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ها  ی سیمپسون خانوادهکاربرد انیمیشن : کارتونی ی جامعه

 1شناسی جامعه فراگیریبرای آموزش و 
  3ست. ال. فينبرگ. 2ناستفن اسكانال 

 4پور ترجمه آرش حسن
20.1001.1.38552322.1399.9.35.7.3DOR:  

 چكيده

تجربـه يـادگيري    بهبـود تواند بـه   كنيم كه مي انگيزي را معرفي مي ويي شگفتئما در اين مقاله منبع ويد

صـورت   توانـد بـه   ميها  ي سيمپسون خانوادهليسانس كمك كند. مجموعه انيميشن تلويزيوني  وياندانشج

شناسانه و تشويق دانشجويان ليسانس به تفکر انتقـادي   ابزاري كارآمد براي تشريح مضامين جامعه ،عملي

ش و آمـوز  هـاي  مکمـل فلسـفه   هـا  ي سيمپسـون  خـانواده  (9151با عاريت گـرفتن مفهـوم ميلـز )    باشد.

كنـد.   مشاهده زندگي روزمره تأكيد مي درشناسانه  تخيل جامعه كارگيري بهاي خواهد بود كه بر  يادگيري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داريم. اميدواريم بتوانيم از نقش كوگنارد بلك، كريستينا داالس،  مقالهما سهمي برابر در نگارش اين  يدو هر  9
ون، تونساند اسپراتلن، داگ داوني، ميکائال دوفور، كيمبرلي دوگان، راندي هادسون، اليزابت كامينسکي، پامال پاكست

ناشناس به خاطر  گرو سه فرد مرور شناسي يادگيري جامعه كتاب وينسنت روسکيگنو، نيکول ياندل، ويراستار
را به نويسندگان مقاله به  مکاتبات ي كليهتشکر كنيم. لطفاً  مقالهشان بر نسخه اوليه اين  نقادانه هاياظهارنظر

: جي هووارد، كاتلين لوني و ماري امرور كنندگان مقاله به ترتيب حروف الفب د.بفرستينشاني دانشگاه دولتي اوهايو، 
 لو وويل هستند.

در دانشگاه ايالتي اوهايو  يشناس دكتري جامعه دانشجوي )پسا آزمون جامع( (STEPHEN J. SCANLAN) او  9
و تغييرات اجتماعي را  دنش ي، آمار، قشربندي، جهانيشناس است و تاكنون واحدهاي درسي مانند مباني جامعه

 يشناس و امنيت غذايي، نظامي شدن و تضاد، جامعه يالملل نيارائه كرده است. عاليق پژوهشي او شامل توسعه ب
 المللي است بين شناسي جمعيتو  شناسي جمعيت ي،سياسي، قشربند

واحدهاي  وياست. در دانشگاه ايالتي اوهايو  يشناس دانشجوي دكتري جامعه( SETH L. FEINBERGاو )  9
عنوان مربي رده پايين در دفتر  و به را ارائه كرده ، قشربندي، انحرافات، مباني عدالت مجرمانهيشناس مباني جامعه

جمعي،  يها شده است. عاليق پژوهشي او شامل رسانه دانشکده و مركز توسعه ايالت اوهايو بکار گرفته
 .استسياسي  يشناس راطي و جامعهاف يها ي، عدالت مجرمانه، نابرابريريپذ جامعه

 arash.hasanpour@gmail.com شناسي دانشگاه اصفهان. دكتري جامعه  1
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پروبـال  شناسانه و  هعي مفاهيم جام آموزشي مناسبي براي ارائه رابزا ،ما دريافتيم كه اين مجموعه نمايشي

د اين مجموعه نمايشـي را  نتوان دانشجويان از موضوعات درسي است. دانشجويان ميدادن به درک مطلب 

منبـع آموزشـي    هـا  ي سيمپسون خانوادهبنابراين مجموعه  ؛تبط نمايندرهاي انتقادي درآميزند و م با بحث

آميز برحسب توانـايي   آموزش موفقيتحقيقي  شاخص. استشناسي  ارزشمندي براي برنامه درسي جامعه

و استفاده از اين دانش بيرون از كالس درس  صورت مفيد و مؤثر دانشجويان در درک موضوعات درسي به

 كند. مياي عالي براي تحقق اين هدف فراهم  زمينه ها ي سيمپسون خانواده. شود ميسنجيده 

تجربه  بهبودتواند به  كنيم كه مي انگيزي را معرفي مي ويي شگفتئما در اين مقاله منبع ويد

 هـا  ي سيمپسـون  خانوادهتلويزيوني  يادگيري دانشجويان ليسانس كمك كند. مجموعه انيميشن

شناسانه و تشويق دانشجويان  صورت عملي ابزاري كارآمد براي تشريح مضامين جامعه تواند به مي

 هـا  ي سيمپسـون  خـانواده ( 9151رايت ميلز ) گيري از سي ليسانس به تفکر انتقادي باشد. با وام

 درشناسـانه   برد تخيلـي جامعـه  اي خواهد بود كـه بـر كـار    آموزش و يادگيري هاي مکمل فلسفه

ها و تجـارب درون   كند. ما از خالل كاربرد مجموعه سيمپسون مشاهده زندگي روزمره تأكيد مي

ابزار آموزشي ارزشمندي براي ارائه مفاهيم  ها ي سيمپسون خانوادهكالسي دريافتيم كه مجموعه 

 است.برنامه درسي از دانشجويان  فهم شناسانه و پرورش جامعه

پسند آمريکايي بوده و هم  دهنده فرهنگ عامه هم انعکاسمدي پربيننده ه سال، اين كُد طي

هايي كـه  شـرح و تفسـير   بـه خـاطر  صورت نقادانـه   و بهدر رشد و گسترش آن سهيم بوده است 

9ساعته كيعکس " و 9آمريکااصالح فوري "هاي نظير  برنامه ي درباره
 9شـورباي فـوري  ، جامعه "

1كودک درون بـارت ")
ي  خـانواده . شـده اسـت   ارائـه كـرده، مـورد تحسـين واقـع       5(95اف  9 "

و جمـاعتي محلـي    " يا ي هسته خانواده"جماعتي كوچك از خالل تجربه  نشانگر ها سيمپسون

است كه مشتمل بر همه نهادهاي اجتمـاعي عمـده و اصـلي ماننـد تعلـيم و تربيـت، خـانواده،        

شناسي اجتمـاعي و سـاختار    ت. تقاطع فرهنگ، رواناي، دولت، دين و اقتصاد اس هاي توده رسانه

پـدري و مـادري    ي خانه؛ يعني همان رساند آمريکا كمك مي 6اجتماعي به تشکيل اسپرينگفيلد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 America's quick-fix 
2 onehour-photo 
3 instant-oatmeal society 

4 Bart's Inner Child 
ي پخش ها جدولو  اتتا توليد شده استفادهكدهاي رسمي محصوالت است كه توسط خبرگزاري فاكس  ها نيا  5

 يي شوند.شناسا قابل زمان هم
( در آمريکا وجود دارد كه به همين خاطر اين نام Springfieldنقطه جغرافيايي به نام اسپرينگفيلد ) وسه پنجاه  6

( آفرينندگان نهاد جستجوگر گتي) سازد يم)مشترک( اسامي جغرافيايي در كشور بدل  نيتر يعمومرا به يکي از 
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سـت. در اينجـا   ا اكثريـت مثابه مدلي كوچـك از جامعـه امريکـاي     بهكه  ها ي سيمپسون خانواده

 نـه يزم در يشناس وزش و مطالعه جامعهمحوري آم يها دهينمايش و ارائه موضوعات و ا لهيوس به

تواند دانشـجويان را بـه تفکـر انتقـادي پيرامـون مفـاهيم        جامعه نمايشي و مصور، اين منبع مي

كالسي، مباحثات و  يها )سطح كيفي( ارائه بهبودبه  اين مجموعه جهيدرنت؛ درسي تشويق نمايد

 .كند ميها كمك  مطالعات و خوانش

 ی آموزشیمثابه منبع عامه به فرهنگ

؛ 9119عامه در كالس درس است. تلويزيون )كانتور، سنت موفق كاربرد فرهنگ اساسايده ما بر 

ــون، ــالس و اولس ــالس،9115داگ ــنو،9111؛ اولســون و داگ ــ9189؛ اس ــا لمي(، ف ــتاني  يه داس

ــوون،9188)بورتــون، ؛ 9189؛ 9119؛ اســميت،9186، پرندرگاســت،9119؛ هــانون و مــارولو؛ ل

دارد و  يشناسـ  در آموزش جامعه شده تي( جايگاهي تثب9119؛ توليش،9188 مانيِيتيپتون و ت

اسـتفاده قـرار    مؤثري و كارآمدي مـورد ، صورت خالقانه به هاي داستاني كماكان تلويزيون و فيلم

 مثـل عامـه   از فرهنـگ  تـري  اشکال متنـوع (. اخيراً 9111، والدز و هالي،9111گيرد )لبالنك، مي

؛ والـزاک و  9115؛ 9111؛ مـارتينز، 9119؛ آرمسـترانگ، 9111ويسـت، پسند )آهال موسيقي عامه

هـاي مصـور )اسـچات و     ( و روزنامه111دار، )هال و لوكال  مصور دنباله يها (، كتاب9111رويتر،

 .اند شدهعرضه  آميز در كالس درس صورت موفقيت به (9111،دري؛ اسن9119استيوارت،

 كـارگيري  بـه بـراي اجـرا و    يها دهيا ه است،اي كه در اين زمينه شکل گرفتگستردهادبيات 

مـورد  هـاي درسـي متنـوع را     بـراي برنامـه   زياديهاي دکريروكه  كند پيشنهاد مي عامه فرهنگ

. بـراي نمونـه   شـود  مـي شناختي  روشو نظري  موضوعات اساسي، و شامل دهد استفاده قرار مي

كند  جويان كمك ميبه دانش هاي داستاني دهد كه چگونه تحليل فيلم ( نشان مي9111بالنك )لِ

 شـان  شـناختي نهـايي   عنـوان تمرينـي بـراي تحقيـق روش     بـه  شـان را  مشاهدات قوم نگارانـه تا 

روش  يهـا  ينـد تـا اسـتراتژ   رقاد جوياندهد كـه دانشـ   . نويسنده در آنجا گزارش ميرنديكارگ به

كننـد و ايـن   فهـم   هـا  فيلمي در فـيلم هاي زندگي  فرهنگ خردهسازي  شبيه طريقشناسانه را از 

صـورت مشـابه مـارتينز     شان بکار گيرند. به زندگي واقعي هاي داده هاي وتحليل فنون را در تجزيه

رفتـار انحرافـي را از    يهـا  هينظر توانند ي( اين موضوع را مستند ساخته كه دانشجويان م9115)

متـون   پسند فهـم كننـد. مؤلـف در آنجـا آواهـا و      عام يها يقيمتون موس يخالل تحليل محتوا

                                                                                                                                        
ي آن در فرهنگ عام بودگنمايشي، عامدانه مکان محلي اسپرينگفيلد را پنهان ساخته تا بتوانند  اين مجموعه

 آمريکايي اصلي حفظ كنند.
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سـازند و   ايجـاد اي را  پسند فراهم آورده تا محيط آموزشي نـاب و يگانـه   هاي موسيقي عامه ترانه

 در مـورد  ي را كـه هـاي  فرض پيشتا  كمك كنند دهند و به دانشجويان ارتقاءمباحثات كالسي را 

ي  ي كـه در ايـن زمينـه   ادبيـات  ،(. درنهايـت 195:9115) به پرسش بگيرنـد  دارند خود و ديگري

وعات اساسـي  ضمو در طيف وسيعي ازعامه  فرهنگ استفادهبعي براي امن اص توليد شده استخ

ــه ــامل جامع ــيندر، ش ــي ورزش )س ــال و   9111شناس ــابرابري جنســيتي )ه ــه و ن ــژاد، طبق (، ن

(، 9119شناسـي پزشـکي )پسکوسـوليدو،    (، جامعـه 9111؛ مـارتينز، 9119؛ لـوون، 9111لوكال،

( و ديگـر  9189اجتمـاعي )دفرانـزو،   يهـا  (، جنـبش 9188مسائل اجتمـاعي )هـانون و مـارولو،   

 كند. موضوعات فراهم مي

را رونـق  عامـه مباحثـات كالسـي     هـاي درس، فرهنـگ   كـالس  هـاي  موقعيـت در تعدادي از 

دهـد   هـاي تفکـر انتقـادي را پروبـال مـي      مهـارت  ،(9111؛ سـيندر، 9111)مـارتينز،  بخشـد  مي

دانشـجويان را   مهارت و توانايي درک مطلـب  ،(9111؛ والدز و هالي،9189؛ اسنو،9119)رمندر،

را تشويق سـاخته تـا تخيـل     اشخاص( و 9111والزاک و رويتر، 9111)اهالويست، دهد مي ءارتقا

(. 9189تيمـان،  تيپتـون و  9186، پرندرگاسـت، 9188د )بورتون،نده گسترششناسانه را  جامعه

ي شناسـ  هاي درس جامعه كالسعامه براي  ارزش بسيار زياد فرهنگ ،درمجموع در اين مطالعات

 شده است.  هاي آموزشي و تعليمي نشان داده موعه متنوعي از موضوعات و تکنيكجاز خالل م

 از اسـتفاده  درمهـم   ابـزار و منبعـي  عنـوان   را بـه  ها ي سيمپسون خانوادهمجموعه  مقالهاين 

رنتيجـه بـه   كنـد. د  شناسي معرفـي و عرضـه مـي    دهي جامعه عامه در يادگيري و آموزش فرهنگ

 درگيركـردن خاطر مناسبت موضوعي با اتفاقات جـاري، شـرح و تفسـيرهاي نقادانـه و قابليـت      

 كمـك بـه  منبعـي ايـدئال بـراي     هـا  ي سيمپسون خانوادهدانشجويان در فرايند فعاالنه ياددهي، 

 بنگرند و بينديشند. "شناسانه جامعه" است تا دانشجويان

 شناسی و جامعه ها ی سيمپسون خانواده

مجموعه نمايشي در حال پخش در تلويزيون  ترين طوالنيدر حال حاضر  ها ي سيمپسون خانواده

است. در طـول ايـن مـدت    آن پخش شده  قسمت 919بيش از  تاكنون 9119از سال  است كه

اي  خـانواده هسـته   يهـا  يكـژ كـاركرد   بـر اش  كـز طنزآميـز اوليـه   راين مجموعه نمايشـي از تم 

 تغييـر تـر   خانواده و جامعـه گسـترده   اعضايتعامالت بين  راخيرش ب كزر( به تم9119)الرسون،

 بازنمايياي فرهنگ آمريکايي معاصر را  طور گسترده به ها ي سيمپسون خانوادهموضع داده است. 

 ي )طبقـه( ميانـه در آينـه   آمريکايي  ي خانواده گونه توصيف شده است: بازتاب يك كند و اين مي
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(. ايـن  91:9119گرئگـور،  اسـت )مـك   يبـاق وز در پندار ملي مـا  ؛ تصويري كه هن9هاوس –فان 

. گذارد مينمايش  به كميك روايتيدر  را موضوعات جاري و تعامالت اجتماعي روزمره ،مجموعه

ورود ، كاليفرنيـا  981براي نمونه اپيزودهاي اخير اين مجموعه به مقوله جنـبش ضـد مهـاجرت    

ها، كنترل  ات شهري پيرامون قانوني شدن قمارخانهزنان به مدارس نظامي سراسر مردانه، مباحث

مربـوط بـه   ، تهديـد  در ارتقـاي همنـوايي نوجوانـان    آموزشي و ديني يريپذ اسلحه، نقش جامعه

طبيعـي،   بـوم  سـت ياعتـراض عليـه تخريـب ز    كوچك شدن شركت )و مرخص كردن كاركنان(،

بودجـه   كسـري علمـان عليـه   و اعتصـابات م افراد مبتال به اختالل فقدان تمركز  پزشکي معالجه

 .پردازد يمدرسه م

و  هـا  ياي مناسـب بـراي سـخنران    زمينـه  "يزنـدگي واقعـ  "به  معطوف هاي تصويرسازياين 

9يخ رويليزا ". براي مثال در قسمت كند يم ايجادموضوعات  برخيمباحثات كالسي پيرامون 
" 

ه را مجبـور بـه بـازي    سـال  دختربچه هشـت  ،فيزيکي تعليم( استلزامات آموزشي براي 95اف  9)

مسـائل   يا صـورت برجسـته   به امر شود. اين كند. ليزا نفر نخست اين بازي در ليگ مي هاكي مي

كـه   يوالديني مربوط به پدر و مادر را نشـان داده؛ بـه صـورت    شده كيتفک يها جنسيتي و نقش

درشـان تـالش   گيـرد ما  زماني كه ليزا در مقابل تيم برادرش بارت در مسابقات قهرماني قرار مي

اي آنان را به چـالش   صورت پرخاشگرانه كه پدر به درحالي كم كند؛اهميت اين رقابت  از كرده تا

. در "دنـ كنجلـب  را  خـود  عشق و محبـت والـدين   " وفراخوانده تا سنگدالنه عليه هم بجنگند 

پـذيري   ، مضامين ديگـري هـم وجـود دارد كـه شـامل انحـراف، جامعـه       " خي رويليزا "قسمت 

شـود.   و فراگيـري ورزش در جامعـه مـي    گرانه اي، نقش آموزش عمومي، رفتارهاي شورش نهرسا

 دهد. شناسانه را نشان مي اي از موضوعات جامعه مجموعه ييتنها به ين اپيزودهم

منبعي ايدئال براي تدريس در كالس است چـون ايـن مجموعـه بـه      ها ي سيمپسون خانواده

پيروي از رئوس كلي يك متن مقدماتي، آسـان اسـت كـه     به. پردازد مياساسي جامعه  مضامين

به هر عنواني كه قرار است در موردش سخنراني شود مرتبطند و در مورد  باًيتقرببينيم اپيزودها 

 هـا  ي سيمپسـون  خـانواده  مقـدماتي،  شناسي جامعه افزون برآن عنوان حرفي براي گفتن دارند. 

شـدن،   شناسـي، آمـوزش، خـانواده، جهـاني     رمابزاري مناسب براي سـطوح بـاالتر درسـي در جـ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي خياباني  ها و جشن هاي فان هاوس كه در كارناوال مکاني تفريحي فراغتي در آمريکاست. آيينه هاوس –فان   9

دهد  ي متفاوت و غريب نشان مي شکل )تحريف( كرده و به گونهرود تصوير افراد را دفرمه و بد كار مي نيز به

 )مترجم(.
2 Lisa on Ice 
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 ايـن  اسـت. در  جنسـيتي هاي اجتماعي، نژاد، طبقـه، قشـربندي    شناسي اجتماعي، جنبش روان

هـايي   انتقادات گذرا نيستند، بلکه اغلـب مثـال   صرفاًشناختي  ارجاعات جامعه ،مجموعه نمايشي

براي نمونـه تصـاوير   كنند.  ئه ميمفصل از علل و پيامدهاي فرايندهاي اجتماعي متعدد ارا كامالً

هـاي   اد زيـادي از نقـش  دانحرافات نوجوانان در كل مجموعه امري شايع است كه با ارجاع به تع

 يداده و از بزهکـار  افـزايش را  همنـوايي  كـه  – ونقـان اجبار خانوادگي، گروه هماالن، مدرسه و 

 شود. تکميل مي -كند پيشگيري مي

جنسـيت و انحرافـات را برجسـته     مضـامين ( 99اف  9) 9ياپيزود ليزا عليـه مـاليبو استيسـ   

زيرا عروسك سـخنگوي   قرارگرفته حرمتي و بي مورد توهين  سيمپسوني  خانوادهكند. دختر  مي

بيـاين   "هاي جنسـيتي پدرسـاالرانه را بازتوليـد كننـد؛      او دختربچگان را تشويق كرده كه نقش

ليـزا بـراي    يهـا  . ايـن اپيـزود، تـالش   " اديون ببخريم تا پسرا از ما بيشتر خوشش يشيآرا  لوازم

. او كارخانه توليد عروسـك  گيرد پي مياش را  و خانواده يا به دوستان مدرسه اش ينگران رساندن

كنـد و   نقد قرار داده و توجهات را به موضوع آزارهاي جنسي در محيط كاري جلب مـي  را مورد

عنوان يك الگوي نقش مثبت به كـار   كه به كند ي تربيت ميا گونه بهرا  سرانجام عروسك خودش

 تا عروسك جديد ليـزا را بخرنـد، يـك بچـه     روند يم زده جانيدر همان حالي كه دختران هآيد. 

 هـا  آيتم. اين اپيزود "رسيم. داريم ميبدوين، ما "اقليت دوستانش را تشويق كرده كه: عضو گروه

، نـابرابري،  ييگرا شناسي مانند مصرف هجامع يكه به مفاهيم كليد كرده يبند دسته به شکلي را

هـد،  ديمـ  نشـان اين مفاهيم خودشان را در جامعـه   و اينکه چگونهپدرساالري ، نقش جنسيتي

در مجموعه  «موجود» شناسانه ديگري از مضامين جامعه يجزئ يها نمونه( 9) . جدولپردازد مي

 دهد. مي را نشان ها سيمپسون

كامـل   . يـك اپيـزود  دهـد  نشان مـي جموعه را سودمند نيز اين م و مُستدلمالحظات عملي 

بـاقي  كالسـي   يهـا  يزمان زيـادي بـراي مباحثـات و سـخنران     در نتيجهدقيقه است  99 تقريباً

تر  كوتاه يها پيكل مجموعه نمايشي در قالب دهد تا . پيچيدگي محتواي اثر نيز اجازه ميماند مي

ي ريپذ انعطافاين  .دهيمكليپ را نمايش كل  (نمايش داده شود تا اينکه )بخواهيم از پنج دقيقه

 اندانشـجوي  599ي بتوان تماشـاي ايـن اپيزودهـا را در برنامـه درسـي      سادگ بهشود تا  باعث مي

 گنجاند. يا مباحثات سميناري سطوح باالتر هاي اول سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lisa Vs. Malibu Stacy 
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يت مز نيتر و شايد اين بزرگ سر ذوق آمده زودهاياپ در مواجهه با ايندرنهايت، دانشجويان 

اي در فراينـد   صـورت فعاالنـه   ها بـه  باشد. آن يمنبع آموزشيك عنوان  به ها ي سيمپسون خانواده

ترين  جويند. اين مجموعه نمايشي در طول ده سال اخير در بين پربيننده يادگيري مشاركت مي

 هاي تلويزيوني بوده )به خاطر طوالني بودنش( و بـاالترين امتيـاز را در بـين مخاطبـان     مجموعه

بسـياري از دانشـجويان    كـه  رو (. ازآن9111اينترنتـي،  نوجوان به دست آورده اسـت )تلويزيـون  

 فهـم ها فرصتي يگانه بـراي   كنند سيمپسون اثر مفرح نگاه مي ا ديد يكمعموالً اين مجموعه را ب

ايـن اشـتياق، مـا     مـديريت . بـا هـدايت و   اسـت عامه  روزمره فرهنگ قالب اين شناسي در جامعه

 فهم رهگذر كه از ميا داشته فکريزرگي در ارتقاي يادگيري فعاالنه و تشويق مباحثات موفقيت ب

 آيد. برمي "کاياسپرينگفيلد آمر"شناسي از خالل زندگي روزمره در  جامعه

 

مفاهيم 

 شناسانه جامعه

اين مفهوم را تشريح و روشن  ها سيمپسونچگونه 

 کند می

اپيزودهای کليدی و 

 روشنگر یها قول نقل

المندی، س

سالمتی و 

 یها دوره

 زندگی

كند  پدربزرگ سيمپسون در خانه سالمندان زندگي مي

بيرون  جهان توسطديگر ساكنان سالمند  و جايي كه او

تبعيض سني مورد گيرند و بعضاً  قرار مي اعتنايي بيمورد 

 شوند. واقع مي

تصاويري از كيفيت، امکانات و توانمندسازي نظام سالمت 

هاي اورژانسي، بستري شدن  كيد بر مراقبتآمريکا با تأ

 بيماران رواني، جراحي.

 (91اف  1) 9پدر روان پاک و خل

 (91اف  1) يميپول قد

 (91اف  1) 9گانه هومر راه فرار سه

هومر: اوه. پدر تو خيلي كارا 

كردي، اما اآلن ديگه خيلي پير 

درد نخورن. ه شدي؛ و پيرها ب

دهد(.  )پدربزرگ را قلقلك مي

ره آنيستين؟ هان؟  يجور نيا

. اينطورينهمينجورين پيرا. 

 (91اف  9 "9هومر تيزبين")

طبقه و منزلت 

اجتماعی 

 اقتصادی

ها طبقه كارگري هستند كه بر اساس حقوق  سيمپسون

كنند. پدر خانواده عضو  ماه گذران زندگي مي به ماه

 .بازرس امنيت است در نقشاي  كارخانه توليد برق هسته

وسيله مالك كارخانه و ديگر نخبگان شامل  بهقدرتي كه 

 .شود هاي تلويزيوني ورزشي نمايش داده مي سلبريتي

و عضويت در  يخانمان ينمايش بيکاري، ب بافقر و نابرابري 

 .شود طبقه فرودست و محروم نمايش داده مي

 (96اف  9) 1برنز ي هورث

از نزاع طبقاتي در  ييها صحنه

 لدينگفياسپر

 (99اف  9)

 (91اف  9) ريمر كبهو

ها بايد از مادرتون  هومر: شما بچه

. يهدم بهترآتشکر كنين. اآلن اون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Stark Raving Dad 
2- Homer Triple Byepass 
3-Homer The Vigilante 
4-Burns Heir 
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مفاهيم 

 شناسانه جامعه

اين مفهوم را تشريح و روشن  ها سيمپسونچگونه 

 کند می

اپيزودهای کليدی و 

 روشنگر یها قول نقل

تونيم ببينيم كه چقدر ما  اآلن مي

 (99اف  9) ميا معركه

رفتار جمعی و 

تغيير 

 اجتماعی

 هاي اجتماعي شامل هاي جنبشركردا سازيتصوير

و  ينگار ضد جنبش مهاجرت، ضد هرزه احساسات

، حقوق 9169 ي دهه فرهنگ سانسور و ضد

 يها تيگرايان مرد، جنبش سبزها و فعال جنس هم

 .ممنوعه

 ،واوباش اراذلروحيات فرايندهاي رفتار جمعي شامل 

وسيله ستاره  تخريب اسپرينگفيلد به ناشي ازهيجان 

 .ورزشي يها دار و شورش دنباله

دار را كشف  بارت ستاره دنباله

 (99اف  9كند ) مي

 (95اف  9ت )كودک درون بار

 1) جدهميهومر عليه اعالميه ه

 (95اف 

: اين معترضين 9شهردار كويمبي

تر؟  شدن يا كودن پرواتر يک و برُ

 9 ،9پو در مورد هيچآ هياهوي)

 (99اف 

جرم، قانون و 

 عدالت قضايی

و افسران زيردستش كه  تيكفا يپليس ب افسركز بر ربا تم

، افتهي ائم سازمانداروهاي غيرقانوني، جر بامأمور برخورد 

تروريسم، بزهکاري جوانان و خشونت در بين  سرقت،

 .شود مجرمانه در اسپرينگفيلد مي يها ديگر گروه

جرم و مُ شغلي )شخصيت( اِسنيك هايشامل استثمار

 .باب تِياهم كم تخلفِ تکرارِ

تصوير نظام عدالت و دادگستري مشتمل بر مجازات 

ا، نابرابري، ه مرگ، خشونت و سبعيت پليس، زندان

 .احتياط و محکوميت

 (91اف  9هومر تيزبين )

 (99اف  9ارتباطات اسپرينگفيلد )

 (99اف  5) خرد يهومر تفنگ م

ي  واسهيا تو زندانت جا آبارت: 

 ستانه حبس ابد داري؟آمجرم در 

تو نگران ؛ مأمور پليس: نه

ا م ؛هاي ما نباش محدوديت

 ي )بيوه بريم يكارمونو پيش م

 (99ف ا 8 9سياه

 انحراف

شدت منحرف است. در مدرسه  فرزند سيمپسون به

 يالدين و سالمندان بدرفتارو كند، با بدرفتاري مي

گرانه او شاخصي  طغيان يها طور كل كنش كند و به مي

 .شناسي انحرافات است جامعه يها هيبراي تعدادي از نظر

قلدرمآبانه از خود نشان  ينلسون رفتارها و جيمبو ،كارني

 توجه جلب ديدزو دله  زور ي اعمال واسطه بهو ده دا

 كنند. مي

 كه ها يك ناهمنواي كالسيك است دختر ارشد سيمپسون

ني مخالفت ييادگراي دنتاريخي محلي و ب يها با اسطوره

و تاريخ اسپرينگفيلد( و در  1دار شاخ روزكند ) و چالش مي

 1هومر )حالت مستي  رانندگي در

 (91اف 

 (99اف  1) دزدد يهومر كابل م

 (99اف  5بارت و مادر )

 (91اف  9بد ) ي هيدو همسا

توني حق منو در  هومر: شما نمي

 ينشنو يه بچه حرف بيمورد تأد

 .سركش از بين ببري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-Quimby 
6-Much Apu about nothing 
1- Black Widower 
2-Whacking Day 
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مفاهيم 

 شناسانه جامعه

اين مفهوم را تشريح و روشن  ها سيمپسونچگونه 

 کند می

اپيزودهای کليدی و 

 روشنگر یها قول نقل

باهوش نام بگيرد  يآموز اينکه دانش در برابرمدرسه 

 .كند ابله ميمق

 اقتصاد و کار

عنوان  به عنوان منبع درآمد بلکه كار نه به ماهيتبررسي 

 دردسر يدار، كارمند ب منبع هويتي كه در قالب كافه

فروشگاه، معلم و كارگر كارخانه، كارمند اداري، وزير، 

مالك و ديگر  افسر پليس، راننده اتوبوس مدرسه، خرده

 .دآي ياعضاي اقتصادي اسپرينگفيلد به نمايش درم

پيچيده، مالکيت  يها ، سازمانيگانگينمايش ازخودب

شغلي، آزار،  جابجاييو شركت، كارفرمايي،  كارخانه

 فعاليت اعتصابي و بيکاري

 8) 9فروشد مركز نيرو را مي برنز

 (91اف 

 (95اف  1اتحاديه كارگري )

اف  1كند ) مارج شغل پيدا مي

95) 

 (91اف  1مرد سالمند و ليزا )

. اگه من ههومر: شغل من هويتم

پس ، يستمن "9اسمشو بگو"يه 

 (91 اف 8هيچي نيستم )

آموزش و 

پذيری  جامعه

توسط گروه 

 هماالن

با تکيد بر مدرسه ابتدايي اسپرينگفيلد و مسائل مربوط به 

ها،  آزمون يمدرسه و بودجه، استانداردساز ي نظام اداره

گيري  تقلب ،و امکانات يآموزش يها كيفيت دستورالعمل

 گيري(. )مُچ

مدرسه و الگوهاي تعامالت  يها بررسي پيشرفت بچه

عليه هويت برون  يگروه امل تهديد، هويت درونش

 ييها يگروهي، رقابت با تأكيد خاص بر مشکالت و دشوار

چشمي در  وهم ها در مورد چشم كه دختر سيمپسون

 .داردمتعارف دنياي 

آتش  )مدير مدرسه( اسکينر

 (98اف  9گيرد ) مي

اف  9معلم و پيشواي اعتصاب )

91) 

 (99اف  9شود ) خوار مي ليزا گياه

 (95اف  8تفريحات مجزا )

شود: كاركنان  سين مدعي مي

مستعد استاندارسازي آزمون 

 .هستند

 9156تون از سال  مركز: آينده

 .ين شدهيعت

 (95اف  8)

جنس و 

 جنسيت

نابرابري جنسيتي مانند  همهم در حوز نبررسي مضامي

اي )كنترل( و  شيشه ديوارهايآزار جنسي، پدرساالري، 

 م(.)فمينيس موج دوم

طور كه در شخصيت  گرايي و جامعه آن جنس تمركز بر هم

 -اي ترين همکار مالك نيروگاه هسته نزديك-اسميترها 

بر  بيشتر اپيزودها كزرتم مانند شود نمايش داده مي

 .سابق كارل و جان هاي شخصيت

 (99اف  9مارج در حال فرار )

 9) يسيليزا در برابر ماليبو است

 (99اف 

 (95اف  9ليزا روي يخ )

 (99اف  1فوبياي هومر )

دونستم كه يه  ليزا: هميشه مي

روز مادر با خشونت پا ميشه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Burns Verkaufen Der Kraftwerk 

خواهد از چيزي صحبت كند كه اسمش  ( و وقتي كاربرد دارد كه فرد ميwatch you call itيك اصطالح است )  9

 ."چيز"آورد.  داند يا بخاطر نمي را نمي
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مفاهيم 

 شناسانه جامعه

اين مفهوم را تشريح و روشن  ها سيمپسونچگونه 

 کند می

اپيزودهای کليدی و 

 روشنگر یها قول نقل

جهان  ي المانهظ يدوبندهايق

اف  9بره ) مردانه ما را از بين مي

99) 

ازدواج و 

 خانواده

 آن ها در مفهوم سنتي آمريکايي نقد خانواده سيمپسون

دار، سه  نهبا يك پدر شاغل بيرون از خانه، يك مادر خا

 .فرزند، يك سگ و يك گربه در محوطه بيروني )حياط(

پدر سيمپسون سهم ناچيزي در تربيت فرزند و كارهاي 

كار خود را  بيشتر دار كه مادر خانه دارد درصورتي خانه

 يابد. مزد و منت و قدر ناديده درمي بي

و الگوهاي روابط مشتمل بر  هبررسي عشق، معاشق

، طالق، تصميم خانواده و ديگران هاي مبتني بر ازدواج

 كيهاي رمانت ازدواج مجدد، خانواده تك والديني، عشق

 ي ورچشمي خواهر و براد وهم اداري، تنهايي. چشم فرا

 .فرزندان مالي وابستگي

 (91اف  1) 9ميلهاوس مطلقه

 (96اف  8سگ ليزا )

 9)ي شورشي يا انقالبي  خانواده

 (99اف 

 (95اف  9) زايعروسي ل

خوام برنده  ب، من نمي: خُهومر

جايزه پدر سال بشم. درواقع 

احتماالً من آخرين مرد روي 

 .زمينم كه بايد بچه داشته باشه

 (99اف  9)

های  رسانه

ای،  توده

 و عامه فرهنگ

 هويت جمعی

 بروندادعنوان  وني و سلطه آن بهيموني تلويزژتأكيد بر ه

كز خاص ردهنده ادراک عامه با تم اي، وسيله شکل رسانه

 بر خبرهاي محلي و تفريحات.

مکاني با تأكيد بر وابستگي  يابي تيو هو "اجتماع"تصوير 

عامه، ميراث و  و افتخار به اسپرينگفيلد و بررسي فرهنگ

 .هاي محلي سنت

 (96اف  9شخصيت منفي هومر )

 9نمايش طرح تروريستي باب )

 (98اف 

 (99اف  9شکن ) ليزاي بت

و قبول تو ر ليزا: ببخشيد پدر،

 .داريم داريم؟ قبول

 ردن،ون گوش نکيبارت: به تلويز

خيلي بزرگ كردن ما . سخته

بره  مي بيشتر از دوره شما، زمان

 (96اف  9)

و  ها استيس

 ها حكومت

اسپرينگفيلد  باره زن وداياموند جو كومبي شهردار فاسد 

 .است

رسي فرايندهاي سياسي محلي، دولتي، ملي مشتمل بر رب

كمپين پولي و مالي، كنش شهروندي و انتخابات، 

 .پشت پرده يزن چانه

اي آر اس، دفتر اداري  هب تأكيدبا  يتمركز بر نظام ادار

 .بهداشت ي رهااد اسپرينگفيلد و ي نقليهوسايل 

اف  8) رود يليزا به واشنگتن م

99) 

 1فرماندار شود ) تا كوشد يبرنز م

 (99اف 

نمايش تالش باب براي شهردار 

 (99ف ا 9شدن )

چقدر هزينه  يفهم يآقاي برنز: م

؟ بيش از اوني دفترهيه  يانداز راه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- A Milhouse Divided 
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مفاهيم 

 شناسانه جامعه

اين مفهوم را تشريح و روشن  ها سيمپسونچگونه 

 کند می

اپيزودهای کليدی و 

 روشنگر یها قول نقل

وصادق از پسش  كه هر مرد صاف

 (99اف  1) بربياد؟

 نژاد و قوميت

است گرچه ساكنان  دپوستيسف يها ييکايكز بر آمررتم

 .اند اسپرينگفيلد به لحاظ نژادي متنوع

در روابط نژادي شامل مباحث  مسائل مربوط بهبررسي 

 .مورد مهاجرت و نگرش جهاني به فرهنگ و قوم محوري

 5دهد ) مي ترتيب يآپو ازدواج

 (91اف 

اف  9آپو در مورد هيچ ) هياهوي

99) 

 (99اف  9بارت در برابر استراليا )

سه دقيقه بر فراز توكيو )آآ ب اف 

99) 

 ييجا توني راجع به بارت: تو نمي

كه هرگز نبودي كليشه پردازي 

كه مردم توي  يهركني. اين كا

روسيه انجام ميدن )شهر 

نيويورک عليه هومر سيمپسون( 

 (99اف  1)

 دين و جامعه

عضويت  باساختارمند و رسمي كه  ،دين نهادي برتمركز 

حي اسپرينگفيلد يفعاالنه و رسمي در كليساي مس

شود. افزون بر اين در مجموعه به  مي بازنمايي

 اشارهيهوديت  و ، كاتوليسيم، هندويسميگر يالادر

 شود. مي

ها ند  ديني كه در قالب همسايه سيمسون يينقد بنيادگرا

 هتوجه باست.  اش به نمايش درآمده فلندر و خانواده

. همچنين پرداختن در برابر خرد پرسش پيرامون ايمان

 .ديني پيرامون مرگ و اراده آزاد يها نگرشبه 

 (95اف  5ليزاي شکاک )

 (99اف  1دين هومر )

بدل  كليساي  شنونده زن به مارج

 (98اف  1شود ) مي

كشيش الوجوي: يه بار ديگه، علم 

 ،شواهد ديني ير فشار شديدز

 (95اف  5رد شد )خُ

 ؟استفاده کنيمها  ی سيمپسون خانوادهی  مجموعه چگونه از

در برنامـه  هـا   ي سيمپسـون  خـانواده رسـاني بـه معلمـان جهـت گنجانـدن       براي كمـك  يمنابع

شـده   است. براي آشنايي با منابعي كه در نمايش موجـود بـوده و عرضـه    دسترس درشان  يدرس

مفيـدترين   (http://thesimpsons.com)هـا اسـت    است، بهترين منبع سايت رسمي سيمپسـون 

راهنمـاي  ". وجـود دارد با عنـوان راهنمـاي اپيزودهـا و آرشـيو      يآيکون ذيلاطالعات اين سايت 

 چنـدين  .اسـت  اپيزودها از گذشته تا بـه امـروز را فـراهم آورده   از  يروز توصيفات به ،"زودهاياپ

ي  خـانواده آرشـيو   ،اسـت. منبـع دوم   يدسترسـ  قابـل  "ذخيـره "از بخـش   ماًياپيزود نيز مسـتق 
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 بــه نــام وســيله گــروه خبــري آنالينــي كــه بــه )http://www.snpp.com)اســت  هــا سيمپســون

((alt.tv.simpsons ـ   ي شده اسـت. ايـن آرشـيو دربردارنـده     يانداز راه پيرامـون   ياطالعـات جزئ

بوده و مانند سايت رسمي مجموعه كه توسط خبرگزاري فـاكس توليـد    ها ي سيمپسون خانواده

بخش پرسـش و  "وجود دارد.  جستجوچندين راهنما براي  نجايشود، وجه تجاري ندارد. در ا مي

اطالعـات  خبرها و اطالعات عـام اپيزودهـا،    ي دربردارنده "ها فهرستو  هاراهنما، هاي رايج پاسخ

سؤاالت بعضاً پرسيده شده، تاريخ، اطالعاتي پيرامون اسـپرينگفيلد و ليسـت    مربوط به پرسوناژ،

ها به زندگي واقعي است. بخش مربوط به اپيزودهايي كـه در آينـده عرضـه     ارجاعات سيمپسون

شـود. ه   زمـان مـي   دهد كه شامل جدول پخش هـم  بعدي مي شود توصيفي مختصر از برنامه مي

خالصـه  "بخش  كند. هاي اپيزودهاي قبلي را ارائه مي فصل خالصه به بخش راهنماي سايت فصل

هـا،   قـول  شده و شامل نقل مرتبط اصلي )كامل(به اپيزود  ،وسيله اطالعات اپيزودها به "اپيزودها

ها با توليدكننـدگان مجموعـه نمايشـي و     ت مصاحبهشود. درنهاي ها و مضامين مي منابع، خالصه

 خواهند بود. "متنوع و جورواجور" پسند عامه خبرگزارياز  يهاي مقاله

شناختي برخي اپيزودها يا بخشي از اپيزودها با  كنند تا ارتباط جامعه ها كمك مي اين سايت

جموعـه پـيش از   معلمان در ارتباط با اهميت آموزشي اين مشوند.  موضوعات خاص مشخص مي

صـورت   كه اپيزودها همگي بـه  . چون9اند توجيه و آگاه شدهكامالً تماشاي واقعي در كالس درس 

سـازي   بايسـت در طـول آمـاده    معلمان مي ،كتابخانه دانشگاه در دسترس نيستنددر ويدئويي يا 

ـ     ه طرح درسي پيش از شروع كالس با شركت فاكس تماس گرفته تـا اجـازه اسـتفاده از آن را ب

 .9د برخي اپيزودهاي خاص كسب كنندرقانون حق مؤلف در مو خاطر،

 ،شـناختي جهـت يـادگيري    بـع جامعـه  نعنوان م به ها ي سيمپسون خانوادهپس از آشنايي با 

شماري آشنا شده كه بتوانند اين مجموعه را در برنامه درسي خاصشان  هاي بي معلمان با فرصت

بر اسـاس سـبك    ها ي سيمپسون خانوادهبراي استفاده از رو كه راهبردهاي خاص  بگنجانند. ازآن

اص هر معلمي متفاوت خواهد بود و تغيير خواهد كرد، ما برخي رويکردهاي عـام را عرضـه و   خ

رسد. براي اسـتفاده تـام و تمـام از ايـن مجموعـه       كه به نظرمان كاربردي مي كنيم ميپيشنهاد 

نقادانـه تکميـل    فکـري هـاي   مباحثات يا تمرين ي است تا هر اپيزود بارورعنوان يك منبع ض به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجرايي سازي اين ابزار  هب بيشتر، جهت كمك ات پيشنهادو  ها راهنمايي ردنكاين مقاله در پي فراهم  مؤلفان  9

 آموزشي هستند.

 Legal Affairs P.O.B ox9 00,B everlyH ills,C :هاي درخواستي به آدرس شركت فاكس ارسال شوند نامه  9

A9 0213-0900 
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جسـتجوي  را شناسـانه در ويـدئوها    تا مفـاهيم جامعـه   كنيم ميشود. ما دانشجويان را راهنمايي 

مباحث درسي از خالل مباحثـات  با ند و سپس ريشه و خاستگاه آن مفاهيم و مناسبتشان را كن

هـايي از نـزاع طبقـاتي در     صـحنه "شناسايي كنند. براي نمونه در سـکانس   ،يا نگارش جستارها

 تـا  كننـد  ي هدايت ميا گونه به نخبگان محلي را  سيمپسون ي ( خانواده99اف  9) "لدينگفياسپر

در مورد اين اپيزود ما دانشجويان را راهنمـايي   ويژه را به دست آورند. اي منطقهعضويت باشگاه 

و آنگـاه از   كننـد مجموعـه نگـاه   ها بـه   توجه به ليست شخصيتبا تا با سؤالي خاص و  كنيم مي

بندي كننـد. چگونـه    را برحسب منزلت طبقاتي دسته ليست كاراكترهاتا  خواهيم مي دانشجويان

 هآينـد؟ طبقـ   طبقات مختلف كه در مباحث كالسي مطرح شدند در مجموعه به نمـايش درمـي  

هاي ديداري  رنخمجموعه با س توليدكنندگاناند؟ چگونه  اعيان، كارگر و فقير چگونه تصوير شده

انـد؟ ايـن فعاليـت از خـالل اپيزودهـا       كـرده  تصـوير منزلت طبقـاتي را   ،ها و شنيداري و كليشه

 كند. تشويق مي ، ثروت و طبقههاي منزلت پرسش در مورد شاخص و دانشجويان را به جستجو

صورت موازي با موضوع درسـي خـاص    آميز نمايش نيمي از يك اپيزود به ديگر ايده موفقيت

در ايـن مـورد بـه بحـث و      ،متوقف كردن نمايش در يك نقطه مياني مناسـب  اب ما ت. سپساس

ها، انتظار دارند اپيزود  پردازيم؛ اينکه دانشجويان بر اساس مطالعات درسي و سخنراني گفتگو مي

جان  ها، سيمپسونخانواده ( 99اف  1براي مثال در اپيزود فوبياي هومر )چه پاياني داشته باشد. 

 .كننـد  مـي مالقـات   شـود،  مـي دگي انان رفيق خانوآسرعت با  و به بودهه يك تاجر نامتعارف را ك

شود جان همجنسگرا است و از ايـن بابـت بسـيار     پدر خانواده يعني هومر متوجه مي نکهيازا پس

 ، دانشـجويان در مباحثات گروهي كوچككنيم.  شود، ما نمايش اپيزود را متوقف مي عصباني مي

كنند؛ همچنين تأثير آن  ي هومر ارائه مي هراسانه گرا جنس براي واكنش هم يحتملهاي م تبيين

شـان از   بينـي  واكنش هومر و پـيش  براي شناسانه ن جامعهيتبي بيني و بر دوستي فاميلي را پيش

اي از  دانشـجويان بايـد وراي ايماژهـاي كليشـه     ني؛ بنـابرا كننـد  مـي ارائـه  بنـدي نمـايش    پايان

مـا   .ها را واسازي كننـد  به موضوع نگاه كنند و اين ديدگاههراسانه  گرا جنس هاي هم داوري پيش

كنـيم.   مـي  ها و تساهل را مطـرح   پذيري كودكان، كليشه موضوعاتي خاص نظير مردانگي، جامعه

و اصـيل   فرد منحصربههاي  دانشجويان فرصت دارند تا برخي ايده ،متوقف كردن اپيزود اسپس ب

خط داسـتاني توليـد   در ارتباط با شان  شناسانه وسيله كاربرد تخيل جامعه به را براي پايان اپيزود

كننده نتيجه مورد انتظار هر گروه  تعيين عوامل. بحث پس از ديدن تمام اپيزود متمركز بر كنند

ه ترسـش  كـ  برد پي ميهومر  وقتي ؟نمايش متفاوت بوده واقعين انتظارات از پايان آرا چ. است
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؟ پـذيرد  مـي عنوان يك دوست  نهايت جان را به درچرا ها بوده  بتني بر كليشهم تا حد زياديكه 

زيـرا   ؛مـؤثر اسـت   ،انـد  را ديده "ترس هومر"اپيزود  حتي براي دانشجوياني كه قبالً ها روشاين 

. دانشـجويان  رنـد يكارگ بـه  ،تفسيرشان از نمـايش  جهتشان را  شناسانه جامعه رويکردها بايد  آن

شـده تـا    نـان خواسـته  آطـور خـاص از    تمرين تفکر نقادانه بوده زيرا بـه  يرايپذصورت زيادي  به

 هـاي  خروجـي  شانتركيب مواد درسي با مشاهدات اببکار گيرند تا شان را  شناسانه جامعه تتخيال

 بيني كنند. پيش را نمايشي ي مجموعه

 ارزيابی

ن توزيع كرديم. مقصـود  دهي بين دانشجويا آموزش تکنيكاجراي اين  پس ازها را  ما پرسشنامه

در  هـا  ي سيمپسـون  خـانواده مجموعـه نمايشـي    كـاربرد  ارزيابي و سنجش دانشجويان پيرامون

ي با هويت نامشخص و پايان بـاز را نشـان   بهاي تجربي از ارزيا داده (9)كالس درس بود. جدول 

درس هـاي سـطوح بـاال در     بـراي دو دسـته مجـزا از كـالس     هـا  نياين تمـر  ،دهد كه در آن مي

از  تـرم  انيهني و عيني پاذما به ارزيابي  ،. افزون بر ايناست شده قشربندي اجتماعي بکار گرفته

 رجوع كرديم. ،استفاده كرده بودند ها ي سيمپسون خانوادهي پيشين كه از  دوره پانزده

 اين مجموعه نمايشـي بسيار مثبت به مجموعه نمايشي است.  يها روايتگر پاسخ( 9)جدول 

كالسي كمك كرده و به دانشـجويان در نيـل بـه     يها ح مفاهيم و تکميل مباحث و ارائهبه تشري

مطلوب نشـانگر آن اسـت كـه     يها رساند. )حصول( پاسخ مي ياريتفکر انتقادي در مواد درسي 

اسـت كـه تماشـاي     اين نکتهتر  مند تماشاي اين مجموعه بوده اما از همه مهم دانشجويان عالقه

شناسي را به طُرق جديدي بنگرند كـه مطالعـات و    را قادر ساخته تا جامعه دانشجويان ،مجموعه

. درواقـع برخـي دانشـجويان اظهـارنظر كـرده كـه ديگـر        بخشـد  يرا قوت مـ  يبعد تك يها ارائه

ديگـر بـا    دگاهشـان يصـورت تفننـي نگـاه كننـد و د     هـا را بـه   تواننـد مجموعـه سيمپسـون    نمي

آورده شـده  ( 9)هـا كـه در جـدول     قول نقل يا . نمونهشناسي اثر نمايشي درآميخته است جامعه

يك عنوان  ياددهي و آموزش به هاي تکنيكدهد كه دانشجويان در كالس درس از اين  نشان مي

 كنند. حمايت مي موهبت

 ،هـا وراي پرسشـنامه   دهد كه ارزش سيمپسـون  نشان مي ترم انيهاي پا افزون بر اين، ارزيابي

كننـد.   مـي  بيـان ار داده كه آن را بالفاصله بعد از تماشاي مجموعـه  قر ريدانشجويان را تحت تأث

هـاي تفکـر انتقـادي را     كند كه دانشجويان مهـارت  مي اين نکته را يادآوريپايان باز  با ها يابيارز

 در بـراي مثـال اظهارنظرهـا    انـد.  كالس بکار برده دردر جريان تماشاي مجموعه  بار كيبيش از 
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كـه   كند ادعا مي)با صد نمونه دانشجو(  مقدماتي شناسي جامعه -دواح-حفظي درس هاي  بخش

شناسـانه   ها و نظريات جامعـه  روش خوبي براي گنجاندن ديدگاه ها ي سيمپسون خانوادهتماشاي 

چيـزي اسـت كـه مـا      بـراي آن  سودمندها ابزاري  در زندگي روزمره است. ويدئوهاي سيمپسون

اي تفسـير شـود    كارانـه  صورت محافظه بايد به )نهايي( رمت انيتايج پامحض احتياط نايم.  آموخته

هـا   دارد. آن هـا  ي سيمپسـون  خانوادهرو كه امکان و توانايي محدودي براي تائيد مؤثر بودن  ازآن

 كنند. نمياز باقيمانده محتواي درسي جدا  راكاربرد خاص مجموعه نمايشي 
 

ی  خانوادهسنجش کاربرد مجموعه  ورددر مدانشجويان  یها پاسخ يجاز نتا یا : خالصه2جدول 
 .نفر( 72) 1555پاييز  در واحد قشربندی اجتماعی، ها سيمپسون

ها باعث شود تا  شوخي در مجموعه سيمپسون )كاربرد( كنيد فکر مي
به تشريح مواد درسي  تواند مي د يا اينکهوناهميت ش بي ،مفاهيم خاص

 .لطفاً تشريح كنيد كند؟كمك 

 مفيد
 اهميت بي

 ثيخن

1/88 
6/5 
6/5 

ها نسبت به مطالعات و مباحثات و  به نظر شما استفاده از سيمپسون
مکمل باشد يا چيز بدردنخوري به نظر  عنصري تواند هاي كالسي مي ارائه

 ؟رسد يم

 مکمل است
 كند گيج مي
 خنثي

9 /11 
8/9 

--- 

ها به تفکر انتقادي پيرامون مطالب درسي كمك  استفاده از سيمپسون
 ؟؟ چگونهنهند يا ك مي

 كند كمك مي
 كند كمك نمي

 يخنث

1/81 
9/8 
1/6 

 در راستاي مؤثر يا غير مؤثر يها ابزار كنيد استفاده از سيمپسون فکر مي
 ؟ چرا؟است و يادگيري تدريس

 مؤثر
 مؤثر ريغ

 خنثي

9 /11 
8/9 

--- 
 :ها سيمپسون ی مجموعه باز با پايانِ های ارزيابیی ها قول از نقل یا نمونه
 ".افتد يمشحون از جزيياتي است كه در جامعه اتفاق م ها سيمپسون"

نمايش داده و خوشحالم كه در كالس درس  كنم يشناختي نگاه م جامعه از منظرها را  من هميشه سيمپسون"
 يعدالت ياما اساساً نابرابري و ب توليد شده استخنده و شوخي  براي. باور دارم كه اين مجموعه نمايشي شود مي

 ".دهد اجتماعي را در جامعه ما نمايش مي
به مقوله شوخي ما نيازمند  توجهشناسي ناب است. با  جامعهيك  ها سيمپسون ي مجموعه كنم يشخصاً فکر م"

 "كند. ميتر  آن را ساده پرداختن به شکل مواجههخنديدن به آن هستيم. اين مهم است؛ اما اين 
كند. افزودن شوخي به اين  تمايزات )طبقاتي( كمك مي مانندمفاهيمي  كيد فراگير به بيانأبا ت ها سيمپسون"

 "را درک كنند و بفهمند. شان يها و پوچ كند تا تفاوت مجموعه به مردم كمك مي
واره از  كه اين مجموعه يك الگو كنم يفشرده و دقيق از جامعه است؛ بنابراين، احساس م يها بازتاب سيمپسون"

 "بينديشيم. نقادانه ،مورد محتواي واحد درسي جهان فراهم كرده تا در
را عملياتي  ميا ايم و خوانده زندگي روزمره آموخته ارتباط بانچه در آدهد تا  به ما اين فرصت را مي ها سيمپسون"

 "معنا باشه؟با قدر نيا بتونهتونست فکر كنه كه يه كارتون  سازي كنيم. كي مي
كه تا قبل آن ما  درصورتي ؛را در ذهن بپرورانيم يو سؤاالت كنيمتلويزيون نگاه تا به  كردهدار اما را و ها سيمپسون"

 "كرديم. هيچ فکري در مورد آن نمي امافقط تلويزيون را نگاه 
 در مقابل آنچه ؛ها مثالي عام است شناسايي و رديابي است. سيمپسون است، قابل ي مسائل روز درباره ها سيمپسون"

 "ايم. هصورت شخصي تجربه كرد به
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 مالحظاتها و  چالش

اسـت كـه تـوجهي وراي آنچـه      مالحظـاتي هـا در واحـد درسـي مسـتلزم      گنجاندن سيمپسـون 

هدايت  يخوب ت طنزآميز اين مجموعه نمايشي اگر بهي. ماهطلبد را ميخاطرنشان شد  نيازا شيپ

تلزم هـا مسـ   به زيان محتواي درسي و اهداف باشـد. طنـز موجـود در سيمپسـون     تواند ينشود م

ي  ها براي القاي مضامين و تعريف زمينه طور خاص، استفاده از كليشه مالحظات خاصي است. به

برانگيـز اسـت. بـراي مثـال      صـورت بـالقوه مناقشـه    هـايش بـه   و شخصـيت  ينمايشـ  ي مجموعه

هنـدو، شـهردار    طلـب  راحـت مأمور پليس فاسد، كارمنـد   شامل متعارف مجموعههاي  شخصيت

، كنـد  اش را از مـافوقش پنهـان مـي    گرا كه گرايش جنسـي  جنس و مرد هم  يكند باره حامي زن

صـورت بـالقوه    و بـه  را نفهمنـد ها  . ممکن است كه برخي دانشجويان طنز پشت اين كليشهاست

 ضعيف تلقي كنند.ارزش برنامه درسي را 

و  هـا داشـته و خاسـتگاه    در تجربه ما دانشجويان چالشي انتقادي با ايـن كليشـه   وجود نيباا

قدر بزرگنمايي شـد كـه مـا     وير طنزآميز آنا. درواقع تصدهند يآن را مورد سؤال قرار م راتيتأث

را برجسته  راتشانيو تأث ها شهيتا موضوع كل استفاده كنيمو مباحثات  ها يواقعاً آن را در سخنران

هـا در   هشناسايي كليش برايما درخواست از دانشجويان  هاي طور خاص يکي از تمرين سازيم. به

در مجموعـه را   موجـود حين تماشاي مجموعه بود. ما از دانشجويان خواستيم تا چهـار كليشـه   

ها، صحتشان و آسيب بالقوه  ن و منشأ كليشهآف كوتاه راجع به راليست كنند و سپس يك پاراگ

ي در ا كليشـه  تصـاوير كه به ما رسيد نشان داد  ييها، بنويسند. جستارها ها براي افراد يا گروه آن

اين تصاوير  شناسي آن دانشجويان جامعه يجا تقويت و تثبيت نشده و به ها ي سيمپسون خانواده

گونه كه يکي از دانشـجويان عنـوان    . آنپردازند مي آنارزيابي نقادانه  اي را پيدا كرده و به كليشه

ه و مضحکه مبتني بر ايجاد خند كه ها ي سيمپسون خانوادههاي نمايشي مانند  كند: مجموعه مي

هاي قشربندي شده در اذهان مردم بکـار   توانند براي ترسيم واقعيت مي ؛ها هستند كليشه از دل

اين مجموعه به ترسـيم ايـن مفـاهيم كمـك كـرده و      ":ديافزا يم يديگر يگرفته شود. دانشجو

 ( و9116لـك ) مطالعات بيمان وُ يها افتهيها  . اين پاسخ"دهد يم شان را نمايش يوجود حماقت

 توانـد  مـي  هـاي قـوميتي   و كليشـه  هـا  فـه يلط اسـتفاده از . كنـد  يمرا تائيد  (9181ديويدسون )

 كنند. نقد را زشانيآم ضيتا اين تصاوير و تبعات تبع بکشددانشجويان را به چالش 

دانشـجويان   كشـيدن  چالشبه شوخي و طنز روشي مؤثر جهت  دهد نشان مياين مطالعات 

( گرچـه هميشـه   9116، ريوس،9119مچنين نگاه كنيد به كرمن،)ه تا انتقادي بينديشند است
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. نفهمنـد طنزآميـز را   هـاي عناصـر   و داللت اعاتجاين امکان وجود دارد كه برخي دانشجويان ار

، ضـرورت دارد كـه   كنـد  پيدا ميشناسانه مهمي ارجاع  به مفاهيم جامعه ها رو كه سيمپسون ازآن

ن خـاص تقليـل پيـدا نکنـد.     ويعنـا  اهميـت ر كنند كـه  اي اين طنز را تفسي گونه دانشجويان، به

 از يکسـو مـرتبط بـا    كنند شـوخي بايـد   ( پيشنهاد مي9119طور كه اسچات و استيوارت ) همان

بگيـرد تـا    ناديـده بايد نگرش خاصي را مضحکه كند يـا آن را  نو همچنين موضوع نمايش باشد 

 دهد، مينشان ( 9)طور كه جدول  انصورت كارآمد در كالس درس بکار گيرد. هم بتواند آن را به

در كـالس درس حـاوي ايـن     ها ي سيمپسون خانوادهاستفاده از  در موردهاي دانشجويان  ارزيابي

عنـوان اثـري    وضـوح اثـر را بـه    آميز شده و قالب كارتوني اثـر بـه   اغراقپيام بود كه خط داستاني 

از اثـر ندارنـد. گرچـه يکـي از      تفسير گونه نيبرچسب زده و دانشجويان مشکلي براي ا زيطنزآم

برايش دشوار بود كـه خـط سـير    ماهيت طنزآميز نمايش  همين به خاطر يالملل نيدانشجويان ب

 درک است چون بيشتر محتـواي اثـر متمركـز بـر     . اين نقد قابلداستان را به درستي دنبال كند

 است. ييکايها و هنجارهاي فرهنگي آمر ف ارزشيرظ وجوه

عامه مالحظات خاصي بايد در هنگام ارائه طنز در كـالس و   تفاده از فرهنگاس بنابراين براي

 فرهنگ آمريکايي در نظر گرفته شود. يها برنامه درسي براي دانشجويان ناآشنا با برخي جنبه

هـاي چنـد فرهنگـي     ها از بسياري جهات واجد ويژگـي  اگرچه مجموعه سيمپسون درنهايت

اي  سفيدپوسـت و خـانواده هسـته    يهـا  ييکايبر تجربه آمراما اين مجموعه نمايشي بيشتر  است

همسرش نسـبت بـه رفـتن بـه      پس از شركت در كنسرت، هومر بهتمركز كرده است.  "سنتي"

اين خيابون بـراي مـا كـه از سـنخ بـااليي       "دهد:  مي هشدار شهر نييكنسرت شبانه در پارک پا

(. دانشـجويان بايـد از   99اف  9 )ارتباطـات اسـپرينگفيلد   " سـت يمـن ن اَ ،طبقه متوسط هستيم

. براي نمونه يك سـؤال در  باشندآگاه  مدار اين رويکرد اكثريت يها يريو سوگ تأثيرات، ها شهير

توانـد ايـن باشـد:     ميگنجاند  هاي چندگانه به موضوع را در خود مي كه ديدگاه جريان مباحثات

ـ   "ينقـش ديگـر  " زيآم تيموفق پذيرفتنقبول و  باهومر " ه بحـث مهـاجرت از چشـم    و نگـاه ب

 "؟كـرد چـه چيـزي را كشـف    شـود،   تر تهديـد مـي   وسخت سفتي قوانين  لهيوس به ي كهمهاجر

اگر اين مسائل را به درسـتي تصـديق كـرده و كـالس را درسـت       (.9هيچ موردآپو در  هياهوي)

رهـاي  فراسوي ابزابه تا فراخوانده به چالشي  را دانشجويان ها ي سيمپسون خانوادههدايت كنيم؛ 

 .كنند نظر ،منظري واحد ازجامعه  سنتي فهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ها است نام يکي از مجموعه اپيزودهاي سيمپسون 9
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 یبند جمع

و  ندر تشريح مضامي ها ي سيمپسون خانوادهو استفاده از  كارگيري بهي در رهاي بسيا تما موفقي

اين مجموعه نمايشي با درگيـر كـردن دانشـجويان     شناسانه در كالسمان داشتيم. مفاهيم جامعه

 صحت شـاخص . استشناسي  شمندي در طرح درس جامعهابزار آموزشي ارزدر مباحث كالسي، 

و  وسـيله توانـايي دانشـجويان در درک مـؤثر مباحـث درسـي       آميز به آموزش و ياددهي موفقيت

ابـزاري  هـا   ي سيمپسـون  خـانواده  سنجيده شد. ،كالس درس بيروندانش  استفاده از آنسپس 

 .كند ميفراهم  مُهمبراي تحقق اين  زيانگ شگفت
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