايیوبه

شود.دانشجويانازطريقاينمفاهیمبازنمايیمی

دهیباورهاواعتقاداتافرادترينکارکردهايتأثیررسانهبرشکلهاازمهمانیمیشین

شدهرفتارهاوباورهايافرادبراساسالگوهايارائهاا شانهستندواحتمالدگیدرطولزن

کارتون میدر شکل براينها درگیرد؛ عشق مفهوم پژوهشبازنمايی هدفاين اساس،

درپاسخبهسؤالاولپژوهشمبنیکارتون برهايموردعالقهدانشجويانکارشناسیبود.

کارتون داينکه موردعالقه گفتهاي بايد است، بوده چه کارشناسی مقطع انشجويان

کارتون پرسشنامهانتخاب طريق از کارتونها درباره صورتاي هفتاد دهه منتخب هاي

دانشجويانکارتون منتخبگرفتو کارتون دو انتخابکردند. را خود هايموردعالقه

لنگ بابا درپاسخبهدرازوسیندردانشجوياندختردردانشگاهفردوسیمشهد، البودند.

هابود،ازروشتحلیلسؤالدومپژوهشکهدربارهچگونگیبازنمايیعشقدرکارتون

شناسیبراساسنظريهجانفیسکاستفادهشد.درادامهدربارهنتايجمحتوايکیفیونشانه

شود.تحلیلیواستنباطیاينروشتوضیحدادهمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

را«سندرمسیندرال»عبارتاستقاللزنانمیالديدرکتاب1331سندرمسیندرال:اولینبارکولتداولینگدرسال.1

 .کاربردهاستبه
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به کارتون ازتصويرکشمحوريتايندو عشق کارتون ايندو در عشقاست. یدن

به غیبی نصیبشمیطرفنیروي دختر مهربانی و فداکاري پاکدامنی، ايندلیل با شود؛

لنگ بابا کارتون در که رفتتفاوت و اساسآشنايی بر عشق ودراز مکرر وآمدهاي

ريکشناختدوطرفازيکديگرشکلگرفتهاست،ولیدرکارتونسیندرالاينعشقد

هااز،بازنمايیعشقدراينکارتون1وجودآمدهاست.طبقجدوللحظهودريکنگاهبه

نوعاجتماعیاست؛بنابراين،نتايجاينپژوهشبامطالعاتصادقیفسايیوشريفیساعی

سهراب1831) و )( حمامی و احتماال1838زاده تأثیرگذاري، اساس بر همسوست. ًا (

روابطباجنسمخالفقدرجوانانازايندوالگوپیرويمیبیشترينبازنمايیعش کند.

ادامهبه ازدواجو اولیننگاهشکلمنظورآشنايیبیشترو دادنصمیمیتوعشقیکهدر

پژوهشمی تغییرنکردنیاست. اينيافتهدرپژوهشگیرد، هايغالمعلیئیوهايهمسوبا

کهبراساسنتايجپژوهشصورتیشود؛بهمی(مشاهده1831(وبهشتیان)1831همکاران)

ازدواجدربیندختروپسرکهدراولويت(،معیارمشترک1831غالمعلیئیوهمکاران)

قراردارد،عشقوعالقهاست.

تیپودختريتنهابازنمايیعشقدرهردوکارتونازطريقيکپسرپولداروخوش

دهد؛بااينتفاوتکهعشقپسربهدختردررويمیوازسطحطبقهاجتماعیپايینجامعه

اساسويژگی بر باباکارتونسیندرال کارتون در ظاهريسیندرالستو هايجسمانیو

،دربخش1شود.براساسجدولحمايتیمتبلورمیدرازعشقپسربهدختردرنقشلنگ

کارتون اين نظري، میپیشینه را بازنمايیها دسته در زيراهتوان داد؛ قرار اجتماعی اي

صحنه کارتوندرخالل مختلفدر احتمالهاي کارتوناا ها، مالکاين برايها را هايی

می معرفی دوستی و براينازدواج کارتونکنند؛ اين اجتماعی بازنمايی بااساس، ها

)پژوهش صنیعی و کلیج شیخ1831هاي و فراس( و )مهدي همسوست.1831العضل )

بهايجادتغییراتیاا هااحتمالهايموجوددرکارتونتوانبیانکردارائهمالکیهمچنینم

هاشود.پژوهشدرمعیارهايدختروپسربرايازدواجودوستیباجنسمخالفمنجرمی

می اولويتنشان و پسر اقتصادي و مالی سطح ازدواج، براي اولويتدخترها که دهند
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ويژگی برايازدواج، اولويتدخترهاهپسرها درباره است. ظاهريدختر ايجسمانیو

قالبويژگی نقشحمايتیپسردر قالببرايمعیارازدواج، برايپسراندر هايمالیو

Carroll et al. 2012شود)هايجسمانیحاصلمیويژگی کنعانیوهمکاران، ؛1831؛

 همکاران، و دهوئی 1831حیدري همکاران، و رجبی در1831؛ اهمیتپژوهش(. ها

عنوانمعیارازدواجتأيیدشدهاست)دربانوهمکاران،هايظاهريبرايپسرانبهويژگی

1831 همکاران، هاشمیو 1838؛ رجايی، میرفرديو نتايجپژوهشمنصوري1831؛ .)

ازدواجويژگی1831) اولويتدختراندر که داد نشان اولويتپسران( هاياجتماعیو

اساسوانهايرويژگی بر همچنین نیست. اينپژوهشهمسو نتايج با شناختیاستکه

گل ازدواجويژگی1831محمدي)پژوهشحنیفیو در اولويتپسران اقتصادي(، هاي

اولويتدخترانويژگی پژوهشدخترانو با نیز اينيافته هاياجتماعیپسراناستکه

حاضرهمسونیست.

وجنتالچهارنشانهبرايعشقمطرحکردهاست.درترگفتهشد،يطورکهپیشهمان

درازعشقجوديابوتبهجرويس)پدرخوانده(سهنشانهازچهارنشانهراکارتونبابالنگ

هايگوناگون،تصويرسازي-1هايمکرربدونانتظاردريافتپاسخ،نوشتننامه-1دارد:

اشتنهاازرويتصويرومعشوقهکردنوکشیدنتصويرهايعاشقانه،تجسمنوشتنداستان

نوشتنناممدامبااوصحبت-8 بودندهندهغیرشرطیها،مکرروبدونابتکارنشانکردن.

تصويرسازي است. داستانعشق نوشتن گوناگون، معشوقههاي با مدام و عاشقانه هاي

ايدهصحبت نشانه آلکردن، معشوقه به رسیدن براي همچنین است. معشوق خودسازي

بودنرابطهرانشانبخشکردن،تعالیايتالششدندرهرعرصهکردنوبرايموفقتالش

باوجودعالقهوتالشزيادجوديابوتبرايمستقلمی اش،ازشدنازپدرخواندهدهد.

مختلفزندگی مراحل میجرويسدر ياري يعنیاشطلب آخر نشانه بیانگر که کند

عین آزاديدر به حمايتاشتیاق جوديابوتبا عشقجرويسبه هايوابستگیاست.

هايايننظريهراوقفهوبدونهیچشرطیوهمچنیناحساسخرسنديونشاطونشانهبی

کند.منعکسمی
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به فردي هر يونگ، رمانتیک عشق نظريه اساس معشوقهبر بادنبال مشابه اي

لنگويژگی بابا کارتون در است. هايخود در صحنهدراز برتمام عشق هايرمانتیک،

هايمشترکاخالقی،رفتاريوشخصیتیبینيکديگراست.همچنینبرمحوريتويژگی

اساسنظريهاستنبرگکهعشقرمانتیکازدوجزءصمیمیتومیلجنسیتشکیلشده

به عشق بازنمايی بهاست، سیندرالست؛ به شاهزاده عشق باصورتیصورت شاهزاده که

 میکششو زيبايیسیندرالعاشقاو بینمیلجنسیو صمیمانه اينعشقرابطه و شود

شود.هامنجرمیدهدوبهازدواجآنهاراشکلمیآن

هادربازنمايیهاونقشاصیلآنشودباتوجهبهاهمیتکارتوندرپايانتوصیهمی

هايمهمبیشتريدرزهمفاهیممتعدددرذهنکودکانوتأثیرآنبردورهبزرگسالی،حو

نشانهکارتون کارتونها مفاهیم بازنمايی درتولید الزم دقت همچنین و شود هاشناسی

صورتگیرد.

 

 پیوست

دانشجويمحترم،باسالم

بیندانشجويانمقبه در پژوهشیکه همکاريدر فردوسیطعکارشناسیمنظور دانشگاه

می انجام لطفاًمشهد کارتونشود، را خود کودکی دوران موردعالقه به ترتیب هاي

کنید. گذاريشمارهاولویت 

ازهمکاريشماصمیمانهسپاسگزاريم.
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دانشکده:رشته:جنسیت:سن:



هاينینجاپشتالک□

شانسلوکخوش□

آنشرلی□

درازبابالنگ□

هافوتبالیست□

آلبومخاطراتامیلیوالکساندر□

میتکیکومان□

سفرهايگالیور□

شِرِک□

سیندرال□

مگامن□

ايکیوسان□

سفرهايعلمی□

پینکیو□

هودرابین□

سفیدبرفی□

ريزهوقاشقسحرآمیزخاله□

گوريلانگوري□

پلنگصورتی□

موشوگربه□

 پسرشجاع□
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 منابع
ترجمۀروحالهزمزمه،تهران:انتشاراتها.شناسیکاربرديرنگروان(.1833آيزمن،لئاتريس.)

بیهقکتاب.

( سپیده. واعظ، و زهرا سیده 1831اجاق، رسانه»(. تعارضنقشسواد حل هويتی-نقشیايدر
مجلهجهانیرسانه.دورهکودکان)موردمطالعه:مخاطبانکودککارتونمردعنکبوتی(.

.11-1،83،شماره11

يواحمدي رشیدي، و زهرا )پور، 1831نس. در»(. ترس فضاهاي بازنمايی ژئوپلیتیک: تحلیل
.11-1،11،شماره11المللیژئوپلیتیک.سالفصلنامهبین.«سینما

( 1831باقريان،عاطفه. ارشد،دانشکدهادبیاتونامهکارشناسیپايانپديدارشناسیتجربهعشق.(.

علومانسانی،دانشگاهفردوسیمشهد.

( محمد. 1831بهشتیان، مقايسه»(. مالکبررسی اقتصادي،اي فرهنگی، )اجتماعی، ازدواج هاي
زوج دموگرافیک( مالکظاهريو با شرفازدواجدوم ازدواجهايآنهايدر در ها

.1-1،11پژوهیفرهنگی،سالهفتم،شمارهجامعه،«اول

)جهانیدولت اسماعیل. 1831آباد، رواب»(. واقعیتِ انطباق میزان بابررسی ايران در طزناشويی
مطالعاتزنوخانواده.دورهششم،،«مفهومرابطهنابگیدنز)موردمطالعه:شهرتهران(

.11-1،13شماره

)حسن شاهد. مسعودي، حسینو 1831آبادي، روان»(. واکنشعشقگمشده تحلیلیاز شناسان:
خود مراجعینو عشقدر مسئلۀ به شناسیپويايیدرواناولینهمايشر،«روانشناسان

ايران،تهران.

بررسیومقايسهمعیارهايازدواجدانشجوياندوره»(.1831محمدي،مهديه.)حنیفی،فريباوگل
رشتهکارشناسی رودهنارشد واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی علوم فصلنامه،«هاي

.31-11،113،شماره1پژوهشیتحقیقاتمديريتآموزشی.دوره-علمی

منظورارائهرويکردينوينبه»(.1831حیدريدهوئی،جلیل،ونکی،امیرساالرومحمدي،نويد.)
بهرهتصمیم گیريهايتصمیمگیريازروشگیريدرخصوصانتخابهمسرمناسببا

.111-131اسالمی.سالهشتم،شمارهدو،فرهنگدردانشگاه،«چندشاخصه
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( فاطمه. غفاري، و سپیده رودکنار، عظیمی فتحعلی، رودکنار، عظیمی فاطمه، (.1831دربان،

مشهد» پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه از همسر انتخاب معیارهاي ،«بررسی
.11-1،11،شماره1فصلنامهسالمتوسالمنديخزر.جلد

عاله و اعظم )راودار، مانیا. 1831پور، انیمیشن»(. در ديگري بازنمايی جايزهتحول برنده هاي
.31-81،111،شماره11ارتباطات.سال-مطالعاتفرهنگ،«اسکار

خسته و مريم نوبندگانی، ابراهیمی غالمرضا، )رجبی، رضا. 1831مهر، رتبه»(. و بنديمقايسه
زدانشجوياندختروپسرودانشجويانکرد،بختیاريوعربهمسرگزينیدربینگروهیا

.11-1،11،شماره8پژوهشیدانشگاهشاهد.دوره-فصلنامهعلمی،«دانشگاهچمراناهواز

( پرديس. عامري، و منصوره 1831زارعان، بازخوانیمعنايعشقبه»(. و منزلهتحوالتخانواده
ساختهاينگماربرگمان(،«هايیازيکازدواجصحنه»شورشدررهايی)باتأکیدبرفیلم

.13-3،31نامهزنان،دورهپژوهش

هايجنسیتیدربازنمايیتغییرکلیشه»(.1831قهساره،رضوان.)کوچی،ابراهیموصادقیسلیمی
،شماره11رسانه.سال،«اسفنجیورابطهآنبالیبرالیسمفرهنگیواقتصاديپويانمايیباب

8،111-188.

)سهراب عطیه. حمامی، و مهران 1838زاده، زنان:»(. زيسته تجربه در عشق برساختاجتماعی
زندرفرهنگوهنر.،«بررسیکیفیمسائلوتبعاتروابطعاشقانهدخترانمجردتهرانی

.111-1،133،شماره1دوره

)شايگان فرزان. سجودي، و قاسم تورجی، نادر، 1831فر، نحوه»(. مفهومشکلواکاوي گیري
ديگري» و خود پنجسطحی« و فیسک( روشفنی)جان بر تکیه با تن بن کارتون در

.113-31،111،شماره11هايارتباطی.دورهفصلنامهپژوهش،«)روالنبارت(

فراسشیخ و علی )مهدي، محمد. 1831العضل، کلیشه»(. عربی شخصیت سازيبازنمايی
،83،شماره11صلنامهمطالعاتفرهنگیوارتباطات.دورهف،«شناسیکارتونغربیشرق

81-11.
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فصلنامه،«شناختیروابطعاشقانهوروابطمبتنیبرفريبدررسانهملیايرانی:تحلیلنشانه
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ربی،دبی.اماراتمتحدهع

انتخابهمسرومعیارهاي»(.1831فر،مهديومحمدزاده،حمیده.)کنعانی،محمدامین،حمیدي
مطالعه ازدواجآن: زنان و مردان بین در رشتاي شهر «کرده نهادهايجامعه، شناسی

.113-3،111،شماره8اجتماعی.دوره
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ترجمهناصرموفقیان،تهران:نشرنی.مدرنیتهوهويتشخصی.(.1831گیدنز،آنتونی.)
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.38-18،113هنرهاينمايشیوموسیقی.شماره

سعیده )موسوي، محمدرضا. حسنايی، و سیدسعید زاويه، احمدي 1831سادات، بازنمايی»(.
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( حسین. 1831منصوري، مؤلفه»(. ازبررسـیعوامـلو اسـتفاده با انتخابهمسـر بر هايمؤثـر
دانشجوياندختروگیريچندشـاخصه)ام.اي.دي.ام.()موردمطالعه:هايتصمیمتکنیک

.31-11،111پژوهشنامهفرهنگیهرمزگان.شماره،«پسرشهربندرعباس(

( محمدصادق. رجايی، و اصغر 1831میرفردي، باورهاي»(. بررسینقشخصوصیاتظاهريو
گزينیدرانتخابهمسر)مطالعهموردي:دانشجويانمجرددختروپسراعتقاديبرهمسان

اسالمی آزاد خانواده.،«واحدجهرم(دانشگاه و شورايفرهنگیاجتماعیزنان فصلنامه

.113-13،111،شماره11سال

( مراد. ياريدهنوي، و حمیدرضا علوي، زينب، 1831نادري، کارتون»(. در هايبازنمايیاتوپیا
هستی مفاهیم بر تأکید با انسانکودکانه ارزششناسی، و «شناسیشناسی و، اسالم

.13-1،31،شماره3ربیتی.سالهايتپژوهش

( گئورک. بلیتز، و يوهان 1831نولتینگ، .) عکاسی. در امین.کادربندي موسوي بهزاد ترجمه

تهران:انتشاراتاسلیمی.

بررسیتجربیدونظريهرقیب»(.1838هاشمی،سیدضیا،فوالديان،مجیدوفاطمیامین،زينب.)
.131-1،111،شماره1تفرهنگیايران.دورهفصلنامهتحقیقا،«همسرگزينیدرايران
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