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چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسى تصاوير ارائه شده در كتاب هاى فارسى و تعليمات اجتماعى دورة ابتدايى، 
از نظر كاربرد نشانگان جنسيتى در مورد مردان و زنان، انجام شده است و در حقيقت مى خواهد بداند 
كه اين تصاوير، از نظر جنسيتي، چگونه بر ذهنيت دانش آموزان تأثير خواهد گذاشت. در اين پژوهش 
تصاوير كتاب هاى مورد بررسى براساس سه مفهوم «خانواده و نقش زن و مرد»، «همكارى» و «مادرى» 
انتخاب شـده و نتايج حاصل از بررسـى نشانه شناسـى آن ارائه مى شـود. روش مورد استفاده در اين 
تحقيق «نشانه شناسـى» و جامعه آمارى آن كلية كتاب هاى فارسى و تعليمات اجتماعى چاپ  شده در 
سـال تحصيلى 9٠- 1389 در دورة ابتدايى است. شـيوة نمونه گيرى تحقيق، نمونه گيرى غيرتصادفى 
هدفمنـد اسـت. بر اين اسـاس كلية تصاويرى كه در آن ها سـه مفهـوم «خانواده و نقـش زن و مرد»، 
«همكارى» و «مادرى» نشان داده شده، واحد تحليل بوده است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان 
داد كه «خانواده» و «انسجام خانوادگى» موضوع محورى در تصاوير ارائه شده در اين كتاب هاست. مادر 
نيـز به عنوان يكـى از اركان خانواده همواره با مفهوم آرامش و با هالـه اى از رنگ آبى كه تداعى كنندة 
آرامش اسـت ديده مى شـود. پرداختن به موضوع خانـواده به عنوان موضوعى كـه در جهان امروز در 
معرض بحران اسـت و زيبا پرداختن به نقش مادرى از نقاط قوت، و كمتر پرداختن به سـاير نقش هاى 

اجتماعى و اقتصادى زنان از نقاط ضعف كتاب هاى درسى است.
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مقدمه و طرح مسئله
در هر جامعه، آموزش وپرورش عامل رسمی انتقال دانش و فرهنگ به نسل جوان آن جامعه است 
و وظيفه دارد ارزش هايی را مســتقيمًا و آگاهانه به کودک يا يادگيرنده منتقل نمايد. گاهی در خالل اين 
انتقال مســتقيم ارزش ها، مسائل ديگري نيز می توانند منتقل شــوند و يادگيرنده، ظاهرًا برخالف نيات 

برنامه ريزان، ارزش های ديگری را نيز دريافت می دارد (محسنی، ۱۳۵۴، ص. ۲٠).
از طرف ديگر از آنجا که نظام آموزش رسمی يک جامعه، وظيفة ثبات بخشيدن و حفظ ميراث های 
آن را بــه عهــده دارد، می توان فرض کرد که اين نظام از يك ســو منعکس کنندة اوضاع فرهنگی جامعه 
است و از سوی ديگر دارای خصوصياتی است که نقش اجتماعی افراد آن فرهنگ را توصيف می کند. 
به عبارت ديگر، می توان گفت که نظام آموزش رســمی می تواند، هم جلوه گر وضع خاص يک جامعه و 
هم بازتاب خصوصيات منش فردی باشد که با آن خو گرفته و در آن فرهنگ احساس رضايت و آرامش 

دارد (محسنی، ۱۳۵۴، ص. ۲۵٠).
امروزه ثابت شده است که مدرسه، به عنوان يک گروه ثانويه، تأثيری مهم در اجتماعی کردن کودکان 
دارد. در مدرســه اســت که قواعد و هنجارها و ارزش های اجتماعی به افراد آموخته می شــود. چراکه 
ارزش های القاشده در اين دوره، در فرد درونی می شود و تا آخر عمر در او پايدار می ماند. اين امر در 
مدرســه از طريق دوســتان، همبازی ها، کالس درس و معلم صورت می گيرد، و البته کتاب های درســی 
نيز در اين مقوله نقشی مهم ايفا می کنند؛ زيرا اين کتاب ها نه تنها آموزش می دهند بلکه در برداشت فرد 
از جامعــه و ارزش هــا و هنجارهای آن مؤثرند. به عالوه دانش آموزان از طريق کتب درســی با قواعد و 
هنجارها، نظام ارزشی، سلســله مراتب ارزش ها، طبقات اجتماعی و به طورکلی با پديده های اجتماعی 
و گروه هــای مرجع مثبت و منفی آشــنا می شــوند (اميــری، ۱۳۷۸، ص. ۱۲). از ايــن رو می توان گفت 
کتاب هــای درســی از عوامل اصلی انتقال باورهای مورد قبول جامعه بــه فرد و مهم ترين عامل تربيتي 
تعيين کننده در نظام آموزش وپرورش اند و نقشــي کليدی در شــکل دادن به نگرش دانش آموزان دربارة 
هويت جنسی بازی می کنند؛ نقشی که به مراتب بيش از انتقال صرف اطالعات به کودکان است. بخش 
قابل توجهی از فعاليت های آموزشــی دانش آموزان در مدرسه حول محور کتاب ها و متون درسی است 
و چون دانش آموزان دورة ابتدايی بنابر مقتضيات ســنی خاص خود، استعداد فراوانی برای يادگيری و 
تأثيرپذيری دارند اين كتاب ها منشأ بسياری از نگرش ها و باورهای آن ها و آموخته هاي آن هاست و از 

همين دوران در ذهن آنان نقش مي بندد.۱
اســتفاده از هنر در امر آموزش، محور اصلی آموزش های آموزش وپرورش مدرن اســت، از جمله 
به عنوان ابزاری برای فرهنگ سازی نقش مهم خود را در ارتقای کيفی کتاب های درسی ثابت کرده است. 
استفاده بجا از شعر، تصوير، رنگ، قطع مناسب و ... برای آموزش، نه تنها يادگيری را تسهيل می کند، بلکه 

تأثيری ماندگار بر ذهن دانش آموزان مي گذارد.
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هدف از انجام اين پژوهش بررســی و تحليل تصاوير درج  شــده در کتاب های درســی فارســی و 
تعليمــات اجتماعی دورة ابتدايی، از نظر چگونگی کاربرد نشــانگان جنســيتی در مــورد مردان و زنان 
براســاس ســه مفهوم «خانواده و نقش زن و مرد»، «همکاری» و «مادری» به منظور شــناخت تأثيرات 

احتمالی اين تصاوير بر ذهنيت کودکان است.

مبانى نظرى
در اين بخش رويکردها و نظريه های مربوط به حوزة جامعه شناسی آموزش وپرورش مورد بررسی 

قرار می گيرد:
۱. نظريه کارکردگرايی

مطابق اين ديدگاه جامعه کليتی متعادل و مشتمل بر اجزايی است که اين اجزا با هم ارتباط متقابل 
دارنــد. هرکــدام از اين اجــزا، کارکرد الزم و معينی را بــرای بقای کل نظام بر عهــده دارند و پيوند و 
هماهنگی ميان آن ها، يگانگی و يکپارچگی را به وجود می آورد. علی رغم تغييراتی که در اجزا و نهادهای 
اجتماعی اتفاق می افتد، همواره در آن تعادلی برقرار می شود که ثبات و پايداری نظام را تثبيت می کند. 
ســرانجام توافق در نظام از طريق جامعه پذيری به اعضا حاصل می گردد (عالقه بند، ۱۳۷۴، ص ۱۲۸). 
نظام آموزشی نيز به عنوان جزئی از نظام اجتماعی کل در نظر گرفته می شود؛ بنابراين با عناصر ديگر و با 

کل نظام ارتباط متقابل دارد و داراي کارکردهايی مانند انتقال فرهنگی و جامعه پذيری است.
در بين کارکردگرايان مهم ترين نظرياِت مربوط به خانواده و نقش های زن و مرد مربوط به پارسونز 
اســت. پارســونز وظايف و ســاخت خانواده و نقش های زن و مرد را در رابطه با هم مورد تحليل قرار 
داده اســت. او معتقد است برای اينکه خانواده بتواند از عهدة وظايف و کارکردهای خود برآيد و نظام 
خانوادگی حفظ شود، بايد نقش های زن و مرد از هم تفکيک گردد. به نظر او همان طور که نظام اجتماعی 
در مجموع براســاس تفکيک و تخصص اســت، در خانواده نيز، که خورده نظامی از نظام کل اســت؛ 
تفکيک و تخصص زن و مرد ضرورت دارد. بدين ترتيب مرد بايد دارای شغل و نان آور باشد و زن بايد 

به امور خانه و فرزندان رسيدگی کند.
پس بنابر ديدگاه پارســونز، آنچه الزم اســت کودکان در فرايند اجتماعی شدن بياموزند تقسيم کار و 
جدايی نقش زن و مرد اســت و بدين منظور دختران و پسران بايد به گونه ای متفاوت اجتماعی شوند تا 

هماهنگی نظام خانواده حفظ شود.
۲. نظريه ستيز

 برخالف نظريه کارکردگرايی که بر يگانگی و ثبات اجتماعی تأکيد می کنند، در نظرية ستيز، مبارزه 
و قدرت منبع پويايِی اصلی زندگی اجتماعی به شمار می رود.

اين ديدگاه الهامات خود را از مارکس می گيرد که معتقد بود نبرد بين طبقات اجتماعی نيروی محرک 
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تاريخ و منبع عمدة دگرگونی اســت. البتــه در اين نظريه توجه اصلی معطوف و منحصربه نبرد طبقاتی 
نيســت، بلکــه توجه اصلي به تضاد ميان گروه ها و صاحبان منافــع در هر جامعه، يعني واقعيت زندگی 

است.
در نظريه های ستيز جامعه به دو گروه سلطه گر و سلطه پذير تقسيم می شود. گروه مسلط از امتيازات 
قدرت، ثروت و سيطره بر منابع مادی جامعه برخوردار است. اين امتيازات چيزهايی است که در نظر 
مردم مطلوب ولی کمياب است و گروه تحت سلطه فاقد آن هاست. گروه سلطه گر با تحميل جهان بينی، 
ارزش ها، هنجارها و انتظارات خود بر گروه تحت سلطه، آنان را به همکاری با خودش وادار می کنند. 
گروه تحت سلطه نيز همواره تالش می کند سهمی از قدرت و ثروت را به دست آورد و به همين دليل 
تهديدی دائمی برای ثبات اجتماعی موجود به شمار می آيد. اين نظام نمی تواند برای هميشه دوام آورد 
و مدام در حال تغيير و حتي در معرض پريشانی است. پيروان اين رويکرد، آموزش وپرورش را به منزلة 
نوعی ابزار جامعة سرمايه داری تلقی می کنند؛ يعني کسانی که بر نظام های آموزشی تسلط دارند، از طريق 

آن افراد جامعه را در جهت مقاصد خود تربيت می کنند (عالقه بند، ۱۳۷۴، ص. ۱۲۹).
۳.  نظريه تعامل گرايی

رويکــرد ايــن نظريه به چگونگــي تعامل ميان افراد اســت. افراِد متعلق به يــک فرهنگ، با وجود 
تفاوت هايشان، دنيای پيرامون خود و بسياری از موقعيت های اجتماعی آن را يكسان معنا می کنند؛ زيرا 

از جامعه پذيری و تجربيات يکسانی برخوردارند.
در اين ديدگاه، کنش متقابل پاية زندگی اجتماعی است و جامعه در نهايت از طريق رفتار اجتماعی 

مردم به وجود می آيد و حفظ يا دگرگون می شود (رابرتسون، ۱۳۷۷، ص. ۴٠).
همچنين انسان ها نمادها و معانی را طی کنش متقابل اجتماعی فرامی گيرند. «نماد» عبارت است از 
چيزی که به عنوان «نشــانه» چيز ديگری يا نمايندة آن به کار برده شود (گيدنز، ۱۳۷۶، ص. ۸۱۲). کنش 
متقابل نمادی، کنشی است که از طريق نمادها به طور متقابل بين مردم صورت می گيرد. درحالی که افراد 
در برابر نشــانه ها بدون تفکر واکنش نشــان می دهند، در برابر نمادها به شيوه ای متفکرانه عکس العمل 
نشان می دهند. نشانه ها قائم به ذات اند، اما نمادها نشانه هايی اجتماعی اند که برای آن به کار برده می شوند 

تا آنچه را مردم درباره بازنمود آن توافق دارد، بازنمايند (ريتزر، ۱۳۸۴، ص. ۲۸۴).
اينکه افراد نمادها را چگونه معنا کنند و در برابر آن ها چگونه عکس العمل نشــان دهند، بســته به 

فرهنگ و نحوة اجتماعی شدنشان، متفاوت است.
يکــی از کارکردهای آموزش وپــرورش نيز همين اجتماعی کردن افراد اســت. آموزش وپرورش با 
اســتفاده از ابزارهايی مانند کتاب های درســی، در قالب داستان، تصوير و شــعر آنچه را می خواهد به 
کودکان می آموزد. ممکن است محتوای کتب درسی به شکلی باشد که اگرچه شايد در نگاه اول به نظر 

نيايد، دختران و پسران را به شيوة متفاوت جامعه پذير کند.
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۴. نظريه يادگيری اجتماعی
نظريه يادگيری اجتماعی بر اين تأکيد دارد که نقش های جنسيتی، مانند بسياری از مفاهيم و رفتارها، 

از طريق مشاهده فرا گرفته می شوند.
براساس نظريه های يادگيری اجتماعی، تقويت چه به صورت مستقيم، به شکل تشويق ها و تنبيه ها، و 
چه به صورت غيرمستقيم، از طريق مشاهده، ابزار اوليه ای است که کودکان به واسطه آن رفتارهای شايسته 

جنسيتی را دريافت می کنند (سفيری و ايمانيان، ۱۳۸۸، ص. ۵٠).
در واقع می توان اين گونه گفت که کودکان آنچه را در کتاب درسی می بينند يا آنچه را از طريق کتاب 
درســی می آموزند، رفتار شايسته تلقی می کنند. درصورتی که رفتار فراگرفته شده تشويق شود، آن رفتار، 
تقويت شــده و درونی مي شود. پس می توان گفت يادگيری از دو طريق اتفاق می افتد؛ يکی اينکه کودک 
به صورت غيرمســتقيم و از طريق مشــاهده عملی را فرا  گيرد و ديگر اينکه به صورت مستقيم از طريق 

تشويق و تنبيه، درستی يا نادرستی را بياموزد.

جمع بندى مباحث نظرى
از طريق بررســی مبانی نظری، می توان به چرايی و فلســفه استفاده از تصاوير در کتاب های درسی 
پاسخ گفت. براساس «نظريه کارکردگرايی»، زن و مرد هرکدام دارای تخصص و وظايف تعريف شده اي 
هستند. پس يك محقق می تواند با پژوهش بداند که آيا اين امر در کتاب های درسی نيز متجلی شده است 
يا نه؟ براســاس «نظريه ستيز»، مردان گروه سلطه گر و زنان گروه سلطه پذير هستند و آموزش وپرورش 
هم در خدمت گروه ســلطه گر قرار دارد. محقق با طرح اين نظريه، مي تواند ســؤال كند که آيا به واقع، 
تصوير مردان در کتاب های درسی تصويری سلطه گرانه است؟ در نظريه های «تعامل گرايی» و «يادگيری 
اجتماعــی» به چگونگی تأثيرپذيری کودکان و نحوه شــکل گيری نگرش آنان پرداخته می شــود. نظريه 
تعامل گرايی، کتاب های درسی را يکی از عوامل جامعه پذيری معرفی می کند و نظريه يادگيری اجتماعی 
بر مشاهده به عنوان ابزار يادگيری تأکيد دارد. از ميان نظريه های فوق، «نظريه کارکردگرايی» چارچوب 

نظری تحقيق حاضر را تشکيل می دهد.

روش تحقيق
روش مورد استفاده در اين پژوهش نشانه شناسی است. نشانه شناسی يکی از روش های تحليل متن 
است. در تحليل محتوا از روش های کّمی برای تحليل «محتوای» متون استفاده می شود، اما نشانه شناسی 
به دنبال تحليل متون در حکم کليت های ســاختمند و در جســت وجوی معناهای پنهان و ضمنی است. 
دراين بــاره چندلــر (۱۳۸۶/۲٠٠۲، ص. ۳۳) به معانی ضمنی يا پنهان متون اشــاره می کند و می گويد که 
«بی شک اين معانی در اليه های زيرين متون جريان دارند و لذا به نشانه شناسی نياز داريم تا با استفاده 
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از عناصر ظاهری و بافت شکل دهندة متون اين معانی را استخراج کند».
الگوی مورد اســتفاده در اين پژوهش در وهله اول الگويی اســت که سوسور ارائه می کند: سوسور 
يک الگوی «دوتايی» يا دوبخشــی را برای نشــان دادن نشانه پيشنهاد می کند. او با تمرکز بر نشانه های 
زبانی (مثل کلمات) نشانه را مرکب از يک «داّل» و يک «مدلول» می داند. داّل شکلی است که نشانه به 
خود می گيرد و مدلول مفهومی است که نشانه به آن ارجاع می شود. در الگوی سوسوری نشانه يک کل 
است که از اتصال داّل به مدلول نتيجه می شود. رابطۀ داّل و مدلول «داللت» نام دارد. مثًال کلمۀ «باز» 

بر در ورودی يک فروشگاه نشانه ای است مرکب از:
يک داّل: کلمه «باز»

يک مدلول (مفهوم): که فروشگاه برای خريد باز است.
نشــانه بايد هم حاوی داّل و هم حاوی مدلول باشــد. هرگز نمی توان يک داّل بی معنا يا يک مدلول 

بدون صورت در اختيار داشت. هر نشانه ترکيب مشخصی از يک داّل با يک مدلول خاص است.
همچنين الگوی ارائه شــده از ســوی جان فيســک نيز به عنوان الگويی که به مطالعه عمقی نشانه ها 
می پردازد مورد استفاده است. تقسيم بندی جان فيسک در کتاب «فرهنگ تلويزيون» تقسيم بندی مناسبی 
در بررســی رموز رســانه است. از نظر فيسک يک متن رسانه ای در سه سطح رمزگذاری شده است. او 
رمز را نظامی از نشانه های قانون مند که همة آحاد يک فرهنگ به قوانين و عرف های آن پايبندند می داند. 
اين نظام مفاهيمی را در فرهنگ به وجود می آورد و اشاعه می دهد که موجب حفظ آن فرهنگ است. رمز 
حلقة واسط بين پديدآورندة متن و مخاطب است و نيز حکم عامل درونی متن را دارد (فيسک، ۱۳۸٠).

فيسک رمزها را در سه طبقه يا سه سطح دسته بندی کرده است:
۱. ســطح اول، واقعيت (رمزگان طبيعی) اســت. اين رموز از زندگی اجتماعی يا فرهنگ سرچشمه 
می گيرد و در الگوهای رفتاری شناخته شــده نظير نحوة لباس پوشيدن، سخن گفتن، تزيين محيط 
و فضا نمود می يابد. به عبارت ديگر در اين ســطح، واقعه ای که قرار اســت از طريق رسانه نشان 
داده شــود- مثل تصويری که در يک کتاب نمايش داده می شــود- پيشاپيش با رمزهای اجتماعی 

رمزگشايی شده است.
اين رمزگان ويژة بياِن سينمايی نيست بلکه در گسترة زندگی اجتماعی وجود دارد. شايد بهتر باشد 
عنوان رمزگان «معناشناســيک» را به آن بدهيم. «دالّ هايی که مدلولشــان از پيش معلوم شــده است.» 
(احمــدی، ۱۳۸۸، ص. ۱۳٠٠) مخاطــب پيشــاپيش آن ها را می داند. رمزگان فرهنگــی چنان جا افتاده 
است که عادی و طبيعی به نظر می آيد. درک اين رمزگان برای کسانی آسان است که در گسترة فرهنگ 
خاصی رشد يافته اند که متن رسانه ای (فيلم يا تصوير يا ...) به آن تعلق دارد، اما برای کسانی که بيرون 
از اين گســتره آموزش ديده اند شــناخت معنای بي شــماری از نشانه ها دشــوار و حتی ناممکن است 

(ص. ۱۳۱).
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فيســک (۱۹۹٠) در رابطه با رمزهای اجتماعی، يا ســطح واقعيت، معتقد است که حضور انسان ها 
در زندگی واقعی همواره حضوری رمزگذاری شده است. به سخن ديگر ادراک ما از اشخاص مختلف 
براســاس ظاهرشان طبق رمزهای متعارف در فرهنگمان شکل می گيرد. وي اشاره می کند که طبقه بندی 
اين رمزها براساس مقوله هايی دلبخواه و انعطاف پذير صورت گرفته کما اينکه سطح بندی رمزها در اين 
سلســله مراتب نيز همين طور اســت. نکته مهمی که از رمز اجتماعی می توان برداشت کرد اين است که 
واقعيت پيشاپيش رمزگذاری شده است. به بيان ديگر، فقط به وسيله رمزگان فرهنگمان است که می توانيم 
واقعيت را درک و فهم کنيم. چه بسا واقعيت عينی و تجربی وجود داشته باشد اما هيچ شيوة جهان شمول 
يا عينی برای ادراک و فهم آن وجود ندارد. در هر فرهنگی آنچه واقعيت تلقی می شود محصول رمزگان 
همان فرهنگ اســت؛ بنابراين، واقعيت همواره از قبل رمزگذاری شــده است و واقعيت محض وجود 

ندارد (خوش نظر، ۱۳۹٠، ص. ۳۹ ).
۲. سطح دوم بازنمايی (رمزگان فنی) است. اين رمزگان ويژة هر نظام خاص و معين نشانه شناسيک 
است. مثًال عالئم نوشتاری هر زبان به کار نظامی ديگر نمی آيند. يا مانند عالئم نوشتاری موسيقی 
(نت) که رمزگان تخصصی موسيقی هستند. يا مواردی مانند حرکات دوربين و سکانس، تدوين 

و ... که رمزگان تخصصی سينما هستند (احمدی، ۱۳۸۸، ص. ۱۳۱).
در اين سطح رمزهای اجتماعی توسط رمزهای فنی و با کمک دستگاه های الکترونيکی رمزگذاری 
می شــوند. به عبارت  ديگر اين سطح برای يک فيلم شــامل مواردی چون زمان و مکان، وسايل صحنه، 
بازيگران، نورپردازی، روش تصويربرداری و... اســت کــه در نحوة نگرش و دقت مخاطب به ظرافت 
ديداری- شــنيداری يک متن رسانه ای مؤثرند. اين رمزگان به مدد دستگاه های الکترونيکی بر رمزهای 
اجتماعی اعمال می شوند تا رويدادهای موردنظر به بيننده انتقال يابد. انتخاب زاويه و به کارگيری حالت 
کانونی عميق در تصويربرداری باعث می شود که بيننده به صحنه اشراف داشته باشد و به همين دليل آن 
را کامًال دريابد. همچنين انتخاب نوع نماها می تواند در ايجاد حس مثبت يا منفی نسبت به شخصيت ها 

تأثيرگذار باشد» (راودراد، ۱۹۹٠، به نقل از فيسك، ۱۳۸٠). 
واقعه ای که قرار اســت به صورت متن رســانه ای (تصوير) درآيد برای اينکه رنگ واقعيت به خود 
بگيرد بايســتی از قبل با رمزهای اجتماعی مثل لباس، محيط، گفتار و... رمزگذاری شــود، يعنی ســطح 
«واقعيت»؛ و برای اينکه از طريق رســانه قابل انتشــار گردد از فيلتــر «بازنمايی» يا رمزهای فنی نظير 
نورپردازی، رنگ آميزی و... می گذرد. اما کارکرد مهم ديگر رمزگان فنی کمک به مؤلف در اعمال قصد و 

غرايض خود در اثر ارتباطی و بازنمايی مفاهيم به شيوه ای مطابق با ميل و خواستة خود است.
۳. ســطح سوم رمزگاِن عقيدتی يا (ايدئولوژيک) اســت؛ يعنی رمزهای ايدئولوژی، عناصر فوق را 

در مقوله های اجتماعی مانند فردگرايی، پدرساالری، نژاد، طبقه، سرمايه داری و... قرار می دهند.
رمزهای انتزاعــی ايدئولوژيک به صورت مجموعه ای از رمزهای اجتماعی عينی در يکديگر ادغام 
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می شــوند. به عبارتــی عينيت رمزهای اجتماعی تضمينی اســت برای حقيقی و طبيعــی بودن رمزهای 
ايدئولوژيک. بايد توجه داشــت که برخی از رمزهای ايدئولوژيک صريح تر از رمزهای ديگر هســتند. 
رمزهايی مانند دالوری، تبهکاری و جذابيت به طور نسبتًا آشکار و قابل قبولی عمل می کنند اما رمزهای 
اجتماعِی نژاد و اخالق وضوح کمتری دارند و ترديدبرانگيزند. (فيســك، ۱۹۹٠، به نقل از خوش نظر، 

(۱۳۹٠
جان فيسک هدف نشانه شناس را دستيابی به اين سطوح مختلف معرفی می کند؛ يعنی نشانه شناس 
بايد از طريق رســيدن به ســطح اجتماعی، بازنمايانه و ايدئولوژيک نشــان دهد که چگونه يک تصوير 
بــا کمک گرفتن از اين رمزگان های مختلــف واقعيتی اجتماعی را طبيعی و عادی جلوه می دهد. وظيفة 
نشانه شــناس آن است که نشان دهد واقعيت هميشه رمزگذاری شده (فرهنگی و فنی) است و واقعيت 
محضی وجود ندارد. بلکه آنچه به عنوان واقعيت ارائه می شود و طبيعی به نظر می رسد محصول رمزهای 
ايدئولوژيک اســت. برای مثال از نظر فيســک «فيلمی که ســرقت اموال را به صورت عملی تبهکارانه 
بازنمايی می کند در واقع رمزهای ايدئولوژی سرمايه داری را به تماشاگران ارائه می دهد» (همان منبع).  
در مقالة فيسک وی ابتدا به بررسی رموز فنی متن رسانه ای (فيلم) می پردازد و سپس اليه اليه از سطح 
اجتماعی به ايدئولوژيک حرکت می کند و نشان می دهد که برای مثال نوع چهره پردازی چگونه زيرکانه 

و دقيق رمزهای ايدئولوژيک دارد و به بازنمايی ارزش های فرهنگی جامعه می پردازد.
کار ما نيز در اين پژوهش شبيه به همين شيوه است يعنی با پرداختن و دستيابی به رموز فنی تصاوير 

موردنظر در کتب درسی، به سطح عميق تر يک متن که همان ايدئولوژی است دست می يابيم.

توجه به روابط «همنشينی» و «جانشينی» به عنوان اصول اصلی تحليل نشانه شناسانه
در نشانه شناسی همه چيز به صورت نظامی از نشانه هاست و برای تحليل آن بايد به رابطة ميان يک 
نشــانه و ساير نشانه های موجود در متن و خارج متن پرداخت. از نظر سوسور معنا حاصل تمايز ميان 
نشانه هاســت که اين تمايزها خود بر دو نوع اند. روابط همنشينی (توجه به تمايز نشانه ها در درون يک 
متن) و روابط جانشينی (توجه به تمايز نشانه های يک متن و نشانه هايی که خارج از آن متن قرار دارند).
در يک متن فيلمی، جانشينی به اين معناست که چه چيزهايی را بايد برای صحنه انتخاب کرد. برای 
مثال تغيير پالن ها، تغييرات صحنه، کات، فيد و ... نمونة روابط جانشــينی در يک متن فيلميک اســت. 
روابط همنشينی در اين متن ها به اين معناست که اين عناصر را چگونه بايد با هم تلفيق کرد (آقاجانی، 

.(۱۳۸۵
به عبــارت  ديگر رابطــه ميان حضور يک نشــانه در يک متن يا غياب نشــانه ای ديگر همان رابطه 

جانشينی است و نحوه ترکيب نشانه های حاضر در آن متن رابطه همنشينی.
توجه به اين نکته ضروری است که برای فهم معنای متن، تحليل روابط همنشينی و جانشينی بايد 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـی
ی

ش
وه

پژ
ـ 

ی 
لم

 ع
ية

شر
ن

نشانه شناسي تصاوير موجود در كتاب هاي فارسي و تعليمات اجتماعي دورة ابتدايي

125
 ë شمارة ٥٤
 ë سال چهاردهم
ë تابستان ١٣٩٤

به طور همزمان صورت گيرد. به طورکلی هم تحليل عمودی (جانشــينی) و هم تحليل افقی (همنشينی) 
نشانه ها را بخشی از يک نظام می شناسد و بنابراين کارکرد آن ها را در چارچوب رمزگان و رمزگان های 
فرعی واکاوی می کند. نبايد فراموش کرد که تحليل يک متن به طور کلی متضمن بررسی نظام در کليت 

آن است (ضميران، ۱۳۸۲، ص. ۸۵). 
همان طور که گفته شــد تحليل جانشينی مبنی بر «غياب» است؛ يعنی تحليل عناصر حاضر در متن 
در ارتباط با عناصر غايب در متن. به طور کلی تحليل مبتنی بر عامل جانشــينی متضمن قياس، تطبيق و 
بررســی ناهمانندی های هر يک از دالّ های حاضر در متن با دال های غايب که در شــرايط واحد قابل 
گزينش بوده اند اســت. می توان اين تحليل را در هر سه ســطح نشانه شناسی، از واژه ها گرفته تا آواها، 

تصاوير، سبک، نوع و ابزار به کار گرفت. (ص. ۸۷ )
در محور همنشــينی توجه به اين نکته مهم اســت که ارزش هر عنصر در يک متن در رابطه با ساير 
عناصر در يک زنجيره از عناصر معنايی است. اين به اين مفهوم است که رابطة هم سازگی و زنجيره ای 
رابطه ای حضوری اســت. به عبارتی رابطه دو يا چند عنصر، با حضور رشــته ای از عناصر قابل تعريف 

است (ص. ۱٠۸).
بايد به اين نکته توجه کرد که در رمزگشايی دقيقًا مطابق با الگوهای روش شناسانه پيش می رويم و 
از دخالت دادن هرگونه قضاوت شــخصی و برداشــت فردی دوری می کنيم. نکته دوم که در ادامة نکته 
اول ضروری است اين است که بايد به دو مفهوم «معنای ضمنی» و «معنای آشکار» يک نشانه در زمينة 
دســتيابی به معنی هر متن توجه کرد. معنی آشــکار همان معنايی است که در وهله اول از کلمه، تصوير، 
صدا و ... به ذهن متبادر می شــود؛ و معنای ضمنی به قول بارت آن معنايی اســت که در ورای معنای 

ظاهری وجود دارد و بيشتر به ارزش های نهفته يک متن بازمی گردد.
لئونارد بلومفيلد در بحث از نشانه های زبان شناسيک نوشته است که نشانه تنها يک داللت معنايی 
ندارد بلکه هر داّل فقط ســازندة يک مدلول نيســت، به همين دليل می توان پيام را فراتر از معناهای از 
پيش نهاده و نيت گون تأويل کرد. بنابر موقعيت های زبان شناســيک از يک سو و موقعيت های اجتماعی، 
تاريخی، فرهنگی و روان شناســی از ســوی ديگر، هر داّل می تواند سازندة مدلول های ضمنی نيز باشد 

(احمدی، ۱۳۸۸، ص. ۵۴).
بنابرايــن هر متن دارای معانی آشــکار و ضمنی اســت که معنای ضمنی آن بــا توجه به زمينه های 
مختلف متفاوت اســت. منظور از رمزگشايی نيز دستيابی به اين معنای ضمنی است. متن تصويری نيز 
چندمعنايی است و چه بسا معانی مستفاد شده از آن توسط مخاطب خالف نيات و اهداف مؤلف باشد. 
البته اين بدان معنا نيســت که متن ها بر روی هر قرائتی باز هســتند بلکه بايد گفت در حيطه فرهنگی، 

سياسی و اجتماعی خاصی قرائت های مختلفی از يک متن صورت می گيرد (آقاجانی، ۱۳۸۵).
برای نشانه شناســِی تصاوير کتب درســی، از ميان نظام های نشــانه ای متفاوت (آوايی، موسيقايی، 
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زبان شناســانة گفتاری، زبان شناسانة نوشتاری، حرکتی، تصويری) تنها نظام نشانه های تصويری در اين 
پژوهش مدنظر قرار می گيرد.

تصوير متشکل از نشانه هايی است که نشان دهندة نسبت دال يا واحدهای تصويری با معانی ذهنی اند. 
نکتة مهمی که در مورد تصوير بايد اشاره کرد اين است که تصوير يک سازه محسوب می شود. اين بدان 
معناست که همه متون رسانه ای از زبان خاص رسانه استفاده می کنند، يعنی در ايجاد يک تصوير، سازنده 
آن دست به انتخاب های خاصی می زند (روابط جانشينی) و اين انتخاب ها به منزلة رمز توصيف شده اند. 
همين رمزها هستند که زبان رسانه را پديد می آورند (آقاجانی، ۱۳۸۵). مثًال رنگ يکی از مشخصه های 
مهم تصاوير است. در بسياری از مواقع استفاده از رنگ های خاص در فيلم و نوع کاربرد آن ها مشخصه 

مؤلف خاص يا دورة خاصی است.

جامعة آمارى
جامعة آماری اين پژوهش کلية تصاوير کتاب های فارســی «بخوانيم» و تعليمات اجتماعی چاپ 
شــده در ســال تحصيلی ۹٠- ۸۹ در دورة ابتدايی است. بديهی است، با توجه به موضوع پژوهش، تنها 
تصاويری که به نوعی مرتبط با سه مفهوم «خانواده و نقش زن و مرد»، «همکاری» و «مادری» بوده اند 
مــورد تحليل قــرار گرفته اند و به تبع آن، تصاويــري که با موضوعات موردنظر ايــن پژوهش ارتباطی 

نداشته اند از دايره بررسی حذف شده اند.

نحوة نمونه گيرى
شــيوة نمونه گيری در تحقيق حاضر، نمونه گيری غير تصادفی هدفمند است. در نمونه های هدفمند 
(که به آن ها نمونه های قضاوتی نيز گفته می شــود) پژوهشگر واحدهای نمونه گيری را به صورت ذهنی 
و با هدف قبلی انتخاب می کند. اگرچه اين روش انتخاب، متضمن معرف بودن نيســت، اما اطالعات 
سودمندی را ارائه می کند. بر اين اساس کلية متون و تصاويری که در آن ها به نوعی به روابط زن و مرد 

اشاره شده واحد تحليل خواهد بود.

پايايى و روايى تحقيق
برای سنجش پايايی و روايی در تحقيقات کيفی می توان به کار ميکوت و مورهاوس (۱۹۹۴)  اشاره 

کرد. آنان به جای تأکيد بر پايايی و روايی، قابليت اعتماد۲ طرح های پژوهش کيفی را مطرح می کنند.
 آنان چهار عامل را که به مدد آن ها اعتمادسازی می شود چنين خالصه می کنند:

ــتفاده از چند روش برای گردآوری داده ها، اين موضوع شــبيه به مفهوم مثلث سازی است.  ۱. اس
اســتفاده از مصاحبه در کنار مشاهدة ميدانی و تحليل اسناد موجود، نشانگر آن است که موضوع 
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مورد بررسی از چند منظر گوناگون بررسی شده است و قابل اعتمادتر است.
ــب اطالعات، كه اساســًا به معنای ثبت مداوم داده های اصلی به کاررفته در  ــی مسير کس ۲. بازرس
تحليل و توضيحات پژوهشگر و روش های تحليل است. مسير بازرسی مدارک تحقيق به ديگران 

اجازه می دهد تا فرايندهای فکری حاکم بر کار را بازبينی و نتايج را مستقًال ارزيابی کنند.
ــی، در اين روش از شــرکت کنندگان در پژوهش خواسته  ــوی افراد تحت بررس ــی از س ۳. وارس

می شود تا يادداشت ها و نتيجه گيری های محقق را بخوانند و دربارة آن قضاوت کنند.
ــی، در اين روش فرض می شــود که اعضای گروه پژوهشی، هنگام تفسير داده های  ۴. گروه پژوهش
خود بر صداقت و دقت يکديگر نظارت داشته اند. گاه از يک شخص بيرونی خواسته می شود تا 
فرايند مذکور را مشاهده کند و در مورد سوگيری ها و سوء تفسيرهای احتمالی سؤال کند (ويمر 

و دومينيک، ۱۳۸۴).
در پژوهش حاضر، با استفاده از مفاد بند ۳ از دو معلم دورة ابتدايی و دو مادر خانه دار خواسته شد 
تا نظرات خود را در مورد تصاوير بيان کنند. به منظور جلوگيری از ايجاد ذهنيت در آنان، ابتدا تصاوير به 
افراد نشان داده می شد و سپس نظرات آنان با تحليل های محقق مقايسه می شد. با توجه به اينکه تشابه 

زيادی بين نظرات آنان با نظر محقق وجود داشت، می توان به پايايی تحقيق اطمينان کرد.

يافته هاى تحقيق
همان طور که گفته شــد تصاوير کتاب های مورد بررسی براساس سه مفهوم «خانواده و نقش زن و 

مرد»، «همکاری» و «مادری» انتخاب شده و نتايج حاصل از بررسی نشانه شناسی آن ارائه می شود:

کتاب فارسی اول ابتدايی ـ نگاره اول ـ ص. ۲
الف. مفهوم خانواده و نقش زن و مرد

در نــگارة اول کتاب فارســی ســال اول 
ابتدايــی، با تصويری از يــک خانواده مواجه 

می شويم:
در ايــن تصوير هريك از پــدر و مادر، به 
ترتيب، در حال خواندن يا نشــان دادن کتاب 
به دختر و پسرشــان به نام هــای آزاده و امين 
هســتند. اسامی انتخاب شده برای اين دختر و 
پســر، دارای بار ارزشی ملیـ  ميهنی و مذهبی 
اســت. در اين تصوير مادر، کتاب فارسی اول 
ابتدايــی را در دســت دارد و درحالی  که يک 
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لباس نيمه بافته شــده بر روی پايش قرار دارد، به امور درســی دخترش رسيدگی می کند. پدر نيز کتابی 
غيردرسی را برای پسرش می خواند. قرار داده شدن لباس نيمه بافته بر روی پای مادر را می توان نوعی 
کليشــه دانســت. کليشــه ای که ذهن را محدود به اين می کند که زنان در وقت فراغت بافتنی می بافند. 

درحالی که طبق اصل جانشينی می توان به جای لباس نيمه بافته روی پای مادر شكل کتابي را کشيد.
با اســتفاده از الگويی که فيســک ارائه کرده است، بايد گفت ظاهر اتاق ساده همراه با مبلمان ساده 
و نه مدرن، و درعين  حال نشــان دهنده خانه ای ايرانیـ  اســالمی اســت. حضور عناصر ملی مثل تابلو، 
ستون های هخامنشی بر روی ديوار، کتاب شاهنامه و ديوان حافظ در کتابخانه و كتاب هاي مذهبی مانند 
قرآن، مفاتيح الجنان و نهج البالغه در کتابخانه، در کنار هم (رابطه همنشينی) نشان دهنده توجه تصويرگران 

به اهميت توجه به هر دو بعد است.
در ســطح دوم جمع بودن همة اعضا در کنار هم انســجام خانوادگی را نشان می دهد. ساعت روی 
ديوار خانه اوايل شب را نشان می دهد؛ يعني زمانی را که معموًال همه اعضای خانواده در کنار هم جمع 
می شوند. حضور چای و ميوه به عنوان اقالمی که معموًال در جمع های خانوادگی يا دوستانه ايرانی صرف 
می شود در اين تصوير جالب توجه است. در اين تصوير پدر و مادر (نه فقط مادر) هر دو منبع آموزشی 
و پرورشــی برای فرزندان نشــان داده شده اند. البته اين، نکته ای اســت که در موارد ديگر نيز در کتاب 
نشان داده شده، مانند درس «در بازار» که مادر دخترش را با اصناف مختلف در بازار آشنا می کند و يا 
مانند درس «مثل خورشيد» که پدر به آموزش رابطه زمين و خورشيد و ماه می پردازد. الزم به ذکر است 
اگرچه در اين دو مثال پدر و مادر، هردو، درگير آموزش فرزندان خود هستند، اما می توان گفت که پدر 

به آموزش مباحث علمی، يعني آموزش، و مادر به آموزش امور روزمره، يعني پرورش مشغول است.
نکتــه ديگــر اينکه در اين نــگاره، پدر نيز ديده می شــود و با چهره ای خندان در کنــار خانواده در 
حال رســيدگی به امور فرزندش اســت. لباس پوشيده شده بر تن پدر لباسی ساده و بدون هيچ طرح و 
نقش و به رنگ ســفيد است؛ رنگی که نشان دهندة يکرنگی و بريدن از تعلقات است. چهرة پدر مردی 
سی وچندساله را نشان می دهد که با مهربانی مشغول خواندن کتاب برای پسرش است. رنگ لباس همه 
اعضای خانواده روشــن و شــاد است؛ ضمن اينکه پارچة لباس مادر گل دار است و بر جذابيت تصوير 
می افزايد. نگاه امين و آزاده به کتاب هايی که در دســتان پدر و مادر اســت نگاهی کنجکاوانه است. در 
کنار اعضای خانواده، وجود تلويزيون و راديو ضبط نقش پررنگ رسانه های جمعی را در خانواده نشان 
می دهــد. تلويزيون بر روی کمدی کوچک قرار دارد و در كمد کتاب هايی مانند نهج البالغه، شــاهنامه، 
اطالعات عمومی، مفاتيح، فرهنگ معين، ديوان حافظ و... چيده شده است. تنوع کتاب های موجود در 
اين قفسه نيز نکته ای است که نبايد از ذهن دور داشت. همان طور که ديده می شود کتاب ها از هر نوعی 
مثل ادبی، دينی، عمومی و... انتخاب شده اند (رابطه همنشينی). در باالی همه کتاب ها قرآن قرار دارد که 
باال بودن آن نسبت به ساير کتب و همچنين پارچه ای که زير آن قرار دارد احترام خاص خانواده به قرآن 
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را نشان می دهد. رنگ سبز جلد قرآن نيز می تواند نشانه تقدس و معنويت آن باشد؛ از اين نظر رنگ سبز 
«داّل» و مفهوم «معنويت و تقدس» مدلول است.

يكي از مفاهيم ايدئولوژيک به کاررفته در اين تصوير، همان طور که اشاره شد، مفهوم انسجام است 
که به نحوی بارز در ارتباط اعضای خانواده نشان داده شده است. همچنين می توان به مقبوليت والدين 
(هم پدر و هم مادر) برای فرزندان اشاره کرد. اين تصوير به نوعی سعی در نفی پدرساالری دارد؛ چراکه 
پدر و مادر و (و نه فقط پدر) به عنوان افرادی دانا، محل مراجعه فرزندان نشان داده شده اند که خود مؤيد 

تصوير يک خانواده منسجم است.

نگارة دوم کتاب اول همان خانواده را نشان می دهد، درحالی که آزاده و پدرش دارند از خانه خارج 
می شوند.

کتاب فارسی اول ابتدايی ـ نگاره اول ـ ص. ۵
همان طور که در تصوير نشان داده شد آزاده 
به مدرســه می رود و پدر به سر کار. لباس پدر 
کت  و شــلوار و يک پيراهن ساده است، ضمن 
آنکه کيفی نيز در دست دارد. کت  و شلوار لباس 
رســمی برای حضور در اماکن رســمی مانند 
محل کار است. به عبارت ديگر بينندة تصوير از 
ظاهر مردی که کت  و شــلوار پوشــيده و کيفی 
در دست دارد، بدون هيچ توضيحی از قصد او 
برای رفتن به سر کار مطلع می شود. مادر نيز به 
همراه پســر کوچک خانواده در خانه می ماند؛ 
يعنی در اين تصويــر زن در خانه می ماند و از 
فرزندان نگهداری می کند. به عبارت ديگر و در 
سطحی عميق تر اين تصوير نشان دهندة کليشه 
«زن خانه دار» است و در نشان دادن اين کليشه 

از اصل طبيعی ســازی استفاده شده اســت. به اين معنا که خانه دار بودن زن و کارکردن مرد در بيرون از 
خانه طبيعی تلقی شده است. به عالوه اين تصوير نشان دهندة نوعی تقسيم کار بين زن و مرد است. همان 
تقسيم کاری که از ديدگاه کارکردگرايانی مانند پارسونز موجب استحکام خانواده بوده و وجود آن برای 
حفظ نظام خانواده الزم اســت. همچنين ايدئولوژی پدرساالری که زنان را محدود در خانه و مردان را 

نان آور قلمداد می کند در اين تصوير قابل توجه است.
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در اين تصوير که قطع بزرگ آن، نقشــی محکم بر ذهن دانش آموز ســوم ابتدايي حک خواهد کرد، 
به جزييات خانه و خانوادة آقاي هاشــمی توجه زيادی شــده اســت. در اين تصوير خانواده هاشــمی 

يعنی پدر، مادر، دختر و پســر 
به همراه مادر آقای هاشــمی 
نشان داده شده اند كه در کنار 
هــم در حال صــرف چای و 
ميوه هســتند. آقاي هاشــمي 
در حــال مطالعــه روزنامــه، 
مادر در حال نوشــيدن چای 
و مادربــزرگ در حــال بافتن 
يک لباس است. در پشت سر 
پدر کتابخانه ای ديده مي شود 
کــه کتاب هايــي در رنگ ها و 
اندازه های مختلف در آن قرار 
دارد. قرار دادن تابلوی «اهللا» 
بــر روی ديوار و تصويری از 
حضرت امــام خمينی (ره) و 
مقــام معظم رهبــری بر روی 
توجه  نشــان دهنده  کتابخانه، 
پاسداشــت  به  تصويرگــران 

ارزش های اسالمی است. وجود تلويزيون در کنار اعضای خانواده نشان دهندة اين است که رسانه های 
ارتباط جمعی امروزه به عنوان يک عضو از خانواده تلقی شــده و در فرايند اجتماعی شــدن افراد نقش 
دارند. درج اين تصوير در اولين درس علوم اجتماعی که ســبب مي شــود کودک در دورة تحصيل خود 

با آن آشنا شود، می تواند نشان دهندة اهميت نهاد خانواده برای نويسندگان و تصويرگران کتاب باشد.
در ايــن تصوير، تمام اعضای خانواده لباس هايی با رنگ های شــاد پوشــيده اند و ديوارهای خانه 
نيز آبی رنگ اســت. اســتفاده از رنگ آبی برای ديوار خانه می تواند نشان دهندة اين باشد که خانه محل 
آرامش است. حضور همه اعضای خانواده در كنار يكديگر نشان دهندة وجود همدلی و همبستگی بين 
افراد است. عالوه بر اينكه به سبب تنوع رنگ محيط، بيننده احساس آرامش می کند. همچنين چهره های 
خندان و رنگ های متنوعی که برای لباس اعضای خانواده استفاده شده است (رابطة همنشينی) در کنار 
هم تصويری امن و آرام و شاد از خانواده در ذهن کودک بر جای می گذارد. در اين تصوير در لباس مادر 

کتاب تعليمات اجتماعی ـ سال سوم دبستان ـ ص. ۳
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و مادربزرگ نيز به ميزان زيادی از رنگ آبی اســتفاده شــده که می تواند القاکنندة آرامشی باشد که زنان 
(مادران) قادر به ايجاد آن در خانواده هستند.

يکی از مفاهيم به کاررفته در اين تصوير مفهوم انســجام است. نفس حضور پدر و در کنار اعضای 
خانــواده تأثيــر زيادی بر ذهن كودك می گذارد و او، خانــه و نهاد خانواده را با تمام اعضای آن به ذهن 
خواهد ســپرد. تصوير اعضای اين خانواده ازاين جهت نيز جالب توجه اســت که مادربزرگ،  يعني مادر 
آقای هاشمی، نيز در کنار آن هاست. گويی تصويرگران از اين طريق به نوعی الگوسازی در ذهن کودکان 
می پردازند. اين در حالی اســت که امروزه در بيشــتر خانواده های ايرانی پدربزرگ و مادربزرگ اعضای 
اصلی خانواده نيســتند. ســؤالی که در اينجا بايد پرسيد اين است که معرفی خانواده در شکلی که ما به 

ازای خارجی ندارد صحيح است؟
اين نکته نيز قابل توجه اســت که تقريبًا در تمام تصاويری که اعضای خانواده هاشــمی به تصوير 
کشــيده شــده اند، همه اعضا در کنار هم هســتند؛ حتی اگر يكي از آن ها در تصوير هم نيامده باشــد، 
در متن درس می توان حضور او را حس کرد. در خانه، در مســير حرکت از کازرون به نيشــابور، در 
شــهرهايی که بين مســير از آن می گذشتند، حتی وقتی مريم در مشهد گم می شود نيز همه خانواده (نه 
 فقط پدر) به جســت وجوی او پرداخته و او را پيدا می کنند. در تمام داســتان، حضور پدر و مادر، با 
هم در کنار فرزندان حس می شــود. جواب ســؤال هاي مريم و علی را مادر و پدر مي دهند. هيچ کدام 
به تنهايــی راهنمايی کــودک را بر عهده ندارند، بلكه با هم به آمــوزش ارزش های دينی، مهارت های 
اجتماعــی و تکميــل اطالعات جغرافيايی فرزندان خــود می پردازند. مثًال اگر مــادر برای ثبت نام با 
دختــرش به مدرســه مراجعه می کند، پدر هم برای ثبت نام پســرش اقدام می کنــد. البته اين تصاوير 
می توانند حاوی کليشــه های جنســيتی نيز ارزيابی شــوند که پيام آن همانندسازی با والد هم جنس و 
فاصله گرفتن از لزوم پرورش آندروژنی باشــد. در اين خانواده نقش های هر يک از اعضا پذيرفته و 

تقسيم شده به نمايش درمی آيد.
در ساير تصاوير کتاب، حتی در مواردی که از تصوير خانواده هاشمی استفاده  نشده است، تصاويری 
انتخاب شــده که در حد امکان همة اعضا را در کنار هم نشــان می دهد و اين می تواند اهميت انســجام 

خانوادگی را در ذهن کودک باال ببرد.
همچنين می توان گفت که اين تصوير از جهات مختلف به بيان مفهوم جنسيت و مردساالری می پردازد.

اينکه پدر روزنامه می خواند و مادربزرگ بافتنی می بافد، حاكي از اين باشد که مردان و زنان در زمان 
فراغت فعاليت های متفاوتی را انتخاب می کنند؛ مردان به اموری می پردازند که دانسته هايشان را بيشتر 

کند و در مقابل زنان به فعاليت های کامًال مفيد عالقه مند نشان داده می شوند.
در تصوير موردنظر، در پشــت علی دو ماشين ديده مي شود که نشان می دهد او از اسباب بازی های 

پسرانه استفاده می کنند و به عبارت ديگر اجتماعی می شود.
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۲-۲ مفهوم همکاری
يکی از تصاويری که مفهوم همکاری را نشان می دهد تصوير درِس «در طبيعت» در کتاب فارسی 

اول است:
اگر با دقت به تصوير نگاه کنيم کشاورزانی را می بينيم که در دوردست ها مشغول درو كردن محصول 
خود هستند. پس به نظر می آيد خانواده هايی که در تصوير نشان داده شده اند از شهر، برای گذران اوقات 
فراغت به بيرون از شهر آمده اند. موضوع اصلی درس مربوط به حضور خانواده در دل طبيعت است. در 
نگاه اول خانواده ای ديده می شود که در آن پدر و پسر سوار بر قايق هستند. پدر ماهی گيری می کند و پسر 
به قوها غذا می دهد. مادر و دختر نيز در کنار چادر هستند. مادر غذا را روی آتش گذاشته و قصد ريختن 

کتاب فارسی اول ابتدايی ـ درس «   در طبيعت» ـ ص. ۴۵
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چای دارد. دختر نيز چهار ليوان برای همة اعضاي خانواده آماده کرده است و به مادرش کمک می کند. 
رنگ برگ های درختان و نوع پوشــش افراد نشــان می دهد که فصل پاييز است. اگر کمی دقيق تر به اين 
تصوير بنگريم می بينيم که نوعی تقسيم کار بين اعضاي خانواده وجود دارد. مثًال زنان، حتی هنگامی که 
بــرای تفريح به بيرون از خانــه می روند، در خدمت به خانواده اند. در حالی که ســاير اعضا، خصوصًا 
مردان و پســران، در همان تصاوير حال استراحت و تفريح نشان داده شده اند. تصوير درس «دريا» در 
همين کتاب نيز مؤيد اين مطلب است. در اين درس می بينيم که اگرچه استکان های چای در مقابل تمام 

اعضای خانواده است، اما اين مادر است که استکان را از سينی برداشته و به دست پدر می دهد.
حتی در تصاويری که مشارکت همه اعضا در کنار هم نشان داده می شود به مردان نقش های مردانه تر 
واگذار شده است؛ مانند نگارة «به به چه روستايی» که در آن زن و مرد و دختر و پسر در حال انجام کار 
هستند. پدر خانواده سوار بر تراکتور است، مادر علوفة دام ها را در دست دارد. زنی ديگر هم که شايد 
مادربزرگ يا ديگري باشد مشغول قالی بافی است. دختر خانواده نيز شير گوسفندان را می دوشد و پسر 
هم به او کمک می کند. در تصوير ديگری که باز هم خانواده ای را در طبيعت نشان می دهد پدر در حال 

روشن کردن آتش و نصب چادر است. مادر هم در حال آماده کردن وسايل غذاست.
در واقع می توان گفت که در اين تصاوير پدر در رأس خانواده قرار داده شــده كه به نوعی حكايت 
از «پدرساالری» و يا «مردساالری» دارد، و البته به نحوی است كه  از ديد بيننده طبيعی به نظر مي رسد.

تصوير درس «همکاری» نيز از جمله تصاويری اســت که مفهوم همکاری و مشارکت را به خوبی 
نشان می دهد: 

اين تصوير آشــپزخانه را نشان می دهد 
كه مادر در حال شســتن ظرف است. دختر 
خانواده نيز قندان را پر از قند می کند و پدر 
هم ســينی چای در دســت دارد و در حال 
خارج شدن از آشپزخانه است. اين تصوير 
نه فقط از جهت نشــان دادن همکاری همه 
اعضا قابل توجه است، بلکه از نظر مشارکت 
پدر در امور عرفًا زنانه جالب اســت. رنگ 
لباس های اعضای خانواده همه شاد و بيشتر 
رنگ های گرم اســت. حالت چهــره آن ها 
رضايتمند اســت و به نظر می آيد مشــغول 
پذيرايی از مهمان هستند. ايدة موردنظر در 
اين تصوير انســجام و رضايتمندی است. 

کتاب فارسی اول ابتدايی ـ درس «   همکاری» ـ ص. ۶۴
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تصوير بعدی که همکاری اعضای خانواده را نشان می دهد تصوير خانواده هاشمی در کتاب اجتماعی 
سال سوم دبستان است:

در ايــن تصويــر، مــادر در 
حال خياطی، مادربزرگ مشغول 
آماده کــردن مــواد غذايی برای 
پخت غذا و مريم در حال جارو 
کشيدن است. علی نيز سبدی در 
دســت دارد که نشان می دهد از 
خريد آمده است. نکته مثبتی که 
ايــن درس درصــدد آموزش آن 
است اين است که دانش آموزان 
بدانند انجــام كارهاي خانه تنها 
وظيفه مادر و پدر نيست و نه فقط 
دختران بلکه پسران هم بايد در 
کارهــا کمک کنند. در متن درس 

هم به اين نکته اشــاره شده است. در متن درس آمده: «در اين خانواده همه به هم کمک می کنند، آقای 
هاشمی وقتی از اداره برمی گردد برای خانواده خريد می کند. طاهره خانم عالوه بر کارهای خانه، خياطی 
می کند و درآمدی را که از راه خياطی به دست می آورد، برای مخارج خانه صرف می کند. مادربزرگ در 
پختن غذا و پاک کردن سبزی به طاهره خانم کمک می کند ...» اين جمالت همکاری تمام اعضا را نشان 
می دهد؛ اما نکته اينجاست که با وجود اينکه همه در کارهای خانه کمک می کنند، باز نوعی تقسيم  کار 
بين زنان و مردان وجود دارد. مردان (و پسران) انجام کارهای بيرونی مربوط به خانه و زنان (و دختران) 

کارهای مربوط به داخل خانه را انجام می دهند. ايدة غالب در اين تصوير نيز انسجام است.

۲-۳. مفهوم مادری
مهم ترين نقشی که در کتاب های دورة ابتدايی به زنان داده شده نقش مادرانه است. در اين كتاب ها 
تصاوير زيادی مادران را در حال مراقبت، نگهداری و آموزش به فرزندان نشــان می دهد، مانند تصوير 
مربوط به بخش «ببين و بگو» در درس «مثل گل» در کتاب سال دوم. اين درس با الاليی مادری آغاز 
می شــود که می خواهد دختر کوچکش را بخواباند. ادامة درس گفت وگوی مادر با پسر است که دربارة 
خواهر کوچکش سؤال هايی می كند. پس از اين درس تصاويری از مادری که از فرزندش، از هنگام به 

دنيا آمدن تا زمان رفتن به مدرسه نگهداری می کند، نشان داده شده است:

کتاب تعليمات اجتماعیـ  سال سوم ابتدايیـ  درس «   خانواده»ـ   ص. ۱۲
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در اين تصاوير مــادر با چهره ای آرام 
ديده می شود که می تواند القاکنندة مهربانی 
و آرامش او باشــد. در تصويــر (۱) مادر 
مشغول خواباندن کودک خردسالش است. 
تصاوير (۲) و (۳) بازی کردن بچه را نشان 
می دهد كه به نوعی نشان دهنده بزرگ شدن 
آن کودک اســت. در تصوير (۴) مادر دارد 
به كودك کمک می کنــد تا روی پای خود 
بايســتد و راه برود. در تصوير (۵) مادر به 
كودكش در درســت کردن کاردستی کمک 
می کند و در تصوير (۶) پسر در حال رفتن 
به مدرسه است. در تمام اين تصاوير مادر، 
حضوری هميشگی، چهره ای گشاده و آرام 
دارد و لباس هايش رنگ آبی دارند. رنگی 
کــه هم زمانی آن با تصويــر مادر، آرامش 
مادرانــه را به دانش آموزان القا می کند. باز 
هم در اين تصوير رنگ آبی نشــانه است 
و با اســتفاده از الگوی سوسوری می توان 
گفت که آبی داّل و آرامش مدلول آن است.

تصاوير ديگری نيز اين نقش مادرانه را به خوبی نشــان داده اند، مانند تصوير زير، در کتاب ســال 
سوم، که مادری را نشان می دهد درحالی که دو فرزندش در کنار او به خواب رفته اند. اين تصوير در 
شــکل شــماره ۴-۱٠ نمايش داده شده است. در اين تصوير آسمان شب با ماه و ستاره ها جلوه نمايی 
می کنند. ترســيم اين تصوير در فضای شــب منتقل کنندة ســکوت و آرامش فضا به دانش آموز است. 
همان طور که مشــاهده می شــود مادر بر زمين نشسته است و لباسی سفيد با گل هايی شاد بر تن دارد. 
دامن لباســش بلند و مانند دشــتی پر از گل اســت که دخترش بر آن آرميده است. يک دست مادر در 
دســت دختر و دســت ديگر او بر سر پسر کوچکش اســت. رنگ غالب در اين تصوير نيز رنگ آبی 
اســت که وجود آن به همراه نشــان دادن شــب، آرامش حاکم بر اين تصوير را منتقل می کند (رابطة 
همنشــينی). لباس پسر کوچک و لباس دختر آبی است. دستان مادر که بر سر و فرزندانش نشان داده 
شــده اســت در هاله ای از رنگ آبی فرورفته اســت؛ گويی آرامش حضور مادر به آن ها منتقل شــده 
اســت. همراه بودن مفهوم «مادری»، رنگ «آبی» و «آرامش» ســه ضلع مثلثی اســت که در تصاوير 

کتاب فارسی سال دوم ابتدايی، درس «مثل گل»، 
بخش ببين و بگو
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مادرانه، همواره با هم نشــان داده شــده اند (رابطة همنشــينی). می توان گفت آبی داّل است و آرامش 
مدلول آن.

در شعر «در چشم های مادر» در کتاب 
ســال چهارم نيز اين موارد به وضوح ديده 
می شود. رنگ غالب در اين تصوير نيز آبی 
است و چهره مادر پر از آرامش و صورت 
کودک مملو از شــادی ناشی از حضور در 
آغوش مادر اســت. متن شعری که در اين 
درس آمــده نيــز همين موضــوع را تأييد 

می کند.

بی شــک، از آنجــا که نقش مــادر در 
زندگــی کــودکان خصوصًا در ســال های 
دبستان بســيار تأثيرگذار اســت، زنان در 
هر شــغل و با هر درجه ای از سطح سواد 
که باشــند الزم است به نقش مادری خود 
اهتمام ويژه ای داشــته باشــند. اينجاست 
کــه نقش زنان در جامعه بســيار ســنگين 
می شــود؛ زيرا يک مادِر خــوب می تواند 
در کنــار نقش مادری در ســاير نقش های 
اجتماعــی و اقتصادی خويــش نيز موفق 
عمــل کند. علی رغــم اينکه ايــن نقش ها 
مغاير يکديگر نيســتند، نقــش مادری در 
کتاب های درسی پررنگ تر از ساير نقوش 

ديده شده است.

کتاب فارسی سال سوم ابتدايی، ص.  ۳۵

کتاب فارسی سال چهارم ابتدايی، درس چهارم، ص. ۲۷
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جمع بندى و نتيجه گيرى
پس از بررســی تصاويــر موردنظر در کتاب هــای دورة ابتدايــی، اطالعات زير 

به دست آمد:
ـ انســجام خانوادگی و حضور همة اعضا در کنار هم در تصاوير مورد بررســی 
جالب توجــه اســت. تصاويــر زيادی وجود دارد کــه همة اعضا را بــا هم در محيط 
کار نشــان می دهــد؛ ماننــد تصويری که همه افــراد حتی پدربــزرگ و مادربزرگ در 
کنار خانواده ديده می شــوند و در کارهای خانه مشــارکت می کننــد. خانواده، مرجع 
پاســخ گويی به سؤاالت کودکان، مأمنی برای کسب آرامش در کنار اعضای خانواده و 

محل تفريح و شادی نشان داده شده است.

ـ يکــی از نــکات مثبتی که در اين کتاب ها وجود دارد و به نظر می رســد عامدانه 
به آن پرداخته شــده باشد توجه به نقش «مادری» اســت. بيشترين نقشی که در اين 
کتاب ها به حق به زنان محول شــده نقش مادر اســت. در تصاويری که مادران در آن 
بــه نمايش درآمده اند، و خصوصًا تصاويری که موضوع آن مادر اســت، زيبا نشــان 
دادن مــادران و القا شــدن آرامــش و امنيت در کنار آن تأثير زيــادی بر ذهن کودکان 
خواهد گذاشــت. در اين تصاوير رنگ غالب معموًال  آبی است و مادران با چهره ای 
گشــاده و خندان نشان داده شــده اند. از نگاه نشانه شناسی استفاده از رنگ آبی نشانه 
آرامش اســت. به عبارت ديگر رنگ آبی (داّل)، تداعی کننــده مفهوم آرامش (مدلول) 
اســت. بايد توجه کرد که نشان دادن زنان در نقش مادری نه تنها کم ارزش جلوه دادن 
زنان نيســت، بلکه باال بردن اهميت زن در خانواده اســت؛ زيرا حضور زن در خانه 
و در کنار فرزندان از نظر عاطفی بر تربيت کودکان تأثير زيادی دارد. شــغلی که زنان 
انتخاب می کنند نيز بايد اين ويژگی را داشته باشد که به حضور آن ها در خانه و مادر 
بودنشان لطمه نزند. البته اين به معنای اين نيست که زنان لزومًا بايد خانه دار باشند تا 
مادر خوبی باشــند. شــرکت زنان در فعاليت های سياسی، اجتماعی و اقتصادی که از 
هر حيث مناســب باشــد نه از نظر اسالم و نه از نظر قانون منع نشده است. مهم اين 
اســت که به کودکان آموخته شــود مادر بودن فی نفسه دارای ارزش است. ارزشی که 

زنان را از ترقی بازنمی دارد.

ـ همان طور که گفته شد استفاده از رنگ در تصاوير کتاب های کودکان از اهميت 
زيادی برخوردار است. رنگ های استفاده شده در کتاب کودک بايد به گونه ای باشد که 
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عالقة کودک را به مطالعه کتاب باال برده و جذابيت زيادی داشته باشد.
ـ يکــی از نکاتی که الزم اســت تصويرگران و مؤلفــان کتاب ها به آن بپردازند به 
تصوير کشــيدن بيشتر زنان در خانواده و همزمان، نشان دادن آن ها در محيط اجتماع 
اســت. از نقاط ضعف موجود در کتاب های فارســی و تعليمات اجتماعی که در اين 
پژوهش مورد بررســی قرار گرفتند اين بود که به دليــل پردازش کم و يک جانبة زنان 
در اجتماع، عمًال تعدادی از کتاب ها از دايرة بررسی اين پژوهش خارج شدند، زيرا 
تصويری که نشــان دهنده نقش جامعی از زن و مرد در خانواده، همکاری خانوادگی 
و مادری باشــد در آن ها ديده نشد. در ســاير کتاب ها نيز عمدة تصاويری که از زنان 
به نمايش درآمده بود بيانگر حضور آنان در نقش «مادر» بود. بايد در نظر داشت که 
اگرچه نقش «مادری» اهميت بسيار بااليی دارد اما حضور زنان در ساير عرصه های 
زندگی اجتماعی نيز مهم است. کتاب های درسی بايد تصويری جامع و کامل از زنان 

ارائه دهند تا ذهنيت کودکان به درستی شکل پذيرد.

پيشنهادها
ـ به نظر می رســد الزم اســت مؤلفان و تصويرگران، کتاب های فارسی و تعليمات 
اجتماعی دورة ابتدايی را با نگاهی جامع و دربرگيرنده مؤلفه های جنسيتی و با توجه 

به اطالعات به دست آمده در اين تحقيق و امثال آن، مورد بازنگری قرار دهند.

ـ پيشنهاد می شود کتاب های درسی دورة جديد با کتاب های دوره های قبل مقايسه 
شود تا نتايج اين مقايسه بتواند راهگشای مؤلفان در بازنگری کتاب ها باشد.
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