
 

 

 دیپلماسی عمومی برای کودکان، 

 والت دیزنی های پویانماییمطالعه موردی 

 
 39/93/99تاریخ پذیرش:                     34/99/94تاریخ دریافت:  

 

 2، ابراهیم شمشیری3فؤاد ایزدی

 چکیده
 های دیپلماسی، اقدامات و برنامه«دیپلماسی کودکان»یا « دیپلماسی عمومی برای کودکان»

شوند. اگرچه این عبارت در ادبیات عمومی است که با هدف اثرگذاری بر روی کودکان طراحی و اجرا می
ت. ه اسهای متنوعی از آن در این مقاله ذکر شدرسد، نمونهدیپلماسی عمومی بدیع و تازه به نظر می

 یهادگاهید و و عمیق آن است. تصورات بلندمدتبخشی از اهمیت دیپلماسی کودکان از جهت اثرات 
 یبرا الزم مقدمه شود، ایجاد کشورها دیگر کودکان ذهن که در یا ملت و دولت کشور، هر از که هیاول

 فراهم را ورکش آن نخبگان حتی و عمومی افکار جذب یا بیشتر تغییراتمنظور به بعدی هایریزیبرنامه
 سایر رد ایمقدمه و زمینهعنوان به تواندمی کودکان برای عمومی دیپلماسی ترتیببدین و سازدمی

رصه در این ع توجهقابلهای یکی از نمونه .گیرد قرار مدنظر نیز عمومی دیپلماسی هایشیوه وها روش
می امریکا است. به این منظور در این پژوهش، شرکت والت دیزنی و اقدامات آن در جهت دیپلماسی عمو

ه، های گذشتی این شرکت و تعامالت آن با دولت امریکا در دورههاتیفعالای از ضمن بیان تاریخچه
ی ساخت این شرکت با استفاده از روش هاییانمایپوی امریکایی در هاارزشنحوه بازنمایی اصول و 

 سبک موضوع هب ویژه است. توجه شدهیبررس هیثانو یشناخت نظام نشانهشناسی بارت با تحلیل نشانه
از  دیزنی بازنمایی در شد مشخص این بررسی در که است موضوعاتی ترینمحوری از یکی زندگی

 تریناصلی ییامریکا زندگی سبک بازنمایی ،گریدعبارت. بهاستمورداستفاده قرارگرفته  امریکا بیشتر
 .بود بررسی مورد یهاییانمایپو در شده بازنمایی موضوع
 

 های کلیدی:واژه
 شناسینشانه ی،زنیوالت د امریکایی، یهاارزش کودکان، دیپلماسی عمومی، 

  

                                                            
 f.izadi@ut.ac.ir                                       استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. 3
  e.shamshiri@gmail.com      دانشجوی دکتری دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی. 2
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 مقدمه .9

 قدرتمند و بزرگ کشورهای لهیوسبه کودکان برای ایرسانه تولیدات از وسیعی حجم
 و گسترده یهایگذارهیسرما خصوص این در که ایویژه یهاشرکت و امریکا مانند
 و توزیع دنیا سراسر در گوناگون یهاروش با و شودمی تولید اند،نموده ریزیبرنامه
 که تلویزیونی ایماهواره هایشبکه تعداد اخیر یهامهر و موم در. شوندمی مصرف
 است رسیده شبکه 379 از بیش به کنند،می پخش نوجوانان و کودکان ویژه هایبرنامه
 یهاییانمایپو وها کارتون گسترده بازار ها،شبکه این برعالوه(. 31: 3199 ،پوری)عل

 به که ایرایانه یهایباز از متنوعی و گسترده حجم همچنین و مختلف یهاشرکت
 وسایل نواعا. هستند افزایش حال درروز روزبه نیز هستنداستفاده قابل گوناگون یهاشکل
 تولید هایباز وها کارتون این یهاتیشخص از استفاده با نیز البسه و ریتحرلوازم بازی،

 شوند.می عرضه و

 به نزدیک یاسابقه با که جهان در ییانمایپو تولید هایکمپانی ترینقدیمی از یکی
 و یعوس حجم شرکت این. است یزنیوالت د شرکت است، فعالیت حال در سال هشتاد
 مختلف یهاشکل به) کودکان ویژه هایبرنامه و فرهنگی محصوالت از ایگسترده
 کهیطوربه است، کرده تولید را( کارتون و سینمایی یهالمیف تلویزیونی، هایبرنامه
 رایب کشورها از بسیاری در شرکت، این هایفیلم و هاکارتون یهاتیشخص از برخی

 هستند. محبوب وشده شناخته کودکان

 جنگ از پس یهامهر و موم در امریکا متحدهاالتیا اقدامات از یکی دیگر سویاز 
 کشورهای در ایرسانه و فرهنگی هایبرنامه اجرای المللی،بین عرصه در دوم جهانی
 اقدامات نهزمی ،لهیوسنیبد که است بوده کشور آن تصویر بهبود و بازسازی برای دیگر

(. 4: 2937 کال،) سازد فراهم کشورها دیگر در را خود نظامی و اقتصادی سیاسی،
 شامل و استشده شناخته عمومی دیپلماسی عنوان بامرور به اقدامات این مجموعه
 تبادل هایامهبرن المللی،بین بازدیدکنندگان برنامه ، برایتفول برنامه مانند هاییبرنامه

 ایزدی،) شودمی فرهنگی هایبرنامه و انگلیسی زبان آموزش هایبرنامه شهروندی،
3199 :17.) 

 در یسیاس و تبلیغی رویکرد گونهچیه آیا که استطرح قابل پرسشی اینجا در
 شورهاک دیگر در امریکا متحدهاالتیا یهااستیس راستای در یزنیوالت د یهاتیفعال
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 توسط دهدشیتول هایبرنامه که فراگیری مخاطبان و وسیع پوشش به توجه با دارد؟ وجود
 رهایکشو در شرکت این یهاتیفعال سوابق نیز و دارد دنیا سراسر در دیزنی شرکت
 بزرگ هایشهربازی اندازیراه ای،ماهواره هایشبکه ایجاد مجالت، انتشار مانند مختلف

 با اقدامات این نسبت بررسی المللی،بین مسافرتی تورهای برگزاری و کشورها دیگر در
 .رسدمی نظر به یتوجهقابل و مهم موضوع متحدهاالتیا عمومی دیپلماسی

، در دیپلماسی شدهانیبکه در تعاریف و مفاهیم دیپلماسی عمومی  گونههمان
هدف هستند. اما این بدین معنا نیست که در  کشورهایعمومی، مخاطب، عموم مردم 

 دنظرمگذاری بین عموم مخاطبان بندی و اولویتهای دیپلماسی عمومی، تقسیمبرنامه
 موردتوجهدانشجویان و نخبگان کشورها  3ایقرار نگیرد. چنانچه در دیپلماسی مبادله

هایی که در ارتباط با کودکان توان مجموعه اقدامات و برنامه. از همین منظر میهستند
یا  و دیپلماسی کودکشوند را با عنوان و اجرا می ریزیبرنامهدر دیپلماسی عمومی 

 در این خصوص توجهقابلبندی نمود. اقدامات دسته دکاندیپلماسی عمومی برای کو
شامل ساخت مدرسه و مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای کودکان، انتشار کتاب، 

ـ  یوراد صورتبهای های رسانهمجالت و نشریات برای کودکان و تولید و پخش برنامه
ا های مرتبط بو سایر برنامهای ی رایانههایبازای و اینترنتی و تلویزیونی، ماهواره

کودکان خواهد بود که توسط یک کشور در کشورهای هدف متناسب با زبان و فرهنگ 
شوند. مطابق بررسی نگارندگان، هرچند انجام این قبیل اقدامات در آن کشور اجرا می

مومی دیپلماسی عبا عنوان  تاکنونکشورهای مختلف موضوع تازه و بدیعی نیست، اما 
ها اشاره خواهد توجه نشده است. در ادامه به برخی از این نمونه آنهابه  دکانبرای کو

 شد. 

و نظرات  هادگاهیدنزدیک شدن  منظوربه( در یک اقدام فرهنگی JF)2بنیاد ژاپن
پاکستانی منطقه تحت منازعه کشمیر در بین دو کشور، با دعوت از  ساکنین هندی و

خواست  نهاآنشین کشمیر از نشین و پاکستانیکودکان نویسنده در هر دو منطقه هندی
رغم بهنوشتاری درباره منطقه خود مشارکت کنند. ـ  که با تولید کتاب تصویری

و بخش خوانده شد و مورد ی متفاوت هر دو طرف، کتاب توسط کودکان هر دهادگاهید

                                                            
1. Exchange diplomacy  

2. Japan Foundation
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(. در یک نمونه دیگر، در یک برنامه مشترک بین 322: 2937، 3توجه قرار گرفت )اگاوا
رف شدن برط منظوربهآموزان دبیرستانی از دو کشور ، تعدادی از دانشامریکاپاکستان  و 

ی منفی دو طرف نسبت به هم و آشنایی با فرهنگ و رسوم یکدیگر از کشور هادگاهید
د آموزان دیگر ارائه نمودندیگر بازدید کردند و نتیجه بازدید و آشنایی خود را به دانش

 (.1: 2937، 2)لوتابینگوا و بشیر
تواند از منظر حمایت از کودکان دیگر دیپلماسی عمومی برای کودکان همچنین می

پلماسی یو مشکالتی مانند جرم و جنایت علیه کودکان در قالب د مسائلکشورها در برابر 
قرار گیرد. یک نمونه از این اقدامات، فیلم مستندی است که توسط  موردتوجهعمومی 

یی هاتیجنااست و علیه  شدهساختهحمایت از کودکان اوگاندایی  منظوربه 1جیسون راسل
ازدید شود. این فیلم که  با بیک گروه تروریستی در اوگاندا انجام می لهیوسبهاست که 

 جمهورسیرئمواجه شد، موجب شد  7در سراسر جهان در سایت یوتیوب صد میلیون نفر
اعالم کند در برابر این گروه تروریستی اقدامات  1باراک اوباما امریکا متحدهاالتیاوقت 

توان دیپلماسی عمومی (. بدین ترتیب می4: 2932، 1خواهد آورد )هانسن به عملنظامی 
حمایت از کودکان هم در نظر داشت و  منظوربهبرای کودکان را به دیپلماسی عمومی 

 هایی با مخاطبان کودکان در نظر نگرفت.محدود به معنای برنامه
ومی در دیپلماسی عم مورداستفادهابزارهای  نیترمهمچنانچه بیان شد، یکی دیگر از 

یی، انمایپوبرای کودکان مانند  دشدهیتولهای ای، برنامههای ماهوارهبرای کودکان، شبکه
وان تمی آنهاای، و دیگر محصوالت فرهنگی ویژه کودکان که از طریق ی رایانههایباز

، یطورکلبهدر حوزه دیپلماسی عمومی را منتقل کرد و  موردنظری هاامیپمفاهیم و 
ای با هدف مخاطبان کودک است. با توجه به حجم بسیار زیاد تولیدات دیپلماسی رسانه

و بیشترین بخش از اقدامات  نیترمهمها، کودکان در رسانهای برای مخاطبان رسانه

                                                            
1. Ogawa 

2. Lutabingwa & Bashir 

3. Jason Russell  

4. Youtube 

5. Barak Obama  

6. Hanson
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شود و عمده در حوزه دیپلماسی برای کودکان را همین بخش شامل می شدهانجام
ن المللی به آای برای کودکان در عرصه بینی رسانههاتیفعالمواردی که در بررسی 

کودکان برشمرد و به توان جزو همین بخش از دیپلماسی عمومی برای اشاره شد را می
ی را از این منظر مورد زنیوالت دی شرکت هاتیفعالهمین جهت نیز ما در این پژوهش 

 بررسی قرار خواهیم داد.
زیربنا و مقدمه  عنوانبهتواند توجه به مخاطبان کودک در دیپلماسی عمومی، می

برای  هیولاهای دیپلماسی عمومی نیز تلقی شود. چرا که چالش و سد ارتباطی سایر برنامه
تعامل، از این طریق مرتفع خواهد شد و ذهنیت مثبتی از کشور عامل دیپلماسی عمومی 
در مخاطبان بالقوه کشور هدف، شکل خواهد گرفت. اشتراک در بسیاری از مفاهیم 

ی خاص برقراری ارتباط با این گروه، از دیگر نکاتی هاوهیشین کودکان و ابتدایی در ب
و دقت  وجهتقابلزیربنایی  مسائل عنوانبهاست که در دیپلماسی عمومی برای کودکان 

 خواهد بود.

های کودک در و بررسی در خصوص برنامه مطالعهقابلهای مهم از دیگر نمونه
است. در فاصله کوتاهی پس از آغاز  3سسمی استریت المللی برنامه تلویزیونیعرصه بین

که با هدف آموزش مفاهیم به کودکان پیش از دبستان  متحدهاالتیاتولید برنامه در 
هایی بود، تولید نسخه شدهیطراح( PBS2) امریکابرای پخش از شبکه خدمت عمومی 

 3942از این برنامه با همان مشخصات کلی در کشورهای دیگر آغاز شد. در سال 
المللی در ساخت برنامه را در مکزیک اولین نمونه مشارکت بین 1کارگاه سسمیمیالدی، 

با توجه به نیازهای خاص «  1پالزا سسامو»و «  7ویال سسامو»ی هانامو برزیل با 
(. نکته تایب، 1)کارگاه در یک نگاه آموزشی محلی این دو کشور طراحی و اجرا کرد

های کشورهای دیگر در این برنامه، تالش برای استفاده در ساخت نمونه توجهقابل

                                                            
1. Sesame Street 

2. Public broadcasing Service 

3. Sesame Workshop 

4. Vila Sésamo 

5. Plaza Sésamo 

6. Workshop at a glance
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حداکثری از ظرفیت بومی آن کشورها در تولید برنامه مربوط به هر کشور بود که به این 
ا نشان پذیری ری این تطبیقروشنبهو نام برنامه  هاتیشخصمشخص نام  طوربهظور من
 حدهمتاالتیا متفاوت فرهنگی محصول به را خیابان کنجد تولید، در دهد. اشتراکمی

 المللیینب مخاطبین توانسته است، که با استفاده از این روش کرده است تبدیل آمریکا
فلسطینی برنامه با نام  با تولید نسخه 3992روند در سال این . کند جذب را بسیاری

کشور مانند مصر،  19ادامه یافت و تا امروز به تولید محلی این برنامه در « شارع سمسم»
چین، بنگالدش، اندونزی، افغانستان، اردن، آلمان، ایرلند شمالی، هند، کلمبیا و ژاپن 

 (.تایب، 3منجر شده است )دور دنیا
)که  دنیا کشور 319 از بیش میلیون کودک در 311حاضر بیش از  در حال و
سال جهان است( در سراسر جهان در هر ماه به این  4کل کودکان زیر  %31 رندهیدربرگ

، 2نبینند ) کواک و دیگرارا می آن مختلف یهاقسمتبرنامه دسترسی مستقیم دارند و 
2931 :4 .) 

با اشاره به نقش و تأثیر زبان و ایدئولوژی در سلطه و قدرت گفتمان، به  1بروگنولی
یی مریکاای سسمی استریت در سلطه فرهنگ و گفتمان هابرنامهبررسی و تحلیل نقش 

 توجهقابل(. نکته 94: 3992برنامه پرداخته است )بروگنولی،  کنندهپخشدر کشورهای 
ی هاارزشو فرهنگ و  امریکاازنمایی دیگر در خصوص سسمی استریت، نوع و نحوه ب

است. موضوعی که در برخی  امریکایی و جایگاه آن در دیپلماسی عمومی امریکا
)کوان و  شودیاد می 7ی دیپلماسی عمومی از آن به دیپلماسی عروسکیهاپژوهش
 (. 27: 2999، 1آرسنالت

                                                            
1. Around the world 

2. Kwauk & others 

3. Angela Brognolli 

4. Muppet Diplomacy 

5. Cowan & Arsenault
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 یزنیوالت دی شرکت هاتیفعالتاریخچه و  .9-9

ی پیوند یانمایپوی شرکت دیزنی، با آغاز دوران گسترش تولید هاتیفعالتاریخچه 
یز آغاز یی نانمایپوی هالمیفپس از ظهور سینما به فاصله کوتاهی تولید  .خورده است
اروپا  و امریکاهای مختلف در و مجموعه هاشرکتیی توسط انمایپوی هالمیفشد. تولید 
ر ی دزنیوالت دی مؤسس شرکت زنید والتی هاتیخالقشد. اما ابتکارات و انجام می

 پور،ای ارتقا داد )غریبیی، جایگاه او را در این عرصه به شکل ویژهانمایپوحوزه تولید 
3144: 99 .) 

ت سینما همانند خود صنع دشدهیتولی هالمیفیی، اکثر انمایپودر ابتدای ایجاد صنعت 
 ییانمایپو اولین یزنیوالت د یسازلمیف بودند. استودیوی دیوسفاهیسو فیلم، صامت و 

 ساخت را 2کشتی بخار ویلی  نام با و 3موس میکی شخصیت محوریت با خود صدادار
در  با صدایی اانمیپودیزنی توانست با ساخت این . شد روبرو خوبی بسیار استقبال با که

پور، بیی بردارد )غریانمایپومیالدی، یک گام در جهت بهبود و جذابیت بیشتر  3929سال 
ظر ی مبدل شد. به نزنیوالت دبه نماد و نشانه شرکت  مروربهموس  (. میکی391: 3144
موس  عالیق فرهنگی کودکان، عالیق تجاری صنعت فیلم و عالیق ، در میکی1کردُوا

(. در گام 291: 3997فرهنگی و سیاسی اصالحگران به هم متصل شده است )کردوا، 
را تولید کرد که با  7هاگلدرختان و یی رنگی به نام انمایپوولین بار یک بعد او برای ا

اه ین جایزه اسکار برای بهترین فیلم کوتنخستاستقبال منتقدان و تماشاگران برنده 
 جهانی جنگ شروع میالدی شد و با 3912یی و دو جایزه اسکار دیگر در سال انمایپو

دی، یافت )محم کاهششدت به گیشه در کمپانی این فروش از حاصل سود و فروش اول،
3192). 

حسن المللی نماد بین»ماوس را که جامعۀ ملل میکی 3911، از سال 1به نظر رایتی
شناخت، دیزنی یک چهرۀ سیاسی مشهور شده است که همواره روی کمک « تین

                                                            
1. Micky Mouse 

2. Steamboat Willie 

3. Cordova 

4. Flowers and Trees 

5. Raiti
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جنگ جهانی دوم بازار سودمند اروپا را که نیمی از  کهیهنگامکند. حاکمیت حساب می
به او کمک کرد تا  متحدهاالتیاکرد از او گرفت، حکومت درآمد شرکت را تأمین می

رده وفصل اعتصابی که استودیوی او را فلج کی التین برود. واشنگتن به حلامریکاسراغ 
های بود، سفارش فیلمبود کمک کرد و زمانی که دیزنی عمالً در آستانۀ ورشکستگی 

 گاه شرکت در طول دوران جنگ بودترین تکیهپروپاگاندا را به این استودیو داد که مهم
 (.391: 2994)رایتی، 

 3ماوسهای دیزنی از قبیل میکیدر دوران رکود حاصل از جنگ جهانی اول، محبوبه
در « نهبینی شجاعاخوش»نمادهای  عنوانبه، توسط منتقدان 2و سه خوک کوچولو
شدند. دیزنی همیشه منکر آن بوده است که آثارش ها قلمداد میمواجهه با دشواری

های کرد که طیف متنوعی از ایدئولوژیاشاره می افتخار بااند و حاوی پیام سیاسی خاصی
ا؛ محبوب هها و چینیماوس همدلی دارند: تنها نقطۀ اشتراک ژاپنیسیاسی با مثالً میکی

ها ، و چون پروپاگاندای نازیروزولتجمهور دشاه جورج ]انگلستان[ و رئیسموسولینی و پا
ب، خُ »گفت: دانستند، دیزنی حتی دربارۀ هیتلر هم میها را کثیف میهمۀ انواع موش

 دهد. آنآقای آدلف هیتلر را از غرق شدن یا چیزی شبیه آن نجات می روز کمیکی ی
 ماوساما با شروع جنگ، دیزنی از میکی« روز آقای آدلف هیتلر شرمنده نخواهد شد؟

برای نکوهش هیتلر استفاده کرد و جالب اینجاست که اسم رمز عملیات ورود نیروهای 
 (.32: 3993ماوس بود )کانزل، متفقین به نورماندی )آن اتفاق مهم جنگ در اروپا( میکی

اطات و ارتب امریکای پس از جنگ جهانی اول، با دولت هامهر و مومدیزنی در 
با عقد قراردادهایی، به  3919های نزدیک و فراوانی داشته است. دیزنی در دهههمکاری
د )النگر، و دولت اقدام نمو امریکای آموزشی و تبلیغاتی برای صنایع نظامی هالمیفساخت 
 کاامریی دیگری به سفارش دولت هالمیف(. با آغاز جنگ جهانی دوم دیزنی 311: 3149

 ینا گرفت. در خود به جنگ هوای و حال دیزنی یهاییانمایپو از تولید کرد و بسیاری
 شارکتم ترغیب هدف یی توسط دیزنی باانمایپو صورتبهفیلم کوتاه  12دوره بیش از 

 پیروزی، هالمیفاین  ازجمله .شدند ساخته آنهاآلمو مقابله با پروپاگاندای  جنگ در عمومی

                                                            
1. Micky Mouse 

2. The Three Little Pigs 
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 سال آغاز توان نام برد. ازرا می 2هاینازدونالد داک در سرزمین  و 3هوایی قدرت لهیوسبه
 ساخت بر شدندمی نفر 119 شامل را که خود کارکنان از درصد 99 کمپانی این 3972
کرد و بودجه هنگفتی برای این منظور از دولت  متمرکز جنگ به مربوط هایفیلم

 1دریافت کرد. چنانچه به اعتقاد برخی پژوهشگران همچون رایتی امریکا متحدهاالتیا
زمان حمایت دولت از دیزنی وجود نداشت، عمالً دیزنی از بین رفته بود و  در آناگر 

 (. 314، 2994امروز چیزی به این نام وجود نداشت )رایتی، 
در دوران پس از جنگ  امریکا متحدهاالتیاارتباطات و تعامالت دیزنی با دولت 

جهانی دوم و جنگ سرد هم ادامه یافت. مستندات و مکاتباتی در دوران پس از جنگ 
و کمیته  7است که بیانگر زد و بند و رابطه نزدیک دیزنی با اف.بی.آی. منتشرشدهسرد 

. ی ترومن و آیزنهاور استهادولتیی )مک کارتی( در امریکاضدی هاتیفعالرسیدگی به 
در جریان (. 311: 3149زدیک دیزنی در دوران نیکسون هم ادامه داشت )النگر، ارتباط ن

کرد.  تولیدی فراوانی هاییانمایپو، امریکانی برای ارتش و دولت زجنگ جهانی دوم، دی
ذار بر عنوان یک ارگان تأثیرگبه یزنیبیش از هر سیستم دیگری به والت د امریکا دولت

 (.13: 3972، 1روده است )دیزنی به جنگ میکردیحساب مجهانی روی افکار عمومی 
 قطعه فیلم آموزشی جنگی تولید کرد چهارصد هزاربیش از  یزنیدر طول جنگ والت د

، 1است )چرچیل دشدهیقطعه فیلم جنگی تول هزار 297حدود  ،3971تنها در سال  که
ی هالمیف متحدهاالتیامثال با سفارش وزارت دفاع و نیروی دریایی  برای .(12: 3971

 3914در  9دوست ما اتممیالدی و  3913در  4سرت را بدزد و خودت را مخفی کن
 (. 791: 3191میالدی توسط دیزنی ساخته شدند )کوهن، 

                                                            
1. Victory Through Air Power 

2. Der Fuehrer's Face  / Donald Duck in Nutzi Land 

3. Gerard C. Raiti 

4. The Federal Bureau of Investigation (FBI) 

5. "Walt Disney Goes to War" 

6. Edward Churchill 

7. Duck And Cover 

8. Our Friend The Atom
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با اجرای اصل  زمانهمشمسی در ایران،  3179و  3119ی دهه هامهر و مومدر 
، های با عنوان توسعهدر چارچوب برنامه متحدهاالتیای هاکمکچهار ترومن و 

، افزارنوشتفیلم، مجله، کتاب،  صورتبهگسترده در ایران  صورتبهمحصوالت دیزنی 
 (.71: 3191بازی، موسیقی و لباس توزیع و منتشر شدند )باقری و دیگران، اسباب
 افتتاح ار ژاپن و در امریکا خارج در خود 3موضوعی پارک اولین دیزنی، 3991 سال در
 نگکهنگاین مراکز تفریحی در کشورهای دیگری چون فرانسه، چین و  مروربهکرد و 

 هارتونکای هاتیشخصهای دیزنی، بر اساس کاراکترها و نیز تأسیس شدند. شهربازی
ازدید ب آنهانفر از سراسر جهان از  هاونیلیماند و ساالنه ی دیزنی طراحی شدههالمیفو 
کند، بیان می 2که هدو طورآنهای دیزنی (. شهربازیتایبکنند )تاریخچه دیزنی، می

 مریکاایی و تصویر آینده امریکای هاارزشمکانی برای بزرگداشت و تحسین تاریخ، 
(، چنانچه همواره نه تنها از سوی رؤسای جمهور 314: 3149است)به نقل از النگر، 

ت اس قرارگرفتهرخی رهبران کشورهای دیگر مورد بازدید که حتی از سوی ب امریکا
 خروشچفو درخواست بازدید  3912بازدید محمدرضا پهلوی و همسرش در سال  ازجمله)

 (.3192( )محمدی، 3919در سال 
دت ای شی بزرگ رسانههاشرکتدر دهه پایانی قرن بیستم، روند ادغام و گسترش 

لی و اندازی  چندین کانال کابگرفت و دیزنی با خرید چند شبکه تلویزیونی دیگر و راه
ای دیزنی اولین شبکه ماهواره 3991ای اضافه شد. در ی رسانههاغولای به جمع ماهواره

بکه نیز ش 3994در ایرلند و انگلستان آغاز به کار کرد و در سال  1با نام کانال دیزنی
 یزنیشرکت والت دهای دیجیتال کابلی افتتاح شد )بر روی ماهواره و شبکه 7دیزنی تونز

 (.تای، ب
ی انهاشن، تغییر برخی هاشرکتدر آغاز قرن بیست و یکم، تحوالت دیزنی با افزایش 

ای و های تلویزیونی و رادیویی و ماهوارهی تولید فیلم، شبکههاشرکتتجاری و ادغام 
، شرکت مشهور 2991 سال دیزنی در ازجملهر گسترده در اینترنت ادامه یافت. آغاز حضو

                                                            
1. Disneyland Theme park 

2. Robert Hoddow 

3. Disney Channel 

4. Disney Toons 
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اری کرد. تغییراتی که دیزنی میلیارد دالر خرید 7/4به قیمت را  3پیکساریی انمایپوتولید 
یل ای در آغاز قرن بیست و یکم تبدرا به یکی از پنج ابرشرکت بزرگ اقتصادی و رسانه

 (.تایتاریخچه دیزنی، بکرد )
 ناکنوهم است، آسیایی کشورهای در خود محصوالت بازارتوسعه درحال دیزنی که

 هم شعبه در سراسر جهان شهرهای مختلف دیگر وکواالالمپور  جاکارتا، سنگاپور، در
 .(تای، ب یزنیشرکت والت ددارد )

جود یی وهاچالشی شرکت دیزنی مناقشات و هاتیفعالدر تاریخچه و نحوه انعکاس 
توسط  فردمنحصربهدارد. حجم تبلیغات در بازنمایی و تولید تصویری تاریخی و آرمانی و 

ی توان بخشاقدامات را می و چشمگیر است که خود این فراوانی قدربهشرکت دیزنی 
عنوان با را هاتالشاین  2ی و تبلیغ و معرفی آن برشمرد. واسکوبرند سازاز پروژه 
 (. 219 :2993کند )واسکو، سازی از دیزنی بیان میاسطوره
 

 ی نظر یمبان .2

ی پس از جنگ جهانی دوم و به هامهر و موم، در 0نظریه امپریالیسم فرهنگی
های فرهنگی و ارتباطی در کنار سلطه در زمینه امریکادنبال گسترش نفوذ و سلطه 
معی و ج ارتباطات برجسته جایگاه درباره مستقلی و خاص اقتصادی و نظامی با بررسی

 نهاآ عملکرد اقتصادی و سیاسی عواقب و عوارض و داریسرمایه جدید نظام در ها،رسانه
جهان، توسط پژوهشگران و محققان  یصنعتریغ جوامع و صنعتی پیشرفته جوامع در

 ، مطرح شد.7حوزه اقتصاد سیاسی با محوریت هربرت شیلر
 از گیزند سبک و مد محصوالت، از برخی که است فرآیندی فرهنگی، امپریالیسم

 ثباع و شودمی منتقل وابسته بازارهای و فرودست کشورهای به فرادست کشورهای
 گرطهکشور سل هایرویه و آنهاآرم ،هاارزش بر مبتنی الگوهای به نیاز نوعی گیریشکل

 امپریالیسم فرهنگی به شود. درمی محلی یهافرهنگآن کشور بر  فرهنگ طرهیس و

                                                            
1. Pixar 

2. Janet Wasko 

3. Imperiaslism & Cultural Domination 

4. Herbert Irving  Schiller
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 و سیاسی اقتصادی، اعمال قدرت ابزارعنوان بهای رسانه هایسرگرمی و ارتباطات
  .شودتوجه می کشورها دیگر کشور بر یک فرهنگی
 انتقادی مطالعات محققان ،3949طول دهه  در میالدی و 3919دهه  اواخر در

 ربرخی کشورهای دیگ و انگلستان کانادا، ،امریکا متحدهاالتیا  در هارسانه و ارتباطات
 یهااهدستگ و ی ارتباطاتیهاشرکتفعالیت  شدنیجهاننقشی که  بررسی منظوربه

 بین قدرت، فرهنگی و اقتصادی نابرابر روابط حفظ و ایجاد در الکترونیکی ایرسانه
کنند، به ایفا می فقیر )جنوب( کشورهای با ثروتمند و امپریالیستی )شمال( کشورهای

 (.23: 2931، 3امپریالیسم فرهنگی اقدام نمودند )میرلیس تبیین و توسعه مفهوم
ی اگونههب جهانی نظام ساختار ند کهکنتأکید میامپریالیسم فرهنگی اندیشمندان 

 منافع به افتهیتوسعههای مادی و معنوی کشورهای کمتر است که از سرمایه شدهیطراح
 ژوهشگرانپ این. کندمی خدمت یافتهتوسعه کشورهای فرهنگی و اقتصادی ،کیتیژئوپل
 والتمحص و ایرسانه یهاشرکت اند که چگونهاین موضوع پرداخته انتقادی بررسی به
 و مریکاا متحدهاالتیا بین قدرت نابرابر روابط تقویت و در جهت گسترش تواندمی آنها

 بین لکهب فقیرتر، کشورهای و امریکا بینتنها نهدیگر کشورها مؤثر باشد، موضوعی که 
 :2931 ،ی و مطالعه است )میرلیسبررسقابلکشورهای اروپایی ثروتمند نیز  و امریکا
27).  

ب در کتاحوزه امپریالیسم فرهنگی است،  پردازهینظر نیترمهمکه  2شیلرهربرت 
رح گونه ش، مفهوم امپریالیسم فرهنگی را این ارتباطات و سلطه فرهنگیخود با نام 

دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق واژه امپریالیسم فرهنگی، نشان»د: دهمی

و  هنجارهای رفتاریو  هادانسته، هاارزش، تصورهاآن، کشوری اساس 

: 3199)شیلر، « کند.خود را به کشورهای دیگر تحمیل می روش زندگیهمچنین 

11.) 
لیسم با امپریا، بلکه تنها نفوذ نیست فرهنگی امپریالیسماز دیدگاه موالنا نیز 

 ترا دارد. به عبار هاتملّ دیگرها و استانداردهای خود، قصد برتری و تسلط بر خواسته
رتری کند. برا شروع می آنهابرداری از بهره سپسکند و ها را تسخیر میتدیگر ابتدا ملّ

                                                            
1. Mirrlees 

2. Herbert Schiller
 



   371   های والت دیزنیدیپلماسی عمومی برای کودکان؛ مطالعه موردی پویانمایی 

 
 


  

 
هدور

31 ،
رۀ 
ما
ش

29
ار 
 به
،

31
99

 

های های کشورهای امپریالیسم بر ارزشها، تسلط ارزشادراکی و عملی از منابع و ارزش
: 3193)موالنا،  به نفع خود از اهداف امپریالیسم است آنهابرداری از ملل دیگر و بهره

311).  
ر دنیا، در یی دانمایپوی هالمیفتولید فیلم، هالیوود و مراکز مختلف تولید  برعالوه

ته نمونه برجسبرای دوران جنگ سرد از این ژانر برای پیشبرد هژمونی خود بهره بردند. 
 3919پیرو برنامه فرهنگی سازمان سیا که از اواخر دهه  3یی کتاب مزرعه حیواناتانمایپو

ی تحت عنوان مبارزه با گسترش فرهنگ توجهقابلاص بودجه میالدی و با اختص
ی هاییانمایپوای از مجموعه 2کمونیسم، ساخته شد. در همان دوران شرکت ساترلند

شگاه و برای دان امریکاتبلیغاتی تولید نمود که از سوی سازمان گسترش فرهنگ در 
یی و همچنین جلوه امریکاترویج فرهنگ  هالمیفشد. هدف از این تولید می 1هاردیگ
 (.799: 3191شور جهان بود )کوهن، بهترین ک عنوانبه امریکادادن 
 
 فرهنگی منظر از شدنیجهان

 تعابیر و تعاریف است، حاضر زمان هایپدیده نیترمهم از که شدنیدرباره جهان
. انداختهپرد آن بررسی به گوناگون هایجنبه از مختلف اندیشمندان و دارد وجود مختلفی
 به آن شدنلیتبد و جهان شدنفشرده درهم معنای به را شدنیجهان 7رابرتسون رونالد
 ترینساده در نیز 1گیدنز آنتونی(. 324: 3191رابرتسون، ) کندمی قلمداد واحد مکان

 تر؛هانیج دنیای در کردن زندگی یعنی. داندمی «همبستگی به» را شدنیجهان تعریف،
ور طبه جهان، یسوکی رخدادهای آن در که تروابسته هم به دنیایی در زندگی یعنی

 (. 311: 3192گیدنز، ) گذاردمی تأثیر آن دیگر سوی وقایع بر مستقیم
 آن به نیز گیدنز آنتونی شدنیجهاندر کنار مفهوم عام  که یتوجهمسئله قابل اما
 شدنیجهان دهیپد است معتقد وی. است «فرهنگی شدنیجهان» دهیپد است، کرده اشاره

                                                            
1. Animal Farm 

2. Sutherland 

3. Harding University 

4. Roland Robertson  

5. Anthony Giddens
  



111      های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

 دیگر و تاس یچندبعد دهیپد یک بلکه نیست، یبعدتک و اقتصادی دهیپد یک فقط
 راخی هایدهه در ژهیوبه ،ردیگیبرم در را اجتماعی و فرهنگی سیاسی، جمله از هاجنبه

 یانم هایفاصله و مرزها رفتن بین از و مخابراتی و ارتباطاتی هایشبکه گسترش با
 شدنیجهان» بنابراین. (317شود )همان: می دیدهجا همه در روند این گوناگون، جوامع

 از است عبارت فرهنگی شدنی: جهانکرد تعریف نیز گونهنیا توانمی را «فرهنگی
 گیفرهن همگونی از موجی فرایند این که جهانیعرصه  در خاص فرهنگی گیریشکل

 چالش به را کشور یک بومی فرهنگ یهایژگیهمه و و آوردمی پدید جهان در را
 یعنی غربی فرهنگ شدنیجهان از آشنا، و رایج برداشت یک بنابراین. طلبدمی
راده ا از است عبارت شدنیجهان دیدگاه، این از. یابدمی نمود «فرهنگی امپریالیسم»

 و کردن جهانی از که است منظر این از. جهان فرهنگی یسازهمگن به معطوف
 .(392:3193محمدی، گل) گویندمی سخن جهان کردن غربی گریدعبارتبه

 کارکرد ود سپس و داندمی متفاوت جهانی نظامتوسعه  با را شدنیجهان گیدنز آنتونی
 ی،فرهنگ سطح در اول کارکرد در است معتقد وی. شمردمی بر را دکترین این متفاوت
 دارای که هاییجامعه بیشتر و دارد فرهنگی آوارگی ایجاد به گرایش شدنیجهان
 شانملی هایمحدوده از حتی ،مکانشان از اند،خاص یهابرداشت وها عادت ها،سلیقه
 و تبلیغات از توانندنمی و گیرندمی قرار جدید محیط تأثیر تحت و شوندمی جدا
 مذهبی تیح و سینمایی موسیقیایی، هایسلیقه لباس، مدهای و کنند فرار پسندیعامه
 افشاریپ به دوموهله  در شدنیجهان که کندمی وی بیان. گیرندمی خود به را جهانی ابعاد
 ویته بر تأکید رفته و دست از محلی یهادوباره سنت کشف برای جستجو تنوع، بر

دنز، شود )گیمی منجر هاقومیت و محلی هایگراییملت حیات تجدید در محلی فرهنگی
3192 :317) . 

یی و امریکاهای فرهنگ مطالعه نحوه بازنمایی نمادها و نشانه پژوهش،هدف این 
ت ی در جهت تقویزنیوالت دی شرکت اییانمایپوهای مبتنی بر آن در تولیدات آموزه

هاست. بدین ترتیب در این پژوهش تالش خواهد در این برنامه امریکادیپلماسی عمومی 
کودکان  برای امریکا متحدهاالتیاشد تا نقش این شرکت در تقویت دیپلماسی عمومی 

ی قرار گیرد.پرسش اصلی این تحقیق این است که با توجه به گستردگی موردبررس
های مادها و نشانهی در میان کودکان کشورهای مختلف، نزنیوالت دپوشش محصوالت 
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ی زنیت دوالی شرکت اییانمایپوهای مبتنی بر آن در تولیدات یی و آموزهامریکافرهنگ 
 ها چگونه بازنمایی شده است؟در این برنامه امریکادر جهت تقویت دیپلماسی عمومی 

 
 شناسیروش .3

شناسی، مطالعات تصاویر بیانگر این نکته است که نشانه یهانگاه اجمالی به روش
حقیق، به همین دلیل در این تاست.  بوده تصویر مطالعات ناختیشالگوی روش نیترغالب

 لیتحل است. شدهشناسی استفادهنشانهآثار دیزنی، از روش برای تحلیل کیفی 
چارلز  ییمریکاا لسوفیدو سوسور و ف نانیفرد یسیشناس سوئبا کار زبان یشناسنشانه

مثابه به 3919را در دهه  یشناسبار روش نشانه نیاول یآغاز شد و روالن بارت برا رسیپ
دم شده به عموم مر یااز فرهنگ رسانه نانهیزبیت یبه دست آوردن درک یبرا یالهیوس
 متفکران از 3آرنهایم همچنان که متفکرانی چون رودلف (.19: 1319 ،یکرد )دانس یمعرف

ی شناسشانهنیی نزدیک به هاروشتالش کردند با  بصری ادراکبا توجه به  سینما فلسفه
 به تحلیل فیلم بپردازند.

 ،یانظام نشانه یضمن موشکاف دیبااز منظر بارت،  ینشانه شناخت یهادر پژوهش
منظور به اوو  دقت جستجو نمود.  تیبا حساس گریممکن د یانیب یهاکشف صورت یبرا

 یناختنظام نشانه ش کی ،یدر بطن نظام نشانه شناخت ،یانیب یهاصورت نیا ییشناسا
آنچه در » :کندیم ییرا شناسا یضمن هیثانو اللتد کیو در بطن داللت آشکار،  هیثانو

ظام دوم (، در نریتصو کیمفهوم و  کیتام  یهمبستگ یعنینظام نخست، نشانه است )
 یعنی) هیاول  یه شناختدر نظام نشان(. 14: 3192)بارت،  «شودیم لیساده تبد یبه دال
 یزشیگان ای یذات یاها رابطهکرده بود، دال دیگونه که سوسور تأکالنگ( همان اسیدر مق

است(، اما در نظام  یاست )دال ته ی/قراردادیاریبا مدلول ندارند: رابطه دال و مدلول اخت
 دال النگ + مدلول النگ = یعنیاسطوره( دال ) اسیدر مق یعنی) هیثانو یشناسنشانه

 (.17-11و  12: 3192دارد )بارت،  یزشیاست که خصلت انگ یخالـ  دال پر کینشانه( 
تا  2993از سال  یزنیکالسیک والت د ییانمایپو یهالمیمجموعه ف ،تحقیقاین در 
است. علت انتخاب این بازه زمانی،  شدهگرفته مدنظرجامعه آماری  عنوانبه 2931 سال

توجه و تأکیداتی است که در حوزه دیپلماسی عمومی در این بازه تاریخی با توجه به 
سپتامبر شده است. چنانچه در ادبیات تحقیق نیز بیان شد، دیپلماسی  33وقایع پس از 

                                                            
1. Rudolf Arnheim 
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گیری . روش نمونهعمومی در این دوره رشد و گسترش بیشتری با این عنوان یافته است
لماسی دیپنظران حوزه و با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب« هدفمند»در این پژوهش 

شده از بوده است. از کارشناسان خواسته شد با توجه به تعریف ارائه ییانمایپوعمومی و 
 توانند به این موضوع نزدیککه می ییهاییانمایپو دیپلماسی عمومی برای کودکان

اند بارتع ی در این تحقیقموردبررسی هاییانمایپوزنی، معرفی نمایند. باشند در آثار دی
 1و شش قهرمان بزرگ 2، زوتوپیا3بازی سهداستان اسباب :از

 
 های پژوهشیافته .4

ت و وال کساریمحصول مشترک دو شرکت پ این پویانمایی ؛3یبازداستان اسباب

 و یبازداستان اسباب یهاتیپس از موفق ییانمایپو نیاست. ا 2939در سال  یزنید
ساخته و اکران شدند،  3999و  3991 یهادر سال بیدو که به ترت یبازداستان اسباب

 کی یهایازباسباب یاست که برا یاتفاقات ،ییانمایچند پو نیشد. محور داستان ا دیتول
 یعیاو وق کنندیهم صحبت م و با رندیگیکه جان م ییهایباز. اسبابدهدیکودک رخ م

 . دهدیرخ م شانیبرا
بازی قهرمان این داستان است که با کاله مخصوص و شلوار لی و وودی اسباب

ی خاص و جلیقه نماد یک گاوچران است، در چندین بخش از فیلم از طرف هاکفش
ه بازی است کگیرد. او تنها اسبابقرار می موردتوجهیک عروسک خاص  عنوانبهاندی 

به همراه اندی قرار است به دانشگاه برود و نوع ارتباط و تعامل اندی با او با همه 
ند کی دیگر متفاوت است. حتی در لحظه جدا شدن از او، اندی بغض میهایبازاسباب

 را به او بیان و عالقه شدید خود خاطرتعلقدلیل  صراحتبهو در همین لحظه است که 
رهایت  وقتچیه! مهربان و باهوشه! تکه و آنهاگاوچرشجاعه مث همه »کند: می
یی است و جالب است که در امریکایک  اریعتمام(. وودی نماد 99:91)دقیقه « کنهنمی

ت. نیس موردتوجهاین میان حتی جسی نیز که خود یک زن گاوچران است نیز چندان 
از دنیای  و شدهغیتبلهمواره توسط دیزنی  بازی)یک(داستان اسبابای که از بازیاسباب

                                                            
1. Toy Story 

2. Zootopia 

3.  Big Hero
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عدد از آن  هاونیلیمی واقعی شده و هایبازاسبابیی، وارد دنیای انمایپوسینما و 
توان مدلول ضمنی بازنمایی است. پس می قرارگرفتهو در اختیار کودکان  شدهساخته

وودی و نمایش مثبت و قهرمان اول داستان بودن او را تبلیغ و ترویج فرهنگ و 
تواند یی دانست. همچنین تبلیغ و معرفی او برای کودکان همچنان میامریکای هاارزش

یک  عنوانبهیک محصول تجاری و ترویج استفاده از آن  عنوانبهبه حضور او 
 عنوانهببازی بازی برای کودکان در همه کشورها کمک کند و حضور چنین اسبابباباس

است در میان همه کودکان، طبق نظریاتی چون  امریکایک وسیله محبوب که نماد 
آثار و نتایج خاصی بر کودکان خواهد  بلندمدتکاشت و نظریه یادگیری اجتماعی در 

 داشت. 
در کنار هم، استفاده از موسیقی  2و کاگیرل 3کابوی عنوانبهحضور جسی و وودی 

توان یی از فیلم و همچنین فضای وسترنی ابتدای فیلم را نیز میهابخشوسترن در 
دالی در نظر گرفت که مدلول صریح آن را آشنایی اجمالی با سابقه و گذشته  عنوانبه

رویج برای تبلیغ و تدال  عنوانبهتصور کرد و این دال و مدلول صریح در کنار هم  امریکا
 مدلول ضمنی خواهند بود. مثابهبه امریکافرهنگ و تاریخ 

ت. ی این فیلم عروسک باربی و کن اسنشانه شناختدیگر در نظام  توجهقابلنشانه 
بازی حضوری محدود داشته است، اما در این باربی اگرچه در قسمت قبلی داستان اسباب

ارتباط و تعامل وی با کن به  ژهیوبهرد و ی بیشتری حضور داهابخشقسمت زمان و 
یکی از نمادهای فرهنگی  عنوانبهاست. باربی که  توجهقابلشناسی جهت نشانه

ته ی زیادی حضور داشته است و البهاییانمایپوی و هالمیفشود، در یی شناخته میامریکا
 موردتوجه امریکایکی از مظاهر تهاجم فرهنگی  عنوانبهی انتقادی هادگاهیدهمواره از 

شناسی آفرینی باربی در این فیلم به جهت نظام نشانهبوده است. مدلول حضور و نقش
 یی برای کودکان است.امریکاثانویه، تبلیغ و ترویج سبک زندگی و فرهنگی 

اربی به ب التسو است. درجایی یامپراتوراست  توجهقابلنشانه دیگری که در فیلم 
 اعضا رضایت و توافق با باید بلکه خودکامگی با نه درتق تصاحب»گوید: التسو می

 موضوع یکعنوان به دموکراسی به توانند به نیازمی هادال(. این 49:29)دقیقه  «باشد
 وانعنبهالزم داللت کنند و از سوی دیگر با توجه به نمایندگی وودی و دوستانش 

                                                            
1. Cowboy 

2. Cowgirl 
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 سیدموکرا مدافع امریکا، در سطح ضمنی این نشانه به اینکه امریکافرهنگ و جامعه 
 هستند داللت خواهد کرد. دموکراسی ضد و مستند همه امریکا دشمنان و است

نحوه  ،امریکادیگر برای درک نحوه بازنمایی دیپلماسی عمومی  توجهقابلنکته 
شناسی بارت است. دیگری در این فیلم با استفاده از مدل نشانه« دیگری»بازنمایی 

های خردسال مهدکودک شوند، بچهکه با او همراه می هایبازاسبابالتسو و برخی از 
ست. یر اندارند و حتی در بخشی از ماجرا باز الیت هایبازاسبابکه رفتار مناسبی با 

لب، طاز این دیگری چنین خواهد بود که مستبد، خودخواه و جاه همفقابلداللت صریح 
به جهت تکنولوژیک  قرارگرفتهعقلی در مراتب پایین و مورد سوءاستفاده  ازنظر

به  تواندی مقابل آن همگی میهایژگیو)شستشوی مغزی شده( هستند که صفات و 
 شاره داشته باشند.یی اامریکانماد و نشانه فرهنگ و سبک زندگی  عنوانبهوودی 

 
ـــاکن هســـتند، وقت واناتیکه ح ایپوبه نام زوت یدر شـــهر؛ زوتوپیا  روباه یدر آن س
ش( شهر )خرگو سیپل شود،یکه مرتکب نشده، مقصر شناخته م یجرم یزبان براچرب

حت پ هدیقرار م گردیاو را ت ما وقتد ها یهر دو ی. ا ئه  کی یهاهدف آن قرار توط
شوند  شوندیمجبور م رند،یگیم ستان رخ که با هم متحد  سیر اتفاقاتی که در دا و در م
ست و همکار می باهم دهدیم سایی شوند و میدو شنا شهر را  توانند تبهکاران واقعی 

 کنند.

 است. داللت شهرآرماناتوپیا به معنای وحش و به معنای باغ zooزوتوپیا، ترکیبی از 
ی پیشرفته و مدرن است که حیوانات در آن زندگصریح این نام با توجه به فیلم به شهری 

کنند و در آن حیوانات وحشی و اهلی و قوی و ضعیف در حال ایجاد یک مدینه فاضله می
 خواهد برسد.تواند به آنچه میهستند که در آن هرکس می

توان دید. از یی را میامریکاهای زندگی، فرهنگ و جامعه زوتوپیا، تمام نشانهدر 
ها، ابزارها و سایل و حتی فرم طراحی محیط شهری، وسایل نقلیه، ادارات، رسانه

 شود، همه و همه با جامعه،در زوتوپیا دیده می آنچهاظهارنامه مالیاتی و نشان پلیس و هر 
 دیی مطابقت دارد و حتی حرکت جودی از روستا به زوتوپیا، هماننامریکافرهنگ و زندگی 

ا ب آنهااست و حتی باورها و تصورات  امریکااز نقاط مختلف دنیا به  نهااانسمهاجرت 
کند، کامالً مطابقت دارد. آرمانی ای که در ابتدای فیلم جودی در قطار گوش میترانه

به آن و توسعه تکنولوژیک و برتر آن نسبت به مراکز دیگر و  امریکابودن نگاه مهاجران 
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دیگری که در تقابل و تفاوت زوتوپیا با جاهای دیگر که جودی در بسیاری از مفاهیم 
ی را که نشانه شناختی این نظام خوببهکند عبور می آنهامسیر حرکتش از روستایشان از 

یی در هادالرا  آنهاتوان تمامی کند. بنابراین میاست بازنمایی می امریکازوتوپیا همان 
کنند و این صراحت به شکل کامالً داللت می اامریکنظر گرفت که به جامعه و تمدن 

 ی صریح داستانهادالتمام  گریدعبارتبهاست.  مشاهدهقابلروشن و با تمام جزییات 
در  هاآنانسو روابط میان  امریکا، فرهنگ امریکا، جامعه امریکادر زوتوپیا، در نهایت بر 

 کنند. گیری آن داللت میو حتی نحوه شکل امریکا
 و دریافت فهمقابلی ضمنی هاداللتشناسی سطح اول چه اما از این نظام نشانه

این است که در آن حیوانات در نقش افراد  امریکااست؟ تنها تفاوت زوتوپیا با جامعه 
ضمنی از حاکم بودن روابط  طوربه. حضور حیوانات در این جایگاه، اندقرارگرفتهجامعه 

حکایت دارد. از سوی دیگر حضور  امریکادر جامعه قدرت و اصالت و اهمیت قدرت 
اومانیسم  ینوعبهگرایی و اصالت طبیعت و یا طبیعت نظامبه آنهاانسحیوانات در جایگاه 

کوه است این است که ش مالحظهقابلتأکید دارد. مدلول ضمنی دیگری که از این بخش 
ه ممکن با تمامی به شکل کامل و به بهترین وج امریکاو زیبایی ظاهری جامعه 

ی با بیان فانتزی به نمایش درآمده است و حتی اشکاالت و نقاط منفی نیز هایژگیو
و از کنار آن عبور شده است که خود تبلیغ، معرفی و  شدهانیبطنز  صورتبهی خوببه

 یی است.امریکای از سبک زندگی و فرهنگ اریعتمامترویج کامل و 
توان به آن اشاره کرد تقابل میان حیوانات وحشی و اهلی دال صریح دیگری که می
به خوی و طبیعت  آنهارسد مدلول صریح آن بازگشت در داستان است که به نظر می

 شود که قدرتمندان. اما داللت ضمنی این دال این است که چه چیزی باعث میستآنها
خ به این کند که در پاسنکنند؟ فیلم تالش میرا غصب  آنهابه ضعفا، ستم نکنند و حق 

 طورهبتوسعه، رشد و تمدن بشری و پیشرفت را عامل این امر بیان کند و حتی  سؤال
شود ظلم و ستم مجرم اصلی مشخص می عنوانبههوشمندانه در آنجا که گوسفند 

خواهی یادهی معلول خود ضعف و ناتوانی ضعفا و مظلومان و نه خوی زنوعبهقدرتمندان را 
داری، ، از نگاه فیلم سرمایهگریدانیببهو سرکشی ظالمان و قدرتمندان بیان کند. 

در خالل  است و اگر جادشدهیاطبیعی بر اثر پیشرفت و توسعه  طوربهای است که اسطوره
طلبی و خواهی و قدرتشود نه به دلیل زیادهآن ظلم و ستمی بر گروهی وارد می

جویی انسان است، بلکه این موضوع الزمه رشد و پیشرفت و توسعه است. این برتری
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ضعیف باشند و ذات قدرتمندان و اقویا  آنهاطبیعت و ذات ضعیفان است که باعث شده 
یی که در خصوص هاشاخصقوی باشند. از طرف دیگر، تمامی  نهاآاست که باعث شده 

در بخش تعریف مفاهیم در پایان فصل سوم به آن اشاره شد،  امریکای هاارزشاصول و 
را  نهاآشناسی ضمن توان در نظام نشانهاست و می شدهدادهی در زوتوپیا نشان نوعبه

داره نسانی زبده و برگزیده برای ادریافت: آکادمی پلیس برای تربیت و تولید نیروی ا
ی شیر و گوسفند برای هاتالشو اهمیت دانش و دانشگاه داللت دارد.  ضرورتبهجامعه، 

کسب جایگاه شهرداری، به شکل ضمنی به موضوع اهمیت قدرت و رقابت در 
کند و تالش نیک برای کسب درآمد و بحث نیک و جودی در طلبی اشاره میقدرت

و جایگاه انباشت و تولید ثروت است. اینکه  تیاهملیات دالی برای خصوص پرداخت ما
ه در ای کخواهند برسند و نیز نمایش جامعهتوانند به هرچه که میحتی حیوانات هم می
، نشان دادن یک جامعه استثنایی و متفاوت است و به افتهیتحققآن چنین موضوعی 

ی هااخصشاست. به همین ترتیب همه و تفسیر  ریتعبقابل امریکاانگاری خودمتفاوت
، اسطوره جهتنیازااست و  فراوانی گوناگون هادالی مختلف و با هابخشدیگر هم در 

گی ی اجتماعی، سیاسی و فرهنهایژگیوبا تمام  امریکاو استثنایی  فردمنحصربهجامعه 
 است.  مالحظهقابلی خوببهآن 

نشانه دیگری که در فیلم قابل دقت و توجه است باشگاه بازگشت به طبیعت است. 
توان چنین فرض کرد که باشگاه بازگشت به طبیعت یک مکان مدلول این دال را می

از این دال، اسطوره فردگرایی و  استخراجقابلی ضمنی هاداللتشرقی است. اما 
ست( امریکاه بیان شد بازنمایی جامعه )ک شدهدادهی فردی در جامعه نمایش هایآزاد
. از سوی دیگر انتساب باشگاه بازگشت به طبیعت به شرق، داللت ضمنی به است
 دارد و اینکه حتی با این وضعیت امریکای شرق در برابر غرب و خرافه باورماندگی و عقب

ند افرادی وانتتوانند زندگی کنند و حتی میچنین افرادی آزادی دارند و می امریکانیز در 
از جامعه را با خود همراه کنند. از سوی دیگر مدلول ضمنی اینکه مدیر باشگاه حتی از 

رقی ی شآنهاانسی خود که حافظه قوی و خوب است ناآگاه است، این است که هاییتوانا
 شناسد.ی بدیهی و آشکار خود را هم نمیهاییتواناحتی 
 

- ویفرانسوکبه نام سان ندهیدر آ یدر شهر لمیداستان ف؛ شش قهرمان بزرگ
 . قهرمانافتدیاتفاق م -شرق و غرب یایدن یو معمار ایاز فرهنگ و جغراف یبیترک
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گاه را ورود به دانش اقتیثابت کند که ل کهنیا یهامادا، برا رویبه نام ه یداستان، نوجوان
 اما در شب ارائه اختراعش پس از ارائه شودیاختراع کند و او موفق م یزیچ دیدارد با

دهد. سرانجام او به کمک دوستان برادرش را از دست می و گرفتهآتش کالج اختراعش،
شته شوند تا به علت کاست موفق می شدهساختهبرادرش و یک ربات که توسط برادرش 

 شدن برادرش پی ببرند.

 ییانمایپوشناسی نشانه

اولین نشانه،  شهری که داستان در آن در جریان است و نمایش آن را  عنوانبه
است، ترکیبی از نام دو شهر  3فرانسوکیوقرار داد. نام شهر سان موردتوجهتوان می

. هم معماری است مشاهدهقابلسانفرانسیسکو و توکیو و در نمایش شهر نیز این ترکیب 
یی هااست و هم در گوشه و کنار نوشتهیی شبیه امریکاو ظاهر شهر به شهرهای مدرن 

به آن داللت دارند، ترکیب و ادغام غرب و  هادالاین  آنچهشود. به خط ژاپنی دیده 
با نگاه غربی و ادغام فرهنگ  شدنیجهانشرق در یکدیگر است و این خود دالی برای 

 ضمنی است. صورتبهو تمدن شرقی در غرب 
دانش، دانشگاه و علم است. نام دانشگاهی که دومین نشانه مهم در این داستان، 

است که مخفف موسسه فناوری  2دهد دانشگاه اس.اف.آی.تیداستان در آن رخ می
است. مدلول نمایش  7که شبیه نام دانشگاه معروف و معتبر ام.آی.تی 1فرانسوکیوسان

ی دانشگاه، جایگاه دانش در پیشرفت و جهان آینده است و این هماهنگی و همخوان
در  مریکاایی، داللت ضمنی بر غلبه و تسلط امریکای معروف هادانشگاهدانشگاه با نام 

حوزه دانش و فناوری در آینده تصویر شده خواهد داشت. ضمن آنکه مدل استعدادیابی 
 توجهابلقآپی و یافتن نخبگان جوان نیز در تقویت این داللت ضمنی به روش استارت
ی متنوع جذب استعدادهای برتر و حتی موضوع دیپلماسی علمی هاروشاست و یادآور 

سایی در جذب و شنا امریکانیز هست. مدلول ضمنی دیگر از این نشانه، توانایی و قدرت 
 نکهیاباشود حتی در فیلم اشاره می کهیطوربه. هاستدانشگاهنخبگان جوان از طریق 

                                                            
1. San Fransokoyo 

2. S.F.I.T 

3. San Fransokoyo Institute Of Technology 

4. M.I.T
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ها دانشگاه را از طریق ارائه پیشنهاد هیرو سیزده سال بیشتر ندارد، امکان پذیرش در این
 ی خالقانه یافته است.هاطرحو 

د و ی جدیهادانشحضور ژنرال ارتش در مرکز تحقیقاتی کری و استفاده از نتایج 
تواند دالی برای جایگاه و کاربرد اند، میمحصوالتی که در لبه دانش جدید تولید شده

گاه ضمنی، نوع ن صورتبهشد. چیزی که ترین سطوح اجرایی و نظامی بادانش در عالی
که  ینوعبهدهد، یی به دانش در جهت سلطه و قدرت نظامی بیشتر را نشان میامریکا

در داستان حتی ژنرال دستور قرنطینه کردن یک مرکز علمی را به این جهت صادر 
 کند.می

ثبت م کند و ارائه تصویرکسی که از دانش استفاده تجاری می عنوانبهحضور کری 
از پروفسور کاالهان، به اهمیت ثروت و سرمایه در  شدهارائهاز او در کنار تصویر منفی 

ی ناختش نشانهکنار دانش و عبث بودن دانش محض و بدون کاربرد داللت دارد و در نظام 
ضمنی نیز، اولویت ثروت و سرمایه بر دانش و ضرورت در خدمت ثروت بودن علم و 

 خواهد بود. استفادهقابلداری از این دال و سرمایه ساالرهیسرمانوعی نگاهی 
رای نیز از یکسو دالی ب آنهاقهرمانان داستان و نوع رفتار، پوشش، گفتار و سالیق 

و یکپارچه شدن جهان در آینده است که در آن همه  شدنیجهانهمان مدلول اول، یعنی 
منی ض طوربهکنند و از سوی دیگر می و افراد مختلف در کنار هم زندگی هاگروهنژادها و 
 ی مختلفهاتیملیی را که در آن همه نژادها و امریکایی و سبک زندگی امریکاجامعه 

 کند.است را الگویی برای آینده معرفی می گرفتهشکل گونهنیاحضور دارند و اساساً 
ان و نخبگ عنوانبه تنهاخواستند قهرمان باشند و قهرمانان علمی که در ابتدا نمی

شدند، دال صریحی دانشگاهی خطاب می 3یآنهاخرخویی انمایپودانشمندان و به تعبیر 
ثانویه  یشناخت نشانهبر نقش و جایگاه ویژه دانش و علم در نجات انسان است و در نظام 

 در نجات بشریت داللت دارد. امریکاپنداری و برتری بر خودمتفاوت
 
 گیریبحث و نتیجه -3

 و یزندگ سبک جیتروی مالحظه شد، موردبررسشناسی آثار چنانچه در نشانه
 در اامریک حضور هیتوجو  جهان نجات یبرا امریکا یخیتار فهیوظ یی،امریکا یهاارزش

                                                            
1 . nerd 
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 یهاشاخص از یکی عنوانبه جهان در امریکا اقدامات هیتوجو جهان  سراسر
 یهایباز در امریکا یفرهنگ یفضا از یرسازیتصویی، امریکا یانگارخودمتفاوت
 یبرتر ،ییامریکا فرهنگ و تیهو به نسبت خاص فهیوظ حس یالقا  کودکان،
 یهاتیشخص در ژهیو یهاییتوانا و ییامریکا فرهنگ  و تیهو یدارا یهاتیشخص
 قهرمان یهاتیشخص در امریکا قدرت ییبازنما یی،امریکا مشخص تیهو یدارا

 فیعرت ،ییامریکاشاخص  تیهو یدارا تیشخص بر دیتأک و نمودن برجسته داستان،
 شرق رب غرب سلطه بر دیکأت و امریکا جامعه به آن نمودن منتسب و( ایاتوپ) شهرآرمان

 ،امریکا ییبازنما در موجود اشتباهات و ظلم ،ضیتبع دادن جلوه ی و بدیهیعیطب نده،یآ در
 ریتصو یآرمان جامعه در امکانات و قدرت به یدسترس و برابر یهافرصت امکان بر دیتأک
 و خچهیتار غیتبل ها،فرصت نیسرزم مثابهبه امریکا غیتبل دارد، اشاره امریکا به که شده
 و اصول از یکی عنوانبه امریکا در دانش تیاهم و یمحوردانش ،ییامریکا تیهو

موارد احصا شده از این پژوهش در خصوص  عنوانبهتوان یی را میامریکا یهاارزش
 ی برشمرد. موردبررسدر آثار  امریکاشیوه بازنمایی دیپلماسی عمومی 

 پژوهش، این در موردمطالعه اثر سه خصوص در شدهانجام بررسی به توجه با
 جهت در غربی زندگی سبک و ییامریکا یهاارزش بازنمایی جهت از که شد مشخص
 ققمح موضوع این این آثار یتمام در ،امریکا متحدهاالتیا عمومی دیپلماسی تقویت
 جدی فاوتت دیگر اثر با زوتوپیا، و سه بازیاسباب داستان ییانمایپو دو در اما. است شده
 و است امریکا جامعه خود داستان موضوع اساساً که جهتازآن زوتوپیا در. دارد وجود
 ریکاام جامعه در موجود اشکاالت و تناقضات فیلم طریق از که شودمی تصور ینوعبه
 پروژه یک عنوانبه فیلم زاویه این از رسدمی نظر به شود، داده پاسخ سپس و بیان اوالً

 وصخص در. است دشدهیتول و تهیه دیزنی شرکت به امریکا دولت طرف از سفارشی
 به سبتن که است شده باعث خاص ویژگی چند نیز سه بازیاسباب داستان ییانمایپو

 اصلی یتشخص که است این نکته اولین. برسد نظر به متفاوت دیزنی تولیدات بقیه
 ترینمشخص و ترینروشن کاراکتر این و است گاوچران یک ییانمایپو این در داستان
 آن تاریخ و هویت فرهنگ، جامعه، و امریکا به توانمی آن لهیوسبه که است نمادی
 داستان یهانام با فیلم سه تولید و عنوان این به دیزنی ازحدشیب تأکید. نمود تصریح
 و تهیه سری، این از قسمت چهارمین تهیه برای تدارک و سه و دو یک،  بازیاسباب
 سایر برخالف) بازیاسباب شکل به مجموعه این اصلی کاراکترهای تولید



101      های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

 یگرد از نیز( اندشده ییانمایپو فضای وارد واقعی دنیای از که دیگر یهایبازاسباب
 کهنآ بعدی قسمت همچنین و ییانمایپو مجموعه این بودن متفاوت به که است مواردی

  .دارد اشاره است، انتشار و تولید آستانه در
 دیزنی یهاییانمایپو تولیدات محتوای و هاامیپ اینکه ضمن گفت باید دیگر سوی از

 منتقل را امریکا هایآموزه و فرهنگ ،شدهارائه یهالیتحل و نظری چارچوب زاویه از
 و بودن ساختخوش کودکان، برای ییانمایپو آثار جذابیت به توجه با کنند،می

 و اهییانمایپو تولید در پیشرفته یهایفنّاور از استفاده مناسب، پردازیداستان
 هایینماایپو این از استفاده ،هاییانمایپو این در مورداستفاده شاد یهارنگ و آمیزیرنگ
 میعمو دیپلماسی تقویت به منجر مختلف کشورهای در امریکا محصوالت عنوانبه

 .شد خواهد کودکان میان در ژهیوبه امریکا
 

 و مأخذ منابع
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