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چکیده
بازنمایی شخصيت  های زن، یکی از محورهای اصلی توليد انيميشن در کمپانی والت دیزنی است. اولين انيميشن بلند دیزنی، سفيدبرفی 
و هفت کوتوله درسال1937 و زوتوپيا در سال2016 یعنی حدود80 سال بعد ساخته شد. تحول کليشه های جنسيتی و شخصيت زنان 
در این آثار روندی آشکار و قابل تأمل است. در این مقاله 13 نمونه از مهم ترین آثار کمپانی دیزنی در بازه ی زمانی بين1937 تا 2016 
انتخاب شده اند. در همه ی این آثار شخصيت اصلی داستان قهرماِن زن است. این پژوهش تالش دارد تا با اتکا بر رویکردهای بازنمایی، 
به تحليل آثار هدف پرداخته، نحوه ی بازنمایی شخصيت قهرمان زن و تحوالت آن را در سينمای انيميشن دیزنی ارزیابی نماید 
چنان که استراتژی های برساختِی کليشه سازی و اسطوره سازی، از ابزار مهم بازنمایی رسانه ای برای تعریف و تثبيت معانی هستند. در 
این مقاله، با استفاده از الگوی سه سطحی نشانه شناسی روالن بارت، داللت های صریح، ضمنی و ایدئولوژیک تحليل می شود. یافته ها 
حکایت از تحوالت عمده در روند بازنمایی شخصيت های زنانه در این توليدات دارند؛ شيوه ی بازنمایی قهرمانان زن از ابتدا تا اواخر 
قرن بيستم، تغييرات مربوط به اواخر قرن بيستم و اوایل قرن بيست و یک، و نيز دگرگونی های مربوط به دهه ی اخير. درنتيجه این 

تحوالت را می توان تقارن و تأثير موج های اول تا سوم جنبش فمينيزم دانست.
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و  نوجوان  دختران  روي  بر  تمرکز  و  تبليغ  با  انيميشن  رسانه ی 
چون  مفاهيمي  القاي  به  آن ها  تحریک آميز  و  ظریف  مخاطب قراردادن 
فردیت، حقوق بشر و اومانيزم غربي، اهداف خاصي را در جامعه ی درحال 
گذار مدرن به پُست مدرن دنبال مي کند و با  تعریفی جدید از قهرمان در این 
عصر، سعي در قراردادن مخاطب در موقعيت مسلط و هژمونيک فرهنگی 
دارد. موقعيتي که مخاطب معاني ضمني را همان گونه که توسط صاحبان 
آن برساخته شده، دریافت و به عنوان امري طبيعي بپذیرد. در واقع، بانيان و 
حاميان آن، اهداف ایدئولوژیِک خود را به عرصه هاي ظریفی هم چون سبک 
زندگي، مد، سرگرمي و اوقات فراغت کشانده و به تزریق تدریجي سلطه 
و هژموني خود در عرصه هاي مختلف حيات فردي، اجتماعي و سياسی 
نسل ها مشغول اند. دراصل بانيان و مولدان این رسانه های تصویری درحال 

ترویج ایدئولوژی خود، با کنارزدن ایدئولوژی حاضر هستند. 
شناخت تأثيرات مؤلفه های اجتماعی و ایدئولوژیک    موجود   و    بازتاب1معنا 
در فيلم های انيميشن به ویژه بر قشر مخاطب اصلی آن یعنی کودکان و 
نوجوانان، دارای ضرورت و اهميت زیادی است. دیدمان ها2 و کليشه هاي 
جنسيتي اي که در کودکي برای ما تعریف مي شوند در سرتاسر زنـدگي به 
انحاء مختلف تکرار و تقویـت مي شوند. کودکان و نوجوانان مفاهيم این آثار 
را برمبناي زندگي فردي و ارزش هاي روز جامعه دریافت مي کنند. »به طور 
بيشتر  بيستم،  قرن  ميانه ی  انيميشن هاي  اصلی  معمول شخصيت هاي 
برگرفته از داستان ها و ادبيات عاميانه هستند« )خزاعی، 1396، 4(. و در 
آن ها شخصيت هاي اصلي داستان، دخترانی معصوم، مهربان و فرمان بردار 
هستند که مورد ستم قرار می گيرند. با دگرگونی های فرهنگي و اجتماعي 
در گذر زمان، در اواخر قرن بيستم و اوایل قرن بيست و یکم، تحوالت 
مهمی در بازنمایی3 شخصيت هاي انيميشن رخ داده است. دراین  آثار عموماًً 
تصویر دختران مانند قبل مطيع، منفعل و فرمان بردار نيست. در نمایش 

شخصيت قهرمانان جدید، آنان را در جست وجوي زندگی دلخواه خود به 
نمایش مي گذارند. اختالف نظر بين شخصيت اصلی با پدر و مادر، استقالل 
طلبی دختران و اعراض از کليشه های سنتی از جمله درون مایه هاي اصلي 

آثار دخترانه ی قرن بيست و یکم به ویژه آثار دهه ی اخير به شمار مي رود.
صنایع  و  رسانه ای  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  دیزنی4 
سرگرمی جهان شناخته می شود که تا به امروز انيميشن های دخترانه ی 
خاطره انگيزترین  جزو  آثار  این  از  بسياری  است.  کرده  توليد  بسياری 
انيميشن ها و اسطوره های تاریخ سينما به شمار می آیند. این استودیو تاکنون 
58 فيلم سينمایی توليد کرده است. مسأله ی اصلی در این پژوهش، نحوه ی 
بازنمایی زنان در محتوای رسانه ای انيميشن استودیو والت دیزنی و تحول این 
بازنمایی در مسير توليدات آن است. در این مقاله از ميان آثار کمپانی دیزنی، 
13 اثر مشهور از سال 1937 تا 2016 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند 
)جدول 1(. این آثار عبارتند از: سفيدبرفی و هفت کوتوله5، سيندرال6، زیبای 
خفته7، پری دریایی کوچولو8، دیو و دلبر9، عالءالدین10، پوکاهونتاس11، 
موالن12، گيسوکمند 13، دلير 14، یخ زده15، موآنا16 و زوتوپيا17. انيميشن های 
منتخب از ميان آثاری صورت گرفته که شخصيت قهرمان زن، محور اصلی 
داستان است. دليل اصلی انتخاب آثار مذکور، تأثير تحوالت فکری و فرهنگی 

این استودیو درقبال کليشه های جنسيتی در بستر توليد آن ها بوده است. 
پرسش این است که بازنمایی و معناسازي رسانه ي انيميشن از تصویر 
قهرمان زن در این آثار چگونه صورت پذیرفته و این بازنمـایي متـأثر از 
کـدام گفتمـان، ایـدئولوژي و ارزش  است و در نهایت چه تحوالتی در این 
قهرمان پردازی از اولين تا واپسين آثار سينمای انيميشن دیزنی مشاهده 
می گردد. براین اساس، با تکيه بر رویکردهای بازنمایی و استفاده از الگوی 
و  ضمنی  صریح،  داللت های  بارت18؛  روالن  نشانه شناسی  سه سطحی 

ایدئولوژیک درجداول مربوط، به تحليل آثار هدف می پردازد. 

روش پژوهش
در نشانه شناسی، معنای صریح و معنای ضمنی مفاهيمی هستند که 
از هم متمایز  با دال و مدلول به کار می روند و دو نوع مدلول  در رابطه 
می شوند: مدلول صریح و مدلول ضمنی و معنا شامل هردو می شود چنان که 
»هيچ کدام از این دو بر دیگری اولویت ندارد و بافت تعيين کننده است. 
معنای صریح را به طور معمول با عباراتی هم چون؛ مبتنی بر تعریف، معنای 
بدیهی یا معنای مبتنی بر دریافت عام، یا مطابق با عقل سليم توصيف 
کرده اند« )چندلر، 1387، 217(. بارت به طورکلی سه مرتبه از داللت را 
معرفی می کند. مدل تحليل نشانه شناسی او با تأکيد بر معانی صریح و 
ضمنی نشانه ها، به مرتبه ی سوم یعنی مرحله ی تلفيق داللت ضمنی و 
داللت صریح، به بازیابی اهداف ایدئولوژیک می پردازد که در این مقاله از این 
سه مرحله به عنوان روشی برای تحليل آثار مورد نظر بهره برداری می شود. 

این مراحل عبارتند از:
1.  مرتبه ی اول؛ داللت صریح است. در این مرحله نشانه از یک دال و یک 

مدلول تشکيل شده است.
2.   مرتبه ی دوم؛ داللت ضمنی است که نشانه ی دارای داللت صریح را در 

حکم دال خود می پذیرد و مدلولی تازه را به آن منصوب می کند.
3.   مرتبه ی سوم ؛ داللت ایدئولوژیک است. داللت ضمنی و داللت صریح 
در تلفيق با یکدیگر ایدئولوژی را توليد می کنند. در این مرتبه نشانه ها 
بازتابی از اصلی ترین مفاهيم متغيير فرهنگی هستند که حامی یک دیدگاه 
عين گرایی،  خردگرایی،  آزادی،  پدرساالری،  مانند  خاص  جهان شمول 

نژاد پرستی و... است )چندلر، 1387، 217(. 
چنان که ذکر شد، امکان دارد هر نشانه عالوه بر معنای صریح، معانی 
ضمنی نيز داشته باشد که درنهایت مخاطب را به داللت های ایدئولوژیک 
رهنمون می سازد. این مقاله تالش دارد تا به منظور دستيابی به نحوه ی 
بازنمایی شخصيت های اسطوره ای زن قهرمان در طول مدت هشت دهه 
درسينمای انيميشن دیزنی و کشف الیه های ایدئولوژیک آن، درچارچوب 
نظریات بازنمایی، با توجه به الگوی سه سطحی بارت، شخصيت هریک از 
قهرمانان را از نظر ظاهر، نشانه های رفتاری و کنش های معنادار کاراکتر 
تحليل نماید. بنابراین عالوه بر تفکيک داللت های صریح و ضمنی، داللت های 
ایدئولوژیک را مبتنی بر زمينه ها و امواج فمينيستی آثار بازیابی و تشریح 
می نماید. کليه ی نماها19، صحنه ها20، و فصل های21 هر فيلم، درنهایت یک 
متن یکپارچه را تشکيل می دهند و مفهوم قهرمان زن با تحليل کلی فيلم 
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به دست آمده است. بنابراین در اینجا واحد مشاهده، فيلم و واحد تحليل نيز 
فيلم است و مجموع سکانس هایی که بيان اصلی روایت را از طریق تصویر 
برعهده دارند. چنان که در مقدمه نيز ذکر شد، این پژوهش به تحليل13 
اثر منتخب )جدول1( از سال های 1937 تا 2016 به منظور دستيابی به 
چگونگی بازنمایی زن قهرمان و تحوالت این بازنمایی درطول حدود یک 
قرن توليدات دیزنی پرداخته است. تفسير بازنمایی ها ابزاری برای نمایش 

داللت های ایدئولوژیک است که در بطن تصاویر نهفته اند.

پیشینه ی پژوهش
تاکنون پژوهش های متعددی به موضوع جنسيت و شيوه های بازنمایی 
رسانه ها، از دیدگاه های متفاوت پرداخته که یکی از   مهم ترین آن ها رویکرد 
برساخت گرایي اجتماعي اروینگ گافمن به مقوله ی جنسيت و بازنمایي آن 
در رسانه هاي دیداري است. از دیدگاه گافمن در کتاب تبليغات جنسيتي 
)1979(، جنسيت به صورت دیداري به شکل هاي مختلف در گستره ی 
تبليغات رسانه اي برساخته مي شود. او معتقد است عدم تشابه در رفتار 
از  به وجود نمي آید و بسياري  بيولوژیک  تفاوت هاي  براساس  زن و مرد، 
رفتارهای اجتماعي که به طور طبيعی ویژگی زن و مرد شناخته مي شوند، 
دراصل ابزاري برای توليد این تفاوت ها هستند. نقطه ی کانوني بحث نظري 
گافمن در تبليغات جنسيتي؛ مفهوم نمایش جنسيت است. از نگاه او در 
موقعيت هاي مختلف اجتماعي، جنسيت ازطریق نمایش ابراز مي شود. این 
نمایش ها هویت اجتماعي افراد را بازنمایی نموده و ازاین منظر براي دیگران 
نقشی بيانگر ایفا می کنند. در این راستا پژوهش هایی نيز باتوجه به شيوه های 
قهرمان پردازی زنان در انيميشن های دیزنی به این مقوله پرداخته  که بخشی 
از جدیدترین آنها ازاین قرارند؛ جانگ و کيم )2020( در مقاله ای باعنوان 
»تجزیه وتحليل رفتارهای نقش جنسيتی مطابق با بيان دیداری انيميشن 
دیزنی: تمرکز بر شخصيت های زن؛ موالن، گيسوکمند ، موانا و منجمد 2« 
شخصيت های این چهار انيميشن را بازنمایی هویت زن مدرن دانسته اند. 
این مطالعه تأیيد می کند که امروزه ژست  و رفتارهای کليشه ای زنان برای 
به تصویر کشيدن قهرمانان زن در فيلم های انيميشن مورد استفاده قرار 
نمی گيرد و ترکيب داستان و جنبه های مختلف شخصيت ها از کليشه های 

رسمی فرار کرده اند. هم چنين ریو )2019( در مقاله ی »هویت جنسيتی و 
عمکرد زنان در انيميشن های دیزنی« با تأکيد بر نقش قهرمانانه ی زنان، 
پوکاهونتاس و موالن را به عنوان اولين زنان قهرمانی معرفی می کند که 
کم کم شروع به انحراف از عملکرد کليشه های جنسيتی گذشته می کنند. 
از دیدگاه نویسنده در این آثار، محدودیت هایی وجود دارد مبنی بر این که 
در روایت آن ها همچنان عشق بين زن و مرد محور اصلی فيلم است اما با 
تغيير عملکرد جنسيتی، نمایانگر یک شخصيت زن فعال اند که پادشاهی 
خود را به طور مستقل تأسيس می کنند. ریو می گوید: با نگاهی به عملکرد 
جنسيتی مردان، مردان عمدتاًً فعال هستند و نقشی مسحورکننده برعهده 
می گيرند اما زنان در درجه اول مطيع و منفعل هستند. او این ایدئولوژی های 
دوره ای و هویت جنسيتی را کليشه های نادرست برای کودکان و خردساالن 
می داند. هين و همکاران )2018( در مقاله ی خود باعنوان »ظهور شاه زاده 
خانم آندروژینوس: بررسی نمایش  جنسيت در شخصيت های شاهزاده و 
شاهزاده خانم فيلم های دیزنی، پخش شده در سال های 2009-2016« با 
استفاده از روش تحليل محتوا به بررسی ویژگی های رفتاری، چگونگی نجات 
و عشق شخصيت های شاهزاده و شاهزاده خانم در پنج فيلم دیزنی که بين 
سال های 2009 و 2016 توليد شده می پردازد )شاهزاده خانم و قورباغه، 
گيسوکمند، دلير، منجمد و موآنا(. هم چنين برای ارزیابی تغييرات تاریخی، 
آن ها را با آثار قبلی مقایسه نموده و نتيجه می گيرد که در فيلم های2000 
تا 2010 رفتارهای زنانه و مردانه تقریباًً به طور برابر به نمایش درآمده اند، 
بنابراین باگذشت زمان، نمایه های برابری طلبانه تری را نشان می دهند. 
عالوه بر این، شاهزاده خانم ها بيشتر مجرد می مانند. قارابدیان )2014-

2015( نيز در مقاله ی »متحرک سازی نقش های جنسيتی: دیزنی شاهزاده 
خانم مدرن را چگونه بازتعریف می کند« معتقد است که با توليد فيلم دلير 
از قهرمان  در سال 2012 و یخ زده در 2014، دیزنی نسخه ی جدیدی 
زن را ارائه داده است و می گوید، دیزنی این بار می خواهد شاهزاده خانم ها 
به عنوان قهرمان واقعی عليه کليشه های خود شورش کنند. آن ها این بار نه 
از طریق نحوه ی تولد بلکه توسط عملکردشان قهرمان می شوند. نيز یربی و 
همکاران )2014( در مقاله ی »نقش های جنسيتی در انيميشن های دیزنی« 
می گویند؛ شخصيت مرد در آثار اوليه ی دیزنی، بسيار مهم و برتر نمایش 
داده می شود، به طوری که مثالً با یک بوسه به سفيد برفی زندگی دوباره ای 
می بخشد. این نشان می دهد که یک شخصيت مرد در انيميشن دیزنی 
چقدر قادر متعال به تصویر کشيده شده است. در این آثار، شخصيت های زن 
با نقش های مطيع و منفعل، پيام خوبی به دختران جواِن قرن بيست ویکم 
نمی دادند. تورجی )1398( در پایان نامه ی دوره دکتری پژوهش هنر با 
عنوان »تحليل گفتمان پسا استعماری در انيميشن های آمریکایی مورد 
است  متنی  دوگانه ی  عناصر  درپی  بن تن«،  انيميشن  مطالعاتی: سریال 
که قادر به توليد محورهای غيریت ساز هستند. وی به نقل از ادوارد سعيد 
می گوید: »مخاطبان حين برخورد با این محورها، نسبت به انتخاب یکی از 
دو وجه آن از خود عکس العمل نشان می دهند. از دیدگاه نویسنده؛ آن ها در 
مواجهه با دوگانه های متنی، سمت و سویی را برمی گزینند که متن تمایل 

دارد.« 
در پژوهش حاضر، چگونگی بازنمایی شخصيت های اسطوره ای زن در 
طول مدت هشت دهه درسينمای انيميشن دیزنی و تبيين تحوالت آنان 

از شخصيت های منفعل اوليه تا قهرمانان دهه ی اخير دارای نوآوری است.

جدول 1- مشخصات کلی انیمیشن های مورد تحلیل.

 ندهتولید کن کرانتاریخ ا نام انیمیشن ردیف

 والت دیزنی 1۹۳۷ و هفت کوتوله سفید برفی 1

 والت دیزنی 1۹50 سیندرال 2

 والت دیزنی 1۹5۹ زیبای خفته ۳
 والت دیزنی 1۹۸۹ پری دریایی کوچولو 4
 والت دیزنی 1۹۹1 دیو و دلبر 5

 والت دیزنی 1۹۹2 عالءالدین 6

 والت دیزنی 1۹۹5 پوکوهانتس ۷

 والت دیزنی 1۹۹۸ موالن ۸
 والت دیزنی 2010 گیسوکمند ۹

 پیکسار -دیزنی 2012 دلیر 10
 والت دیزنی 201۳ یخ زده 11

 والت دیزنی 2016 موآنا 12

 والت دیزنی 2016 زوتوپیا 1۳
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مبانی نظری پژوهش
از  است.  هال22  استوارت  آثار  و  نظریات  از  منبعث  بازنمایی،  مفهوم 
دیدگاه هال، بازنمایی به منزله ی نوعی برساخت اجتماعی است. بر این مبنا، 
چارچوب نظري این پژوهش براساس رویکرد برساختي هال به نظریه ی 
بازنمایي23 استوار شده است. چنان که از منظر وی، سه برداشت مهم و 

متفاوت از بازنمایي رسانه اي وجود دارد؛
1. نظریه هاي بازتابي24؛ رویکرد بازتابي بر این باور است که کارکرد زبان 

مانند یک آیينه، بازتاب معناي صحيح و دقيقا منطبق با جهان است.
2. نظریه هاي تعمدي25؛ در این رویکرد، »کلمات« معنایي را که واقعا 

مؤلف قصد انتقال آن را دارد، با خود حمل مي کنند.
3. نظریه هاي برساختي26؛ براساس این رویکرد، ما معاني را مي سازیم و 
این عمل را به واسطه ی نظام هاي بازنمایي مفاهيم و نشانه ها انجام مي دهيم 

)هال، 1997، 24 - 25(. 
برمبنای رویکرد برساختگرا ی بازنمایي، معنا یک برساخت اجتماعی 
است؛ به این مفهوم که هيچ یک از رسانه ها قادر نيستند بازتابی آیينه وار 
از واقعيت ارائه کنند. از دیدگاه هال بازنمایی نوعی اندیشيدن، فهميدن و 
تفسير جهان است. به عبارت دیگر بازنمایی یکی از کارکرد های فرهنگی 
توليد معنا است، »ساختی که رسانه های گروهی از ابعاد مختلف واقعيت 
مانند: اماکن، اشياء، اشخاص، هویت های فرهنگی و مفاهيم مجرد دیگر 
ایجاد می کنند. تجلی بازنمایی ها ممکن است به صورت گفتاری، نوشتاری، 
یا تصاویر متحرک باشد« )دایر، 2005، 204(. نحوه ی بازنمایی محتوای 
ایدئولوژی های  راستای  در  و  توليد  استراتژی های  مهم  بخش  رسانه ها، 
توليدکنندگان است. از نظر هال »تالش برای تثبيت معنا در نتيجه ی عمل 
بازنمایی محقق می شود که سعی می شود پای معانی بالقوه ی متفاوتی به 
یک متن کشيده شود و به یکی از معانی ارجحيت داده شود« )هال، 1997، 
228(. هال این معنای حاصل از بازنمایی را معنای مرجح می نامد. از دیدگاه 
او کليشه سازي27 و طبيعي سازي28 دو استراتژي عمده ی بازنمایي هستند 
که از سوي رسانه ها در بازتوليد هویت زنان و برساخت ایماژهاي مبتني بر 
تبعيض جنسيتي به کار گرفته مي شوند« )مسعودی و خسروی، 1392، 

 .)48

1- کلیشه سازی
هال کليشه سازی را کنشی معنا سازانه می داند و معتقد  است »اساساً 
برای درک چگونگی عمل بازنمایی نيازمند بررسی عميق کليشه سازی ها 
هستيم« )هال،1997، 257(. هر آنچه در فرایند پردازش اطالعات دخيل 
است می تواند ابزار کليشه سازی باشد؛ از تأثيرات تکنولوژی تا ساختارهای 
روان شناختی افراد. »کليشه سازی شيوه ی مرسوم گروه های حاکم است که 
تالش می کنند به کل جامعه طبق دیدگاه خود، نظام ارزشی و ایدئولوژی 
خود شکل بدهند« )هال، 2003، 259(. رسانه ها کليشه ها را می سازند و 
آن ها را تقویت و تثبيت می کنند. کليشه سازی فرایندی است که براساس 
آن طبقه بندی های اجتماعی فرهنگی منطبق با ایدئولوژی شکل می گيرد و 
بر ویژگی هایی ثابت و تکراری استوار است. قهرمان زن در هردوره ی تاریخی 
از آثار کمپانی دیزنی، درچارچوب کليشه های مربوط به آن دوره به ایفای 

نقش می پردازد. 

2-  طبیعی سازی
در ادامه ی نظریات هال درخصوص بازنمایی و در تکميل آن؛ مفهوم 
بارت ذیل عنوان اسطوره سازی مطرح شده  طبيعی سازی در آثار روالن 
است. بارت »ویژگی اسطوره را تبدیل یک معنا به فرم می داند« )بارت، 
1375، 58(. »برای بارت اسطوره ها به عملکرد ایدئولوژیک طبيعی سازی 
کمک می کنند تا واکنش های فرهنگی به اموری کامالًً طبيعی، عادی، 
خودآگاه و مطابق با عقل سليم به نظر برسند  طبيعی سازی، بازنمودهای 
ایدئولوژیک خاص را به صورت عقل سليم در می آورد« )فرکالف، 1379، 
50(. چنان که »اگر کليشه ها، به واسطه ی فرایند طبيعی سازی، قابل باور 
برای مصرف کنندگان   رسانه ای نشوند؛ در ترویج، تعميق و تثبيت معانی 
ایدئولوژی وابسته به آن ناکام خواهند ماند« )ترابی اقدم و فهيمی فر، 1399، 
95(. باتوجه به دیدگاه های برساختی فوق، کليشه سازی و اسطوره سازی، از 
ابزار مهم توليد معانی و در خدمت بازنمایی رسانه ای هستند بنابراین تالش 
برای تثبيت معنا در نتيجه ی عمل بازنمایی از این معابر صورت می گيرد. 
هم چنين »تغيير کليشه ها نشان می دهد که آن ها اموری ذاتی نيستند 
بلکه برساختی، بافت بنياد و تاریخ مند هستند« )همان، 94(. در فرآیندهای 
طبيعی سازی که همگی کارکرد ایدئولوژیک دارند، نابرابری های طبقاتی 
مانند    نژاد یا جنسيت بصورت اموری عادی بازنمایی می شوند و این طریق 
برساخته های اجتماعی فرهنگی کامالًً بدیهی و طبيعی به نظر  می رسند؛ 
به صورت طبيعی درنقش های  دیزنی، دختران  اوليه ی  انيميشن های  در 
زیردست، منفعل، تسليم و درانتظار منجی نمایش داده می شدند. بنابراین 

طبيعی سازی تقویت ایدئولوژی غالب را برعهده دارد.

موج های اول تا سوم فمینیسم
سير اندیشه های فمينيسم در دو سده ی اخير از نظریه های فراگير و 
پردامنه ی ليبرال فمينيستی، تا ژرف اندیشی های خالق و گاه تندروانه ی 
رادیکال فمينيست ها که بنيان علم، اخالق و سياست را به چالش کشيده اند؛ 
اجتماعی  راهکارهای  و  مارکسيستی  روان کاوی، جدل های  بحث های  از 
بسيار  کاری ست  پسامدرن،  فمينيست های  نوشتاری  پيچيدگی های  تا 
پيچيده که در این مجال بطور خالصه به معرفی آن می پردازیم؛ »ورود 
واژه ی فمينيسم به زبان فرانسه به سال 1837ميالدی برمي گردد. پسوند 
ism نشان از وجود مکتبي دارد که درجهت بازپس گيري حقوق، آزادي 
و نقش اجتماعي زنان فعاليت مي کند« )مارکز، 1981، 90(. »سير فعاليت 
فمينيست ها را به سه موج تعبير مي کنند: موج اول از قرن نوزدهم تا 
سال هاي پس از جنگ جهاني اول ادامه یافت؛ موج دوم به دهه ی شصت 
برمي گردد و موج سوم دو دهه ی اخير را شامل مي شود« )سليمانی و هراتی، 
1394، 9(. موج اول مقارن با »قرن نوزدهم، قرن جنبش هاي اجتماعي، 
مذهبي و فمينيستي است. جنبش زنان، حق اشتغال، افزایش مزد زنان 
و برابري حقوق آنها با مردان در این قرن آغاز شد« )آندره، 1372، 128(. 
»گفتمان مدرن با مفاهيمي چون برابري، آزادي، حقوق فردي، فردگرایي، 
عام گرایي، اندیشه ی ترقي و ... زمينه را براي زنان در جهت تقاضا براي بسط 
اصول بنيادي مدرنيته به نحوي که آنها را نيز شامل شود، آماده مي کرد« 
)مشيرزاده، 1379، 37(. جنگ دوم جهاني، موجب شد تا فمينيسم عماًل 
به بخش قابل توجهي از اهداف خود یعني حق رأي زنان یا برابري حقوق 
زن و مرد در بسياري از وجوه حيات اجتماعي دست یابد. موج سوم یا 
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پُست فمينيسم29 در مغایرِت آشکار با اهداف برابرِی زن و مرد موج دوم 
فمينيسم است. آن ها معتقدند که برابری جنسيتی کمابيش تحقق یافته 
والتر30  ناتاشا  نيستند.  قربانی نظم پدرساالری  زنان مدت هاست دیگر  و 
می نویسد: »همه جا زنانی را می بينيم که آزادتر و قدرتمندتر از گذشته 
رسانه ای  بازنمایی های  در   .)1 استفورد،2010،  و  )برانتسون  هستند« 
پُست فمينيسم زنان برای اقتباس و احراز هویت های جدید تالش می کنند. 
در این فرآیند بر جنبه های اصيل و واقعی لذت، تفریح و نيز خطرهای 
جدید برای استقالل و خودمختاری زنانه تأکيد می شود. فمينيسم موج سوم 
کوششی است برای ترميم فاصله  ميان سياست های موج دوم و شعار انتخاب 
فردِی پُست فمينيسم. »در امواج قبلي، زنان بالقوه خواهر محسوب مي شدند؛ 
اما در موج سوم سن، قوميت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسيت و تجربه بر 
شکل گيري هویت زنان مؤثر قلمداد گردید و برخالف نظرات پيشين، یک 
ایدئولوژي خاص نمي تواند بر همه ی زنان حاکم باشد« )سليمانی و هراتی، 

.)11 ،1394

مورد  انیمیشن های  کلی  موضوع  و  قهرمان  نام  عناوین، 
تحلیل

1- سفید برفی و هفت کوتوله
»سفيد برفِی« یتيم در خدمت نامادری اش است. ملکه بخاطر حسادت 
به زیبایی سفيد برفی او را مسموم می کند. سفيد برفی در سکانس پایانی 

فيلم با بوسه ی شاهزاده ای حياتی جدید می یابد.
2- سیندرال

»سيندرال« دختری یتيم و فقير، خدمتکار نامادری و دو دختر اوست. 
سيندرال پس از آشنایی با شاهزاده ی داستان در نهایت با او ازدواج می کند 

و خوشبخت می شود.
3-  زیبای خفته

»آرورا« شاه دختی است که توسط جادوگِر شرور جادو شده و به خوابی 
عميق فرو می رود. بعد از گذشت صدسال شاهزاده ای جوان عاشق آرورا 
می شود، او را می بوسد و آرورا از خواب بيدار شده، طلسم جادوگر باطل 

می شود.
4- پری دریایی کوچولو

از طوفان  از نجات جان شاهزاده  »آریل« پری دریایی کوچک، پس 
)علی رغم هشدارهای پدر و برخالف دستورات(، تصميم می گيرد تا مسير 
زندگی اش را خود انتخاب کند. او درنهایت با ازدواج با شاهزاده خوشبخت 

می شود.
5- دیو و دلبر

»بل« دختر جوانی است که برای نجات پدر، تصميم می گيرد تا اسير 
هيوالیی در یک قصر قدیمی شود. هيوال دراصل شاهزاده ای دچار طلسم 
نفرین  ازدواج آن ها  با  از مدتی عاشق بل می شود.  جادوگر است و پس 

جادوگر می شکند.
 6-  علءالدین

»جاسمين« دختر پادشاه، به خاطر فرار از ازدواج اجباری از خانه می گریزد 
و با عالءالدین آشنا می شود. عالءالدین عاشق او می شود و جاسمين تصميم 

می گيرد تا برخالف دستور پادشاه با او ازدواج کند.
7-  پوکاهونتاس

و  دستورات  برخالف  او  است.  قبيله   رئيس  دختر  »پوکاهونتاس« 
سنت های قبيله، درمقابل مجازات اعدام جوانی از ارتش دشمن ایستادگی 

کرده، مانع وقوع جنگ می شود.
8- موالن

»موالن« دختر جوانی است که برای حفظ جان پدر و محافظت از 
وطنش، برخالف رسوم و قوانين، خود را شبيه مردان درآورده، به ارتش 
می پيوندد. پيوستن موالن به ارتش باعث پيروزی و حصول دستآوردهای 

بزرگ می شود.
9-  گیسوکمند

برخالف  که  است  جادویی  و  بلند  موهای  با  شاه دختی  »راپونزل« 
دستورات جادوگر، به دنبال کردن رؤیاها و فداکاری در راه عشق پرداخته، 
درنهایت ضمن یافتن موقعيت واقعی خود، با مرد مورد عالقه اش ازدواج 

می کند.
10-  دلیر

»مریدا« شاه دخت و دختر رئيس قبایل است که از ازدواج سنتی مطابق 
با رسوم و خواست ملکه )مادرش( سرباز می زند. او درپایان موفق می شود تا 

عنان سرنوشت را مطابق خواست خود در دست گيرد.
11- یخ زده

»السا و آنا« دو خواهر و شاه دخت هستند. السا، خواهر بزرگ تر دارای 
توانایی ذاتی ویژه ای است که او را از دیگران متمایز می کند. اتحاد این 
دو خواهر باعث تمرکز قدرت، اعتبار و انسجام جامعه ی تحت فرمان آن ها 

می شود.
12- موآنا

»موآنا« دختر رئيس قبيله، تصميم می گيرد تا برخالف دستورات و با 
سفر به اقيانوس، زندگی مردم قبيله را نجات دهد. او در این راه از قوانين 
سرپيچی می کند اما ضمن نجات قبيله، مسبب دستآوردهای اجتماعی 

بزرگی می شود.
13- زوتوپیا

»جودی« دختربچه ی خرگوشی است که علی رغم خواست پدر و مادر 
تصميم دارد تا افسر پليس شود؛ او در این مسير ضمن به چالش کشيدن 
جنسيت، قدرت بدنی، نژاد و مسایل بيولوژیک، به موفقيت های بزرگی دست 

می یابد.
انيميشن هاي کمپانی والت دیزنی همواره جزو محبوب ترین آثار و مورد 
عالقه ی کودکان و نوجوانان بوده اند. پيش از این، بسياری از آثار مشهور 
از  بسياری  آثاري که  بودند.  انيميشن های دوبُعدی31 دیزنی  این عرصه، 
کودکان نسل های گذشته با آنها خاطرات زیادی دارند و آنان را به سان 
انيميشن های؛  به طور شاخص  به خاطر سپرده اند.  ماندگار  اسطوره هایی 
سفيدبرفی و هفت کوتوله، سيندرال، زیبای خفته و دیو و دلبر )جدول 2( از 
آثار مهم و مشهور دیزنی هستند که بی تردید جزو مهم ترین انيميشن های 
دخترانه ی تاریخ سينمای انيميشن جهان به شمار مي روند. سفيدبرفی و 
هفت کوتوله اولين انيميشن بلند از مجموعه انيميشن های کالسيک والت 
دیزنی است. در بازنمایی این آثار، شخصيت هاي اصلي دخترانی صبور، 
مطيع و مهربان هستند که »مورد نابرابری و آزار دیگران، ازجمله نامادري ، 
جادوگر و یا هيوالی قدرتمند قرار مي گيرند. آن ها خود را به دست سرنوشت 
مي سپارند و در انتظار شاهزاده ای مي مانند تا آن ها را از ظلم نامادري ها و 

تحول بازنمایی زن قهرمان: سينمای انيميشن دیزنی از سفيدبرفی و هفت 
کوتوله تا زوتوپيا
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موجودات بدسرشت برهاند« )خزاعی، 1396، 4(. و زندگي رؤیایی، شيرین 
و بي دغدغه اي را آغاز کنند. اما در ظاهر و محتوای آثار دهه هاي بعدی 
این کمپاني، به تدریج تفاوت هایي نسبت به انيميشن های این دوره ظهور 

می کند. 
در آثار انيميشن مرتبط با موج اول، ویژگی های بارز و مشترک ميان 
شخصيت های اصلی هر فيلم در سه سطح داللتی بارت ذکر شده است. در 
بررسی این ویژگی ها به وضوح می توان شيوه ی بازنمایی و استراتژی های 
ایدئولوژیک آن ها را دریافت کرد. چنان که ذکر شد رسانه ها کليشه ها را 
تعریف می کنند، آن ها را تقویت و درنهایت تثبيت )طبيعی سازی( می کنند. 
در این فرایند براساس طبقه بندی های اجتماعی فرهنگی منطبق با ایدئولوژی 
حاکم، ویژگی های ثابت درحال تکرار هستند. این ویژگی ها به سادگی از 
طریق تکرار طبيعی سازی می شوند. آراستگی ظاهر، لطافت های رفتاری و 
انفعال را می توان مهم ترین خصيصه های این مرحله از شخصيت پردازی 

دختران دانست.

2- نمونه انیمیشن های مرتبط با موج اول
»با ظهور فمينيسم در آمریکا، تغيير در تصویر شاهزاده خانم های دیزنی 
آغاز شد. پس از دهه ی1980 دیزنی با ساخت پری دریایی، شاهزاده خانم های 
خود را براساس گفتمان های جنسيتی و کليشه های مرتبط بازآفرینی کرده 
است« )یربی و همکاران، 2014،      9(. شخصيت هاي اصلي در این انيميشن ها 
برخالف دختران قبلی، شخصيت های منفعل، مطيع و ستم پذیر نيستند. 

آن ها جسور و فعال اند و خودشان برای تغيير سرنوشت تصميم می گيرند؛

 داللت ایدئولوژیک داللت ضمنی داللت صریح تصویر قهرمان نام فیلم 

و سفیدبرفی 
 کوتولههفت

 

موهای مشکی و  ؛سفید برفی
کوتاه، صورت گرد و سفید مثل 

 ایچشمان قهوه و برف

دار مطیع، خانه
مهربان احساساتی 

 و متعهد

 
 

و در انتظار  رضایت داد به سرنوشت باید
و برای نجات  ( ماند تامردیکسی )

 از راه برسد خوشبختی

 سیندرال

 

 با موهای طالییبلوند  ؛سیندرال
، چشمان آبی و قد مایل به قرمز

 بلند
 ربان، آرام و متینمه

 
 

 ن امری مثبت است وو رنج کشید یتمظلوم
های پایان سختی ،از راه رسیدن شاهزاده

 زندگی است

 زیبای خفته

 

رنگ آراسته با موهای زرد،  ؛آرورا
چشمان آبی و پوست روشن، 

 اندامالغر 

، هنرمند و عاقل ،بایز
 مهربان 

 
خواب پایان انتظار و ی یک مرد بوسه
 که پس از آن استزن  )انفعال( یصدساله

 شودو خوشبخت می حیات یافته زن باید

 دیو و دلبر

 
چشمان قد متوسط، زیبا با  ؛بل

و رنگ موی قهوه ای مشکی 
 روشن

 

، مهرباندختری 
 اهل مطالعهنجیب و 

 
 

امری مثبت  دیگرانبرای نجات فداکاری 
است حتی اگر به قیمت اسارت دربند یک 

 هیوال باشد

 

آریل32 می خواهد با کسی ازدواج کند که مطابق ميل پدرش نيست، 
او در نهایت )با تغيير ظاهری از پری دریایی به انسان دوپا( با عشق واقعی 
خود ازدواج می کند. جاسمين33 از پذیرفتن تقاضای ازدواج خواستگارانی 
که سلطان می پسندد، خودداری می کند، هم چنين پوکاهونتاس توانسته 
قبيله را از یک جنگ خانمان سوز برهاند و پيشنهاد ازدواج یک سرباز از 
قبيله خودش را به اميد ازدواج   با   اسميت   رد کند. نيز موالن با تغيير ظاهر )از 
زن به مرد( با ارتش هون متجاوز مبارزه کرده، کشورش را نجات می دهد و 
درنهایت به واسطه ی ازدواج به عضویت خانواده ی سلطنتی درمی آید. بل34 
تقاضای ازدواج گاستون 35 را در مقابل چشمان همه ی شهر رد می کند 
)جدول 3(. نظربه زمان ساخت آثار هدف در جدول )1( و با مشاهده ی 
تحول در هریک از داللت های جداول )2 و   3( چنين استنباط می شود که 
تقریباًً هم زمان با ظهور موج های دوم و سوم فمينيسم در آمریکا )به عنوان 
بستر شکل گيری آثار(، تغيير در تصویر و هریک از داللت های سه گانه ی 
شاهزاده خانم های دیزنی در جداول محرز است. در آثار مرتبط با موج دوم، 
ویژگی های مشترک ميان شخصيت های اصلی هر فيلم متناسب با شرایط 
فکری این دوره تغيير کرده است. این تغييرات حکایت از تحول نگرش ها در 
الیه های مختلف اجتماعی سياسی و نيز نظام های ایدئولوژیک حاکم دارد. در 
این دوره برخالف دور اول برای شخصيت ها آراستگی اهميت کمتری دارد، 
خواسته های شخصی اولویت یافته و کليشه های جدیدی از دختران فعال 
و تأثيرگذار پردازش می شود اما همچنان این کليشه ها در طبقه بندی های 
اجتماعی فرهنگی منطبق با ایدئولوژی حاکم، مرد را در جایگاه رفيع تری 
می نشانند به نحوی که کاميابی دختران در این دوره معطوف به همراهی با 

.2- نمونه انیمیشن های مرتبط با موج اول.
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مرد مطلوب داستان است.
شاهزاده خانم های جدید نوع دیگری از الگوی دختران جوان  هستند. 
به این ترتيب شيوه ی بازنمایی دختران قهرمان در آثار دیزنی، تغيير کرد 
و با تغيير نقش های جنسيتی، این شخصيت ها با کسب جایگاه برتر در 
نقش هایشان نيز تحوالتی داشته اند. از منظر بازنمایی در این فرآیند، »این 
تغيير بر دختران جوان جامعه ی امروز تأثيرگذار است، چراکه قهرمانان 
)یربی و همکاران،  ارائه می کنند«  به مخاطبان  الگوهای جهانی  دیزنی، 
2014، 7(. در این آثار مفهومی در ذهن مخاطب برساخته شده، که از 
طریق تکرار و دیدن، به شکل وسيعی که نقشی را برای زن پيشنهاد می کند، 
آن را برساخته و به تعبير هال، معنای مرجح می کند. در واقع این الگویی 
است که توليدکنندگان به مخاطب ارایه داده اند بدین مفهوم که جامعه 
شمارا این چنين دوست دارد. به این ترتيب، دیزنی به ایده ی ایجاد برابری 
جنسيتی و تعریف پذیرش یک مفهوم جهانی کمک می کند. از دیدگاه 
نشانه شناسی، کودکان نيز از آنچه می بينند نشانه های اجتماعی را دریافت 
می کنند. هم چنين »با توليد اسباب بازی ها و لوازمی که پس از اکران فيلم ها 
توسط توليدکنندگان توزیع می شوند، معنا و مفهوم این ایده ها همچنان از 

طریق تکرار تقویت می شود« )قارابدیان، 2014 و 2015، 25(. 
در آغاز دهه ی دوم قرن بيست و یکم، به یکباره شاهد تغييراتی در 
شخصيت پردازی دختران هستيم که به طورکلی بنيادهای دوره های قبلی 
دیزنی را نيز دگرگون می کند؛ دراین آثار ضمن تحوالت مربوط به سبک 
اجرای آثار )از کارتون های دوبُعدی به انيميشن های سه بُعدی کامپيوتری(36، 
استودیوی دیزنی متناسب با تحوالت اجتماعی فرهنگی جامعه ی آمریکایی، 
به ویژه جنبش های مدرن و پُست مدرنيستی، قهرمانان متفاوتی را خلق 
می کند. دیزنی درسال2010 با اکران گيسوکمند و پس از آن با همکاری 
پيکسار37 )کمپانی تازه خریداری شده توسط دیزنی( فيلم انيميشن دلير را در 

سال 2012 روانه ی بازار نمود.
در آثار جدید، »قهرمانان دیزنی عليه خود قيام می کنند   شخصيت های 
جدید دیگر به خاطر نوع تولدشان قهرمان نيستند بلکه عملکردشان آن ها 
را به قهرمانانی تبدیل می کند که تا پيش ازاین تحت تأثيرکليشه ها نظير 
وابستگی های عاطفی، انفعال و بالتکليفی به نمایش در می آمدند« )قارابدیان، 
2014 و 2015، 23(. در سال2014 انيميشن یخ زده با شخصيت های اصلی 
دوخواهر، مسير جدیدی برای تحول گفتمان دوگانه ی مرد و زن، با تمرکز 

نام فیلم 
 داللت ایدئولوژیک داللت ضمنی داللت صریح تصویر قهرمان انیمیشن

 پری دریایی 

 

دختری با موهای قرمز و آریل، 
 چشم های روشن

ماجراجو، آزاده، بی پروا، 
 کنجکاو و جسور

 
 

را خود برگزیند مسیر زندگی  باید
در قید دستورات و اوامر نباید و 

 دیگری بود

 عالءالدین

 

، تیره پوست، با موهای جاسمین
 مشکی، چشمان درشت و مشکی

و  ورجسلجوج، شجاع، 
  بخشنده

 
 

زیر بار ازدواج عجوالنه نباید 
فقط به خاطر مرد باید . رفت

 عشق با او ازدواج کند

 پوکوهانتس

 

پوست، موهای سرخپوکوهانتس، 
ای های قهوهچشم با بلند سیاه

 تیره

آرام، دلسوز،  نجیب،
مدبر، عاقل، شجاع، 

 با اراده و صبور، فروتن

 
 

و پایبندی به اعتقادات قدیمی 
فداکاری اشتباه است.  هاسنت

جنگ و  اعدام و امری مثبت است
 باید متوقف شود

 موالن

 

شرقی)چینی(،  یموالن، با چهره
چشم و ابروی مشکی و موهای 

 لخت و سیاه

 بااراده، ،محکم ،باهوش
 جسور، پرانرژی و امیدوار

 
 

دفاع از خانواده و وطن مثبت 
و  محدودیتجنسیت نباید است. 

 دهدف باشرسیدن به مانع 

 گیسوکمند

 

بلند بسیار موهای بابلوند راپونزل، 
پوست چشمانی سبز و  ،طالیی

 کک و مک

، صادق، عاشق طبیعت
نترس، پر معصوم، 

 حرارت و رؤیاپرداز

 
 

کردن  دنبالو برای  عشق در راه
. نباید در کردفداکاری  بایدرؤیاها 

 بند باورهای قدیمی ماند

 

جدول 3- نمونه انیمیشن های مرتبط با موج دوم.
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بر عملکرد یک زن فعال نشان می دهد. »منجمد راهی عالی برای فرار از 
داستان های عاشقانه بين زن و مرد است. داستان قهرمانی که تصویر زن 
منفعل و مطيع را کنار گذاشت و به جای آن از طریق دو خواهر نشان داد که 
زنان می توانند ناجی زنان دیگر باشند« )ریو، 2019، 115( و پس از آن، موآنا 
و زوتوپيا آثار آرمان گرایانه ای بودند که در سال 2016 توليد شدند. این آثار 
کليه ی سنت های قبلی انيميشن های دخترانه ی دیزنی را متحول نمودند. 
و سرانجام زوتوپيا، برنده ی اسکار بهترین انيميشن درسال 2016، فيلمی 
با درون مایه ی قهرمانی است. این اثر که در قالب داستان حيوانات، تمثيل 
حيوانی یا انسان انگاری38 پرداخته شده، داستان دختربچه ی خرگوشی به نام 
جودی هاپس39 را روایت می کند. جودی فرزند پدر و مادری کشاورز است 
که در دهکده ای با 275 خواهر و برادرش زندگی می کند. جودی برخالف 
بسياری از کليشه های دیزنی، شاه زاده نيست. او متعلق به طبقه ی متوسط 
است و داستان او در دنيای مدرن رخ می دهد. در شخصيت پردازی نقش 
جودی او بعد از تالش فراوان و شکست های متفاوت در آزمون های متعدد، 
باالخره با رتبه ی ممتاز قبول و به عنوان افسر پليس به شهر زوتوپيا فرستاده 
می شود. قهرمان داستان علی رغم جثه ی ظریف و قدرت بدنی پایين نسبت 
به همکاران پليس اش، به زودی و برحسب شایستگی  و توانایی های فردی به 
باالترین مراحل صعود نموده و قهرمان آرمان شهری به نام زوتوپيا می شود. در 
این اثر ازدواج، ناجی مرد و به طورکلی کليشه های جنسيتی به حاشيه رانده 

شده است چنان که در انيميشن واقع گرای موآنا نيز این موضوع به سادگی 
به چشم می خورد. 

شد،  ارائه  جداول  در  که  آن چه  مشاهده ی  با  و  کلی  در جمع بندی 
می توان به این نکته اشاره کرد که شخصيت های تحول یافته ی موج دوم، 
در پایان مسير، کليشه ی ازدواج به عنوان پایان سختی ها را در دستور کار 
ایدئولوژیک داللت نموده اند. این درحالی است که پس  داشته و به طور 
از اکران انيميشن دلير، شخصيت هایی نظير مریدا، السا، موآنا و زوتوپيا 
به عنوان قهرمانان موج سوم، این کليشه را از مریدا به بعد به طور کامل 
نادیده گرفته اند. انيميشن دلير محصول به هم پيوستن استودیوهای دیزنی و 
پيکسار است )با نگاهی به پيشينه ی توليدات پيکسار درمی یابيم که برخالف 
آثار دیزنی، سياست های پيکسار به کليشه های جنسيتی بی تفاوت بوده است. 
شاید یکی از دالیل تحول توليدات دیزنی در این مقطع نيز این همکاری 

باشد(. 

زن در راستای موج های سه گانه ی فمینیستی
کليشه  ایدئولوژیک  به طور  سوم  موج  آثار  در  که  مفاهيمی  از  یکی 
می شود؛ پرداخت و ایفای نقش قهرمان زن در امور اجتماعی است. چه 
در انيميشن های واقع گرا و چه در آخرین محصول مورد نظر این پژوهش، 
یعنی زوتوپيا که مسایلی نظير نژاد، امور مربوط به بيولوژی و به ویژه مماشات 

 داللت ایدئولوژیک داللت ضمنی داللت صریح تصویر قهرمان نام فیلم 

 دلیر

 

موهای فر، قرمز و نامرتب، مریدا؛ 
 صورت گرد و چشمان آبی رنگ درشت

 با پوشش قرون وسطایی

شجاع، نترس، 
قدرتمند، جنگجو و پر 

 شر و شور

 و قدرتنباید دربند عواملی چون 
 افتاد. یتجذاب

و  فردیت، آزادی و تفریح مثبت
 است مطلوب

 
 
 
 

 منجمد

 
 

های درشت پوست سفید، چشم؛ السا
با پوشش  و قد بلند آبی، موهای یخی

 کالسیک
 

پوست گندمی کک مک، موهای النا؛ 
قهوه ای روشن، قد متوسط و چشمان 

 آبی تیره

خودمحور و السا؛ 
باشخصیت سرسخت، 

 و سنگین
رک، ستیزه جو، النا؛  

کار، سرخوش، شاد خام
 و رمانتیک

-که باید به ها فرصتی استتفاوت
ها عنوان قدرت و توانایی به آن

 نگریست.
 

و  سرسختی ،گیعاشق پیش
شخصی احساساتی بودن ویژگی 

 .است و مثبت

 
 
 
 
 موآنا

پوست تیره، چشمان درشت و موآنا؛  
، قد متوسط، موهای تیره و مشکی

 نامرتب با پوشش مناطق استوایی

جسور، ماجراجو، 
مسئولیت پذیر، 

کاریزماتیک و  ،باهوش
 فعال

 قهرمان باید به 
های خود ایمان داشته شایستگی

باشد و تا حصول نتیجه تالش کند. 
باید درمقابل اعتقادات نادرست 

 گذشته ایستاد

 
 
 

 زوتوپیا

ریز چشم آبی ماده و خرگوش جودی؛  
با چشمان درشت و پوششی  نقش

 مرتب

، شجاع، مصمم، باهوش
 فعال و پر انرژی

های فردی در تواناییشایستگی و 
عصر جدید باید منهای جنسیت، 

تقویت  عریف،تقدرت بدنی و نژاد 
 و تثبیت شوند

 

جدول 4- نمونه انیمیشن های مرتبط با موج سوم.
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شکار و شکارچی در جامعه ی پُست مدرنيستی مورد تأکيد قرار گرفته است. 
ضمن این که به نظر می رسد، گفتمان های تقابلی زن/  مرد و زن/  زن در آثار 
دهه ی اخير به ویژه در انيميشن زوتوپيا جای خود را به تقابل هایی نظير؛ 
شکار/  شکارچی، قوی/  ضعيف، وحشی/  متمدن، قدرت بدنی/  تفکر و بيشتر 
به مفاهيم اجتماعی داده است. نکته ی قابل توجه در تحول شخصيت های 
دوره ی اول به دوره ی دوم این است که داللت های ضمنی و ایدئولوژیک در 
فيلم هایی که در حدفاصل دو موج قرار گرفته اند دچار جا به جایی هستند. به 
این صورت که شخصيت بل در انيميشن دیو و دلبر )1991(، در دسته بندی 
موج اول قرار می گيرد و شخصيت آریل در پری دریایی کوچولو )1989(، 
که اکران آن ها با دوسال فاصله انجام شده است، در دسته بندی موج دوم 

قرار گرفته است.
به همين ترتيب شخصيت راپونزل در انيميشن گسيوکمند )2010( 
اکران  از  دوسال  نيز  و   )2008( موالن  اکران  از  سال  دوازده  فاصله ی  با 
دلير )2012( با فاصله ی زیاد از انيميشن موالن، حد فاصل این دو دوره 
قرار گرفته که این داللت ها در شخصيت پردازی راپونزل با تمایل بسيار 
بيشتر به موج سوم، همچنان دارای اشتراکاتی درميان دو موج قرار دارد. 
هرچند با توليد گيسوکمند، تحوالت تکنيکی استودیوی دیزنی درخصوص 
ساخت انيميشن های سه بُعدی کامپيوتری نيز به وضوح حکایت از تغييرات 

ساختاری در توليدات این شرکت دارد.

تحول بازنمایی زن قهرمان: سينمای انيميشن دیزنی از سفيدبرفی و هفت 
کوتوله تا زوتوپيا

جدول 5- جمع بندی داللت های ضمنی و ایدئولوژیک قهرمان.

ول
ج ا

مو
 

 

 ایدئولوژیک هایداللت ضمنی هایداللت قهرماننام  ردیف

از شرایط  و برای نجات رضایت داد به سرنوشتباید  و دلسوز مطیع، مهربان سفید برفی 1
 در انتظار ماند سخت

و ازدواج با شاهزاده  ن،و رنج کشید یتمظلومی نتیجه و مؤدب متین ،مهربان، آرام سیندرال 2
 است های زندگیپایان سختی

 و حیات درحکم بازگشت به زندگی آرزوهارسیدن مرد  مهربان، هنرمند و عاقل ،بایز آرورا 3
 است

 امری مثبت است فداکاری و ازخودگذشتگی اهل مطالعهنجیب و ، مهربان بل 4

دوم
وج 

م
 

در  ی مطلوب تالش کرد و نبایدباید برای حصول نتیجه کنجکاو و جسورماجراجو، بی پروا، آزاده،  آریل 5
 دیگری بودقید اوامر 

توأم با  ازدواج باید رفت.زیر بار ازدواج عجوالنه نباید   و بخشنده لجوج، جسورشجاع،  جاسمین 6
 عشق مرد به زن باشد

 پوکوهانتس 7
نجیب، آرام، دلسوز، مدبر، عاقل، شجاع، صبور، 

 با اراده و فروتن
های جنگ باید متوقف شود. پایبندی به سنتاعدام و 

 قدیمی نادرست است

ها دفاع از خانواده و وطن فرای از جنسیت و محدودیت امیدوارمحکم، بااراده، جسور، پرانرژی و  ،باهوش موالن 8
 است

، صادق، معصوم، نترس، پر حرارت عاشق طبیعت راپونزل 9
 و رؤیاپرداز

پایبندی به باورهای گذشته انسان را از رسیدن به 
 داردبازمی خوشبختی واقعی

وم
ج س

مو
 

نترس، قدرتمند، بینی، غیرقابل پیششجاع،  دلیر 10
 جنگجو و پر شر و شور

کمال مطلوب  شکنیو سنت ، تفریحهای فردیآزادی
 یک قهرمان است

نا؛ رک، آباشخصیت  و السا؛ خودمحور و سرسخت یخ زده 11
 کار، سرخوش، شاد و رمانتیکستیزه جو، خام

 های فردی را باید مغتنم شمرد و توانایی تفاوت
 های شخصی محترم و مثبت استویژگی

 ،باهوشجسور، ماجراجو، مسئولیت پذیر،  موآنا 12
 و مستقل فعال ،کاریزماتیک

 های خود ایمان داشته باشدقهرمان باید به شایستگی

های فردی باید منهای جنسیت، شایستگی و توانایی شجاع، مصمم، باهوش، فعال و پر انرژی زوتوپیا 13
 قدرت بدنی و نژاد تعریف شوند

 

است.  اجتماعی  برساخت  نوعی  به مثابه ی  هال،  دیدگاه  از  بازنمایی 
براساس این رویکرد، توليد معانی به واسطه ی نظام هاي بازنمایي مفاهيم 
و نشانه ها انجام مي گيرد و چنان که ذکر شد در پرداخت شخصيت های 
بل،  و  آرورا  سيندرال،  سفيدبرفی،  بازنمایی  فمينيزم؛  اول  موج  از  متأثر 
شخصيت هایي منفعل، مطيع، ستم پذیر و بی اراده اند. دختران، مورد اذیت 
دیگرِی قدرتمند قرار مي گيرند و خود را به دست سرنوشت مي سپارند. 
آن ها در انتظار مرد منجی مي مانند تا آن ها را از سختی ها برهاند و زندگي 
خوب و رؤیایی را شروع کنند. این پردازش در موج دوم متحول می شود و 
شخصيت های اصلی دختران را جسور و فعال  برای تعيين سرنوشت بازنمایی 

می کند. آریل، جاسمين، پوکاهونتاس، موالن و راپونزل، به دیگری اجازه ی 
دخالت در سرنوشتشان را نمی دهند. آن ها ازدواج دلخواه خود را دارند و 
خود برای آینده شان تصميم می گيرند. اما در این آثار نيز همچنان پای یک 
مرد و ازدواِج پایان فيلم درميان است. قهرمان پردازی در آثار دهه ی اخير 
کمپانی دیزنی، پس از خيزش موج سوم فمينيسم، به این موضوع نيز خاتمه 
می دهد؛ مریدا، السا، موآنا و درنهایت جودی هاپز! دخترانی شجاع، مستقل و 
قهرمان هستند که نوع تولد و مناصب پدر و مادر دليل قهرمانی آن ها نيست. 
دختران دهه ی اخير آثار دیزنی قهرمان اند چراکه فعال و جسورند و هریک 
برای تعيين سرنوشت بدون این که منتظر ناجی بمانند تالش می کنند. در 
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این آثار، دغدغه ی اصلی قهرمانان زن، تأثيرگذاری بر امور جامعه، بهبود 
مسایل اجتماعی، رفع تبعيض و مسایل نژادی است. آن ها برخالف قهرمانان 
قبلی، با تکيه بر ِخرد، شایستگی و باور به استعدادهای فردی و درونی 
خود قهرمان می شوند؛ نه با توجه و تمرکز بر منبع فوق طبيعی بيرونی 
و یا تکيه بر قدرت بدنی و یا حتی قدرت و اعتبار خانوادگی و اجتماعی. 
درواقع ایدئولوژی غالب در توليد این آثار، درپی برساخت مفاهيمی در ذهن 
مخاطب است تا از طریق تکرارِ دیدن، به شکل وسيعی که نقش را برای 
زن پيشنهاد می کند، آن را برساخته، تثبيت کند و طبيعی جلوه دهد. آثار 
این دهه ی دیزنی حکایت از ارائه ی تصاویری در تقابل با بازنمایی قالبي و 
کليشه اي از زن، هم سو با دیدگاه پسامدرنيستی حاکم بر فضاي رسانه ی 
مذکور دارد. البته در آثار سينمایی این دهه ، انتخاب سبک خاص هنری 
می تواند آثار هنرِی یک نظام خاص بازنمایی را برای مخاطبان مهم تر و 

جذاب تر از آثار قبل جلوه دهد. 
و  کليشه سازی  هال،  استوارت  برساختی  دیدگاه های  به  باتوجه 

بازنمایی رسانه ای  توليد معانی و در خدمت  ابزار مهم  از  اسطوره سازی، 
هستند بنابراین تالش برای تثبيت معنا در نتيجه ی عمل بازنمایی از این 
معابر صورت می گيرد. بازنمایی هویت زنان و برساخت تصاویر مبتني بر 
روي  بازنمایي  عمده ی  استراتژي هاي  طریق  از  نيز  دیزنی  زن  قهرمانان 
مي دهد. در این بازنمایی از الگوي تقابل هاي دوگانه، در برساخت معاني 
مـوردنظر ایده پردازان و مدیران این رسانه استفاده مي شود. براساس روش 
سه سطحی بارت، قهرمان زن و خواسته های او در انيميشن های هدف، در 
هر دوران متأثر از برساخت های اجتماعی فرهنگی و گفتمان ایدئولوژیک 
غالب تعریف می شود. فعاالن و توليدکنندگان عرصه ی رسـانه ی انيميشن، 
این جایگاه و قدرت را دارند که با ساختن متون ضِدکليشه، ذهنيت قبلی 
جامعه مبنی بر ضعف جنس زن را از بين برده و بازنمایی جدیدی از او 
ارائه دهند. این تصویر که هم خوانی بيشتری با نقش زن در جامعه ی روز 
جهانی دارد، به  تدریج و با تکرار ایدئولوژی جدید، در ذهن مخاطب نهادینه 

و عادی سازی می شود.

پی نوشت ها
1. Reflection.
2. Visual Discourse.
3. Representation.
4. Walt Disney Company.
5. Snow White and the Seven Dwarfs.
6. Cinderella.
7. Sleeping Beauty.
8. The Little Mermaid.
9. Beast and Beauty.
10. Aladdin.
11. Pocahontas.
12. Mulan.
13. Tangled.
14. Brave.
15. Frozen.
16. Moana.
17. Zootopia.
18. Roland Barthes.
19. Shot.
20. Scene.
21. Sequence.
22. Stewart Hall.
23. Representative Theory.
24. Reflective Theories.
25. Intentional Theories.
26. Constructive Theories.
27. Stereotyping.
28. Naturalization.
29. Post-feminism.
30. Natasha Walter.
31. 2D Animation.
32. Ariel.
33. Jasmine.

34. Belle.
35. Gaston.
36. 2D Cartoon Animation to 3D Computer Animation.
37. Computer Animation Company, Pixar.
38. Anthropomorphist.

39. Judy Hobbes.
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Understanding the effects of social and ideological com-
ponents in animated films, especially on its intended audi-
ence, namely children and adolescents, is important. The 
gender stereotypes that are introduced to us as children are 
reinforced throughout our lives. Audiences absorb the con-
cepts of these workss and in return relate them to their own 
individual lives and current values of the society. Walt Dis-
ney Company animations have always been one of the most 
fascinating pastimes for children and teenagers. Among the 
subjects of these works, the representation of female charac-
ters has been one of the main themes of Disney animation 
productions. The company’s first feature-length animated 
film was Snow White and the Seven Dwarfs, released in 
1937. 80 years later, Zootopia was released in 2016. The 
evolution of gender and personality stereotypes in these 
works over the past years, given the cultural context in 
which they are produced, is a thought-provoking process. 
The influence of cultural and social factors on the studio’s 
heroism can clearly be seen, just as the producers of these 
works follow certain strategies and policies to represent the 
content of the films. In this article, 13 examples of the most 
important works of the Disney Company from the period 
between 1937 to 2016 have been selected as the subjects of 
this research. Selected animations are chosen from works in 
which the female protagonist is the main axis of the story. 
The main issue in this research is how women are represent-
ed in the content of Walt Disney Studios animation media 
and the evolution of this representation in the direction of its 
productions. The reason for choosing these works was the 
impact of the studio’s intellectual and cultural developments 
on gender stereotypes in the context of their production. The 
research question is how the representation and meaning of 
animation media of the image of the female heroine in these 
works has been depicted and how this representation is in-
fluenced by discourse, ideology and values of the time in 

The Evolution of the Representation of Female Champion: Disney Animated Cinema from 
Snow White and the Seven Dwarfs to Zootopia*

Seyyed Hasan Soltani1, Maryam Kahvand2, Hamid Sadeghian**3

1Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Arts, Tehran, Iran.
2Assistant Professor, ِDepartment of Video Communication, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Arts, Tehran, Iran.
3Ph.D Student of Art Research, ِDepartment of Art Research, Faculty of Theoretical Sciences and Higher Art Studies, Tehran University of 
Arts, Tehran, Iran.
(Received: 2 Feb 2021, Accepted: 3 Aug 2021)

which the movie was produced and finally how the female 
hero evolves from the first to the last Disney animation. This 
study tries to analyze the desired works based on the theories 
and approaches of representation, in order to evaluate the 
representation of the female protagonist and its evolution in 
Walt Disney animation cinema. In this paper, explicit, im-
plicit and ideological implications are analyzed using Roland 
Barthes’ three-level semiotic model. Findings indicate major 
changes in the process of representing female characters in 
these productions; the way female heroes are represented 
from the beginning to the end of the twentieth century, the 
changes of the late twentieth and early twenty-first centuries, 
and the changes of the last decade. These developments can 
be considered contemporaneous and influenced by the first 
to third waves of the feminist movement.
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