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 هاي کودک و نوجوانشناسي برنامهتحليل نشانه

 70و  60 هايدههدر جمهوري اسالمي ایران  تلویزیون

 تا(بهاهاي تها، دنياي شيرین و قصههاي مجيد، مدرسه موشهاي قصهلعه موردي: کارتون)مطا

 *زاده، دکتر مهدی نجفسارا نظیف

 چکیده
در ایران، متأثر از وقوع انقالب اسالمي دچار تغييراتي شـده   70و  60هاي مناسبات قدرت در دهه

ت در یي کرد که حول روابط و مناسبات قـدر توان شناساايِ متعارضي را ميهاي نشانهاست. نظام
 ه حاضر باایران انقالبي ایجاد شدند و زندگي اجتماعي کودکان را تحت تأثير قرار دادند. در مطالع

سي پرس، به واسازي شناسياسي و نظریه فرهنگي کودک در روش نشانه کارگيري چارچوب امربه
لویزیـون  تهاي کودک و نوجوان توليد ا در برنامهاي و منازعه معنایي حاصل از آنههاي نشانهنظام

ن هویتي ایران در گذر از دو دهه پس از پيروزي انقالب پرداخته شده است؛ تا از این طریق، گفتما
هاي اسالمي ـ  غلبه با نماد 60دهد؛ در متن دهه ها نشان ميآید. یافته دستبههژمونيک در هر دهه 

زیسـتي و همبسـتگي اجتمـاعي در دل روابـط     گرایي، سادهانقالبي بود که حول ضدیت با مصرف
پنهانِ اجتمـاعي، بـا القـاي هویـت      حاشيه و اي دریافت. نظام نشانهخانوادگي و آموزشي نظم مي

سـلطه   انقالبي در تضاد با دیگري )غرب(، کودکان را آماده پذیرشِ روابط اقتـدارآميزِ مبتنـي بـر   
شکست و  مدرن در برابر سنتي، اقتدار پدرساالرانه را درهم ايغلبه نظام نشانه 70ساخت و در دهه

روابطي با منطق گفتگو را بر نظام روابط خانوادگي حـاکم سـاخت. هویـت مباطبـان شـناور در      
ا برداشتي متناقض و متضاد از محور ابژگي و سوژگي قرار گرفت و دستيابي به مفهـوم کـودکي ر  

 غيرممکن ساخت.
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 مقدمه 

یران ا، توجه جهانیان را به چرخش ایدئولوژیک نظام سیاسی 1357انقالب اسالمی سال 
قولـه  مجلب کرد و با دگرگونی در ساختارهای کلی نظام سیاسی ـ فرهنگی ایران، چهار  

گرایی و عدالت اجتماعی با وعده رفاه مگرایی، مرداساسی در نهضت اسالمی؛ یعنی ملی
هـا اججملـه فرهنـ  و هنـر مسـرت سـاخت       اقتصادی را برای محرومان، در تمام عرصه

رانـی را  منسق فرهنگیِ انقالبیون و رهبـران ای (. همچنین 22: 1379)فارسون و مشایخی، 
(. 21: 1386 کیا،مقدم رجمهتمن، متحده شکل داد )بیدر مواجهه با غرب و بویژه ایاالت

عنوان مراکز ترویج فساد و خشـونت غربیـان و   منسقی که در به آتش کشیدن سینماها به
فـت.  بخشی اج راهبردهای امپریالیسم در به انحسـا  کشـاندن اعتقـادات مـردم نمـود یا     

تولیـدات فرهنگـی    های دینی رهبران جنبش انقالبـی، خواسـتار انسبـا    تدریج، بینشبه
ی ت عقیدتی در مبارجه با فرهنـ  ککومـت پهلـوی و جـایگزین    اججمله فیلم با تشکیال

ینی فرهن  اسالمی شد و وجارت فرهن  و ارشاد اسالمی، مسئولیت کلی بررسی و بـاجب 
تـدریج،  (. بـه 240ــ  243: 1379عهده گرفـت )فارسـون و مشـایخی،     صنعت فیلم را بر
هـای  بـر آمـوجه   پاکسـاجی آن مبتنـی   د وشعنوان دانشگاهی عمومی معرفی تلویزیون به

 انقالبی و اسالمی صورت گرفت. 
کـه روالن   1950اج دهـه  گـردد.  میالدی باجمی 50مسالعه تلویزیون در غرب به دهه 

ها را برکسب چگونگی تولیـد معنـا نشـان    بار اهمیت مسالعه رسانه برای نخستین 1بارت
نی و دوران، ای پرکـاربرد شـد )دانسـی، ترجمـه میـدا     داد، باجنمایی در مسالعات رسـانه 

تدریج، در جیست جهان سیاست به بسـتری بـرای مناجعـه معنـایی     (. رسانه به13: 1387
های رقیب و مخالف در عرصه سپهر سیاسی و اجتماعی در جهـت مرکزیـت   میان گروه

به یک گفتمان و تولید معناهای مرجح خویش تبدیل شـد و نظـام باجنمـاییِ تضـادها و     
 (.16: 1394یافت )نوری و همکاران،  تلویزیون سامان های سیاسی و اجتماعی درتنش

معنـا و   3و فوکـو  2میالدی، در نتیجـه مسالعـات گرامشـی    1960عالوه بر این، اج دهه 
                                                      

1. Roland Barthes 
2. Gramsci 

3. Foucault 
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مثابـه  عنوان عوامل اصلی ایجاد هژمونی سیاسی قلمداد شدند و تلویزیـون بـه  فرهن  به
مـردم در اختیـار قـدرت    یکی اج ابزارهای فرهنگی برای اعمال قدرت غیرمادی و اقنـا   

کنـد   تـممین کاکم قرار گرفت تا به مدد آن، اجما  متابعان خود را نسبت بـه کاکمیـت   
 (.  80: 1396)قنبری، 

های غیریت و هژمونی تولید شده پس اج انقالب در تلویزیون ایـران، اج  یافتن عرصه

گیـری نظـام   کار رفته در متن تلویزیونی و تبیین چگونگی شـکل طریق تفسیر رمزگان به

های اصلی این مقاله است. در جستجوی این غیریـت و  معنایی مخاطبان، اججمله دغدغه

کار گرفته شده است. مفهوم امـر  به 1شانتال موفه« امر سیاسی»هژمونی چارچوب تحلیلی 

های سیاسی و هویتی و تعارضات کـذ  ناشـدنی در عرصـه    سیاسی که مؤید مرجبندی

مناجعه را جزء جداناشـدنی در اات هـر رابسـه اجتمـاعی     سیاسی است، در ضمن اینکه 

آمیز قدرت را در تلویزیـون ایـران را مشـخا سـاجد.     تواند روابط مجادلهشناسد، میمی

میان هویت ما / آنها که همـواره بـه کضـور نیروهـای مخـالف در شـرایط غلبـه         2تمایز

های کـود   جود در برنامهایِ موهای نشانهتواند تقابلهای مرجع انجامیده است، میدال

گیـری مناجعـه معنـایی در دل    را آشکار ساجد و پاسخی برای پرسـش چگـونگی شـکل   

و سیاسـت هـویتیِ هژمونیـک در     فضای نمادین مشترکی باشد که با شناسـایی دیگـری  

هـای  چارچوب باجنمایی گفتمانی شکل گرفته است. بنابراین، پرسش این است که تقابل

های تولیدی کود ، به چه مناجعـه و گفتمـانی در دو دهـه اج    نامهای موجود در برنشانه

  اند.اند و چگونه و کول کدام سیاست هویتی، هژمونیک شدهتاریخ منجر شده

ابـزار   مثابه یکی اج ابزارهای نمادین کودکی و ارتباطی کـه ایـن  تحلیل تلویزیون به

دهنـده بـه   سـی شـکل  عنـوان شـهروندانِ در کـال شـدن بـا قـدرت سیا      میان کودکان به

کند، در جمره اهدا  اصلی این پژوهش است. اج این بزرگسالی هنجارمندشان برقرار می

مثابـه ابـزاری   منظر پرسش اصلی پژوهش کاضر ایـن اسـت کـه چگونـه تلویزیـون بـه      

                                                      

1. Chantal Mouffe 

2. difference 
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فرهنگی و ایدئولوژیک، اهنیت کودکان ایرانـی را در دو دهـه بعـد اج انقـالب اسـالمی      

تقابل  60شود که در دهه خ به این سؤال این فرضیه بررسی میشکل داده است؟ در پاس

ای به مناجعه هویتی میان دو گفتمان انقالبی و گفتمان اجتمـاعی بـر سـر    های نشانهنظام

های هویتی منجـر شـده اسـت. تصـور     و تمایز و تقابل بین دگرساجی« دیگری»تعریف 

محور گفتمان هژمونیـک انقالبـی اج   ای نادان و نابلد، به بسیج هویتعنوان ابژهکود  به

تقابـل   70ها یاری رساند، اما برعکس در دهـه  طریق ساجوکار کنترل و سرکوب غیریت

ای به تغییر گفتمان هژمونیک و تسلط هویت مدنی با دگرسـاجی هویـت   های نشانهنظام

تی های هـوی طلب انجامید. برای مسالعه دقیق و علمی نشانهانقالبی کول گفتمان اصالت

گیـریم و  مثابه متن در نظر مـی های تولیدی را بههای کود ، ابتدا برنامهموجود در برنامه

 دهیم.سپس مورد تبیین و تفسیر قرار می

 پیشینه پژوهش

(، بـا  1378« )هـای تصـویری در جوال دوران کـودکی   نقش رسانه»در کتاب  1نیل پستمن

کود  در مواجهـه بـا فنـاوری مـدرن،      و با نگاهی منفعل به 2تمثیرپذیری اج رویکرد آریز

های الکترونی را عامل جوال کودکی در نظـام صـنعتی جدیـد امریکـا     تلویزیون و رسانه

کودکـان، رسـانه و   »شناسد )ترجمه طباطبـایی(. همسـو بـا ایـن رویکـرد، اج کتـاب       می

ن عنـوان شـهروندا  توان نام برد که با تلقی اج کودکان بـه ( اثر دیویس می1394« )فرهن 

شناسـد  دهنده به رفتار فرهنگـی کـود  مـی   های ارتباطی را شکلدر کال شدن، فناوری

کودکـان و  »)ترجمه اسدی(. در تقابل با این رویکـرد، سـدریک کـالینگفورد در کتـاب     

کـود  و  »آلـر در کتـاب   و جیل مـک  گونتر( و بری1380)ترجمه سرکسیان،« تلویزیون

هـای یـادگیری   ل محتوای آثار تلویزیونی، شـیوه ( با تحلی1380، )ترجمه فتی« تلویزیون

انـد. در  کودکان اج تلویزیون را هوشیارانه و متمثر اج سسح آگاهی بینندگان درگیر شناخته

                                                      

1 . Neil Ppstman  
2 . Aries  
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ــته ــک دس ــای   ی ــی اج رویکرده ــون، در طیف ــا تلویزی ــود  ب ــالی، رابســه ک ــدی اجم بن

مخاطبـانی فعـال   گیرد که اولی، کودکان را به عنوان محور قرار میمحور و رسانهمخاطب

دهنده به جهان معناهای مخاطبان با نگاهی منفعل به مخاطب و دومی، تلویزیون را شکل

 گیرد. شناسد، قرار میمی

صـوفیانی  توان به مسالعـه ده اج میان معدود آثار تملیفی نویسندگان ایرانی در این جمینه، می

هـای والـت   ه بـه پویانمـایی  ( اشـاره کـرد کـ   1392« )کود ، انیمیشن و تلویزیون»در کتاب 

هـای جنسـیتی بـرای کودکـانِ فاقـد در       و تالش این شـرکت در راه خلـق کلیشـه    1دیزنی

ای بـا عنـوان   جاده و اطهـری در مقالـه  پرداجد. عالوه بر این، نجـف شناختی در سراسر دنیا می

 هـای شناسـی کـارتون  هـای تلویزیـونی؛ تحلیـل نشـانه    مدرن در کـارتون شناسی پستنشانه»

(، با مسالعـه آثـار پویانمـایی خـارجی و     1391« )تنکیم باستیل، بن کوهستان، شرلی، پسرآن

های سـرگرمی در  مدرن در آنها اج تبدیل کودکان امروجی به سوژههای پستجستجوی نشانه

تـوان بـه   هـای ایرانـی، مـی   اند. در بررسی کارتونمدرن نوشتهدل نظام معنایی و روایی پست

( نوشـته عبـداللهی و   1393« )منـدی قرمزی و پسرخاله اج منظر ادب ی فیلم کالهبررس»مقاله 

های تربیتی را برای تعیین موفقیت یا شکسـت ایـن برنامـه    همکارانش اشاره کرد که شاخا

توسـعه  »ای با عنـوان  بندپی نیز در مقالهاند. گرجیدر اثرگذاری مثبت بر کودکان بررسی کرده

هـای توسـعه فرهنگـی در تعریـف     ( با شـاخا 1391« )ود  سیماهای کفرهنگی در برنامه

های کود  تلویزیونی پرداختـه اسـت. اغلـب    شناسی جُن یونسکو و روش کمی، به آسیب

شناسـی  های مـورد مسالعـه را بـا رویکـرد روان    این آثار اثرات آموجشی و غیرآموجشی برنامه

 اند.  رشد بررسی کرده

 چارچوب نظری پژوهش

شانتال موفه و نظریـه فرهنگـی کـود      2ضر، اج چارچوب تلفیقی امر سیاسیدر مقاله کا

                                                      

1 . Walt Disney 

2 . the political 
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های تلویزیونی بعد اج انقالب چگونـه  برای تبیین این مسئله که کودکان ایرانی در برنامه

های مختلـف درآمدنـد اسـتفاده شـده اسـت. متـمثر اج       های سیاسی گفتمانمثابه سوژهبه

عنـوان  عنوان مفهومی متمایز اج سیاست و بها بهمدرنیسم، موفه امر سیاسی رجریان پست

داند؛ با این تفاوت کـه بـرخال    آمیزِ موجود در اات هر رابسه اجتماعی میبعد تخاصم

آمیز مبتنـی  دنبال تبدیل رابسه تخاصم ( به1985ـ 1888) 1عصرش کارل اشمیتمتفکر هم

می، مناجعـه در  ( اسـت. در برداشـت آگونیسـ   2بر دوست/ دشمن به مخالفت )آگونیسـم 

هـای سیاسـی   دهد. درواقـع، اج طریـق کانـال   فضای نمادین مشترکی میان ما/آنها رخ می

ــی   ــار م ــه پیک ــان در آن ب ــه مخالف ــت خصــمانه  مشــرو  ک ــات اج کال ــد، مناجع پرداجن

( میان دشمنان به مناجعه میـان مخالفـان )آگونیسـمی( بـدل خواهنـد شـد       3)آنتاگونیسمی

ه گفتــه موفــه، طــی مناجعــه آگونیســمی بــین مخالفــان، (. بــ101ـــ 103: 2000)موفــه، 

 (.39: 1390شوند )موفه، ترجمه انصاری، ساختارهای هژمونیک دگرگون می
دانـد )موفـه، ترجمـه    گیـری هـر هـویتی مـی    موفه هژمونی و قدرت را جمینه شـکل 

اسـت. عنصـر   « دیگـری »( اما شر  وجـودی هـر هویـت، وجـود     148: 1390انصاری، 
طـرد اسـت، بـا     واسـسه ها و در نهایت خصومت بـه که گویای تفاوت« رغی»گریزناپذیر 

ی «مـا »ساختار قدرت سیاسی و هژمونیک در راستای عینیت دادن به یک تفسیر و خلق 
هـای  (. شناسایی هویـت 201: 1392منسجم در پیوند است )موفه، ترجمه اقوامی مقدم، 

های چارچوب کاضـر اسـت.   های موجود در متن اج شاخامتمایز و مخالف و غیریت
که باوجود  دهد. کسانیسیاسی همیشه در یک گفتمان رخ می اج نظر فوکو، باجنمایی امر

 های غالب را برای شناخت جهان یا بـه عبـارتی، معنـادار   توانند انگارهداشتن قدرت می
(. تعبیر موفه اج گفتمان با آنچه فوکـو  235ـ 236: 1390ساختن آن ایجاد کنند )تاجیک، 

( گفتمـان  1انـد:  شناسد، در سـه کـوجه بـاهم مشـتر     اش میشناسیدر مسالعات دیرینه
چیز معناداری خارج اج آن وجود نـدارد،  کند و هیچها را تعیین میها و ابژههویت سوژه

                                                      

1 . Carl Schmitt 

2 . Agonistic 

3 . Antagonistes 
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( هـر نـو    3و روابـط بـین آنهاسـت و    « آنها»، «ما»( گفتمان شیوه خاصی اج باجنمایی 2
ماعی برآمده اج قدرت است و همواره اکتمال غالب شدن و گفتمانی گرفتار ساختار اجت
 هـای مفهـوم امـر   (. بـا کمـک شـاخا   272ـ 273: 1390طرد آن وجود دارد )تاجیک، 
هـای غیریـت موجـود در    های متمایز و مخالف و عرصـه سیاسی که در شناسایی هویت
 هـای ای را کاصـل برسـاخته  هـای رسـانه  تـوان معناسـاجی  متن مشخا شده است، می

 (. امـر 6: 1394گفتمانی که بر روابط قدرت داللت دارند، دانست )نـوری و همکـاران،   
پـرداجد. هژمونیـک شـدن    های انتخابی مـی های هژمونیک در متنسیاسی به کشف نشانه

ــن    یــک نظــام داللتــی در چــارچوب معناشناســی گفتمــانی صــورت گرفتــه اســت. ای
عنوان صاکبان قـدرتی فعـال یـا    ن را بهها در قالب گفتمان، کودکان و نوجوانامعناساجی

 منفعل در عرصه اجتماعی برساخته است.  
هـای خـا    کننـده ویژگـی  سعنوان یک سـاخت فرهنگـی، مـنعک   مفهوم کودکی به

  فرهنگی و اجتماعی جوامع و محصول تفکراتی مانند معصومیت یا آگاهی ویـژه کـود  
 الگـوی بیولوژیـک کـود     (. ارتبا  بین71ـ   77: 1394است )دیویس، ترجمه اسدی، 
هـای  هـای کودکانـه، کـارتون   ابزار فرهنگـی )بـاجی   واسسهانسان و جمینه اجتماعی آن به

قـرون  »ها( در ابتدا در مسالعـات فیلیـآ آریـز نویسـنده کتـاب      باجیتلویزیون و اسباب
ای عهتحقق یافت. آریز با رویکرد آگاهی اج ماهیت خا  کودکی اج طریق مسال« کودکی
هـای  هـا و کتـاب  هـا، بـاجی  نقاشـی  وسسی و مدرن با بررسیی میان اروپای قرونتسبیق

گیـری مفهـوم کـودکی در    قرن، به تعیین خسو  آغاجین شکل 4درسی مدارس در طول 
 (.1962پرداخت ) 19اروپای پیش اج قرن 

شـناختی،  در بررسی این تحـول تـاریخی در اروپـا و متـمثر اج رویکردهـای جامعـه      
 های منفعلِ هنجارهای بزرگساالن و مقلـدانِ فرهنـ   های تربیتی )گیرندهژهکودکان اج اب

ـ  های شناسنده و دارنده کقو  و قدرت اجتماعی میبزرگسال( به سوژه ارد، رسـند )لئون
 مــیالدی در مسالعــات20(. در اواخــر قــرن 42: 1396جاده، ترجمــه کقیقتیــان و ســیف

شـان اج دنیـای   سنده در تجارب شخصـی هایی شناشناسی جدید، کودکان به سوژهجامعه
(. 42: 1393آبـادی،  اجتماعی تعریف شدند )جیمز و همکاران، ترجمه کرمانی و ابراهیم

 شرت است: این مشخصات این دوران اج دیدگان کورسارو به
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 . کودکان عامالن اجتماعی خالقی هستند کـه ضـمن باجتولیـد ناخودآگـاه جوامـع     1

کنند )ترجمه کرمـانی و  ولید میفرد خودشان را تحصربهبزرگساالن، فرهن  همساالن من

 (.20: 1393رجبی اردشیری، 

داجش ساجی و پر. کودکان برای ساجماندهی و ساختن تفسیرهایی اج دنیا به مناسب2

 (.32پرداجند ) اطالعات برگرفته اج محیط می

ل شـام  سـاجی منفعالنـه نیسـت، بلکـه    پذیری آنان تنها ساجگاری و درونـی . جامعه3

 (.45شود ) ساجی، ابدا  دوباره و باجتولید میفرایندی اج مناسب

 هـای . به توافق کودکان و بزرگساالن بر سر دسترسی بـه فرهنـ  مـادی در رویـه    4

ظر و نقـد فرهنـ    ای بـرای اههـارن  مثابـه کـوجه  هـا بـه  روجمره و کتی استفاده اج بـاجی 

 (.271بزرگسالی اشاره دارد ) 

متن تاریخی ـ اجتماعی ایران در بستر سنت ادبـی و مـذهبی بخـش      مسالعات کودکی در

پـرداجد.  محوریِ نظریه فرهنگی کود  است که به فهم فرهنگی جامعه ایران اج کـودکی مـی  

در اعتقاد اسالمی، کودکان فسرتی پا  دارند. استقالل رأی ندارند و در نادانی مقلـد دیگـران   

(. 17ــ  19: 1390دخـت،  رست قرار گیرند )شـعبان رو، باید در معرض تربیت دهستند اجاین

کودکـان اغلـب افـرادی گرفتـار هـوا و هـوس، مقلـد و نـادان          1در ادبیات تعلیمی و عرفانی

اند؛ نمادی اج سالکان مبتدی کـه بایـد اج سـوی پیـران طریقـت هـدایت شـوند.        شناخته شده

رفتار کنند )مرتضـوی و   که همواره اج چشم بزرگسالی و به اقتضای خواسته آنان باید کسانی

ای، (. ادبیات کماسی که در آن فردوسی، در سه روایتِ اسـسوره 139ـ 145: 1394همکاران، 

هـای فراجمینـی   پرداجد؛ کودکی بـا ویژگـی  کماسی و تاریخی به چندین شخصیت کود  می

تجربگـی  )شخصیت کیخسرو( و بـا خردمنـدی )شخصـیت جال( در سـیمای خـامی و بـی      

(. برخال  ادبیات عامیانـه کـه   18ـ 21: 1377شود )پزشک، نمایانده می)شخصیت سهراب( 

در آن کود  قربانی جور و ستم اطرافیان یا دیوان است، امـا بـا تصـویرپرداجی اج هـوش و     

 (.30یابد ) اکاوتش، پاکی و معصومیتش را باجمی

                                                      

 316ب چهارم: ( با1371و بوستان سعدی ) 528و دفتر چهارم:  433( دفتر سوم: 1374. مراجعه شود به مثنوی معنوی )1
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رض درواقع آنچه فهم فرهنگی جامعه ایران را اج کود  و نوجـوان، دوگانـه و متعـا   

ای مسـتعد  عنـوان ابـژه  مان است. اج یکسو، کود  بـه های مذهبی و ادبیساجد، سنتمی

سـبب نابـالغی و نـادانی     جنـد، بـه  آنچه اج وی سر می خرابی، پا  و معصوم است و هر

ای شناسنده و صاکب فهم و ادرا  در تفسیر و پـرداجش  اوست و اج سوی دیگر، سوژه

(. این فهم دوگانه اج کـودکی در ارتبـا    11: 1391 جاده و اطهری،اطالعات است )نجف

دهـد. در برداشـت   کود  و تلویزیون، کودکان را در وضعیتی فعال یا منفعـل قـرار مـی   

انـد  هـا و آمـاده تقلیـد شـناخته شـده     منفعل، آنان فاقد توانایی پرداجش محتـوای برنامـه  

هـا  ظارات، نیاجهـا، انگیـزه  ( . اما در برداشت فعال، انت40: 2008و همکاران،  1)کیرکوریان

هـا اج سـوی کودکـان شـناخته     کننده در گـزینش و فهـم برنامـه   و تجربیات، عامل تعیین

، 2بخشـند )وان اورا بیننـد، معنـی مـی   شوند، تا جایی که آنان، خود به محتوایی که میمی

چهارچوب تلفیقـی کاضـر، موضـو  اصـلی ایـن اسـت کـه         براساس(. 35ـ 36: 2004

عنـوان  تواننـد بـه  مثابه سوژه اخالقی یا ابژه سیاسی( میدو تلقی )یعنی به کودکان در هر

کساب آیند. به عبارت بهتر، های دوگانه مخالف یا موافق در امر سیاسی بهیکی اج قسب

توانـد در جمـره   گیرد، اج طریق پرداجش اطالعـات مـی  کودکی که سوژه سیاسی قرار می

 های قدرت باشد.گفتمانیکی اج این دو قسب مخالف یا موافق 

 شناسی پژوهشروش

عنوان متن در نظـر گرفتـه   به« های کود  و نوجوان تلویزیونبرنامه»در پژوهش کاضر 

ایـن متـون مـورد مسالعـه قـرار       3الگوی پـرس  براساسشناسی، اند و اج طریق نشانهشده

ا ، نشـانِ  تعریف پرس، نشانه چیزی است که برای فرد در مناسبتی خاند. مسابق گرفته

، کـه یـک   4گانه میـان دال (. نشانه در مناسبتی سه60: 1396چیز دیگری باشد )نجومیان، 

                                                      

1 . Kirkorian 

2 . Van evra 

3 .  Peirce model 

4 . representamen 
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یـا   2کنـد و موضـو   ، مفهومی که نشانه را تمویـل مـی  1کند و مدلولمفهوم را به اهن متبادر می

(. 99ــ  100: 1955گیـرد )پـرس،   کند، شـکل مـی  ای بر آن داللت میمرجع، چیزی که نشانه

، «3شـمایلی »( نشـانه  1شود: ها آغاج میگانه اج نشانهبندی سهای پرس با تقسیمانهنظام نش

معنایی که مبتنی بر همانندی در هاهر میان دال و مدلول است و به سـه نـو  تصـویری    

برد(، نموداری )نمایانگر روابط اجـزای چیـزی   )مانند عکس که اج کیفیتی ساده بهره می

: 1955شـود )پـرس،   نوعی تواجی در چیز دیگر( تقسیم میاست( و استعاری )نمایاندن 

معنایی که مبتنی بر عر ، سنت و یـک قـرارداد اختیـاری بنـا     « 4نمادین»( نشانه 2(، 105

، معنایی کـه مبتنـی بـر روابـط علـت و معلـولی اسـت        «5اینمایه»( نشانه 3شده است و 

ین متـون، همچنـین   هـای شـمایلی و نمـاد   (. در این پژوهش، نشـانه 104: 1955)پرس، 

ها و معانی صریح و ضـمنی، رمزگـان اجتمـاعی و    روابط همنشینی و جانشینی در نشانه

دهـد. معیـار   هـا معنـا مـی   اند. در نظر پرس، جامعه به نشـانه متنی اج متون استخراج شده

شناس توضـیح تصـورات موجـود اج    ها، توافق عمومی است و وهیفه نشانهصد  نشانه

مـتن و نسـبت   (. در درون26: 1396ما  فرهنگی اسـت )نجومیـان،   واقعیت در یک اجت

(. مفهوم جامعه وابسته بـه  9گیرد ) هاست که معنی یا نظام داللتی شکل میمیان نشانه

هایی این اساس، در مسالعه فرایندهای فرهنگی در اشیا یا کنش های داللتی است. برنظام

شـود. فهـم   عنوان نشانه برخـورد مـی  ، بهکه برای اعضای آن اجتما  فرهنگی معنا دارند

یابند، روابط میان آنها و بافتی کـه  ها در آن معنا میرمزگان به معنای چارچوبی که نشانه

شـود.  دسـته رمزگـان اجتمـاعی و رمزگـان متنـی بررسـی مـی        به آن تعلق دارند، در دو

، مفیـد  آنچه در مسالعات متـون تصـویری همچـون فـیلم     براساسهای اجتماعی رمزگان

کاالت چهره(، کاالیی )اشیا، ماشین و فضا(، و  هستند، به رمزگان اندامی )هاهر، پوشش

                                                      

1 . interpretant 

2 . object 

3 . icon 

4. symbol 

5. index 
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ورسوم و روابط انسانی( و کالمی )نظـام گفـت وگوهـا، لحـن و لهجـه(      رفتاری ) آداب

مـتن و در  های متنی نیز کـه در درون شوند. رمزگاناند و اج متن استخراج میتقسیم شده

شـوند )چنـدلر،   اند، مانند رمزگان روایی بررسـی مـی  شده ر ساختههمنشینی دیگر عناص

 (.  221: 1386ترجمه پارسا، 

 معرفی متون

« کـارتونی  سـریال غیـر  »برای گـروه کـود  و   « نمایشی عروسکی»چهار برنامه در ژانر 

و  3جی گولـو  ، جی60دهـه   2های مجیـد و قصه 1هابرای گروه سنی نوجوان )مدرسه موش

اند. تولید داخل بـودن، پربیننـده بـودن،    ( مورد بررسی قرار گرفته70دهه  4دنیای شیرین 

و اینکـه  هـای بعـد اج پخـش    ماندگاری در کافظه تاریخی کودکان آن عصر تا مهروموم

شـوند. معیـار   های آن دهه، گویای گفتمـان عصـر خـود تلقـی مـی     بیشتر اج دیگر برنامه

ز بر این متون به دیگر آثـار تولیـد شـده در    . ضمن تمرک5ها بوده استانتخاب این برنامه

 این دهه و وجوه اشترا  آنها در ساخت گفتمانی نیز توجه شده است.

نام مجیـد اسـت کـه    پرداج با آرجوهای بسیار بهداستان نوجوانی خیال هاي مجيد:قصه

بـی( در  دهد و به سرپرستی مادربزرگ خود )بیدر نوجادی پدر و مادرش را اج دست می

عنـوان جمینـه تـاریخی و جغرافیـایی داسـتان، بـا       کند. اصفهان بهاصفهان جندگی می شهر

وگوی با لهجـه بـاجیگران،   جهان؛ همراه با گفتفیلمبرداری اج نماهای تاریخی مانند نقش

های های مجید با اقتباس اج قصهکند. قصهگرای فیلم نزدیک میمخاطب را به فضای واقع
                                                      

 ها. ایران: شبکه یک صداوسیما، صوتی تصویری سروش.(. مدرسه موش1363. برومند، مرضیه. )1
 کنندگی پوراکمد. ایران: سیمای مرکز اصفهان.های مجید. به تهیه(. قصه1369کمد، کیومرث. ). پورا2
 سیما. کنندگی ایرج محمدی. ایران: گروه کود  و نوجوان شبکه دوتا. به تهیههای تابه(. قصه1373برومند، مرضیه. ). 3
ن ، مسعود رسـام و ایـرج محمـدی. ایـران: گـروه      کنندگی بیژن بیر(. دنیای شیرین. به تهیه1376. بقایی، بهروج. )4

  کود  و نوجوان شبکه دو سیما. 
ج ا 1394که در سـال  « برگصد». مراجعه شود به مصاکبه تلویزیونی مرضیه برومند با منصور ضابسیان در برنامه 5

مایی ی سـین وگـو شبکه چهار صداوسیما پخش شد و مصاکبه کیومرث پوراکمد با فریدون جیرانی در برنامه گفت
 ، تهیه شده در مؤسسه فرهنگی دیجیتال آیینه جادو، فیلم نت.«وپنجسی»
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تولید شـد و در قـاب    69ه روایت کیومرث پوراکمد در سال هوشن  مرادی کرمانی و ب

هـای  قسمت اج ایـن مجموعـه، شـامل داسـتان     8تلویزیون قرار گرفت. در این پژوهش، 

 نما، لباس عید و ملخ دریایی بررسی شده است.   سفرنامه شیراج، ورجش، بهانه، خواب

نـد  نی مرضـیه بروم نمایشی عروسکی )تئاتر تلویزیونی( به کـارگردا  ها:مدرسه موش

تولید شـد. در فصـل ابتـدایی، موضـوعاتی مجـزا بـا        63است که طی دو فصل، در سال 

شود اما در ادامـه فصـول آن، بـه    درونمایه ترغیب کودکان برای رفتن به مدرسه دنبال می

ده شـ طرت موضوعاتی اج قبیل اتحاد و همکاری برای یاری رساندن به یکدیگر پرداختـه  

کـار  رپنداری )شخصیت جانوری با صفات انسانی( در این نمـایش بـه  است. عنصر جاندا

دهـد در ایـن   هـای اصـلی داسـتان در آن رخ مـی    برده و مدرسه فضایی است کـه کـنش  

 شود.ای آن بررسی میدقیقه 8طور میانگین قسمت به 40پژوهش 

ن نـام شـیری  سـاله، بـه   19روایتگر وقایع تلخ و شیرین جندگی دختری  دنياي شيرین:

امـد( در  هـای کمیـد و ک  نـام است که به همراه خانواده خود )مادر، پدر و دو بـرادر بـه  

 کنند. ماجراها در ارتبا  اعضای خانواده بـا یکـدیگر خلـق   آپارتمانی در تهران جندگی می

ها کفـ  و پاسداشـت خـانواده و درونمایـه آن، تقویـت      شوند. موضو  اغلب قسمتمی

تولیـد و سـپس در قـاب     76ست. دنیای شیرین در سـال  محبت و در  متقابل یکدیگر ا

هـای یـک   قسـمت، شـامل داسـتان    12تلویزیون قرار گرفت. در ایـن پـژوهش میـانگین    

، پایـان  2خداکافظی، ترس بزرگ، عسر برنج، تنبیه، خجالت بکش، در جستجوی محبـت 

ـ  ، دستبند مروارید، تلویزیونی2بچگی، یک روج بزرگ، خواب شیرین طـور  هها، انشا کـه ب

 اند، بررسی خواهد شد.تصادفی انتخاب شده

پاسـی درآکوتـا   گولـو آسـی  جینـام جی ماجراهای خیالی موجودی به تا:هاي تابهقصه

اش )مادرخـانومی( بـه   تاست که اج سیاره دیگری در نتیجه تصورات خالق و نویسندهتابه

هـا  محـوری قصـه  صـیت عنوان فرجند یک خانواده انسانی، تبدیل به شخآید و بهجمین می

اش گاه دردسرآفرین اسـت، توانـایی تحقـق بخشـیدن بـه      شود. او که قدرت جادوییمی

آرجوهای آدمیان را دارد. ماجراها در آپارتمانی در شهر تهـران و بـا دخالـت همسـایگان     
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تـا بـه   هـای تابـه  خورد. قصهطبقه باال آقا و خانم جمالی و فرجند کوچکشان امیر رقم می

تهیـه و تولیـد    1373محمدکاهم اخوان و کارگردانی مرضیه برومنـد در سـال   نویسندگی 

قسمت آن به  8شده است و هر قسمت آن موضوعی مجزا دارد. در این پژوهش میانگین 

ها دار و آشغالمرغی، ابرگ، دجد، خاموشی، شام خیالی، دروغ شاخهای نظم، روج تخمنام

 بررسی خواهد شد.  

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

هـای  انـد تـا جمینـه   ( ارائه شده1370( و )دهه1360های پژوهش در دو بخش )دهه یافته

 ها را بهتر بتوان مسالعه کرد.های هژمونیک بر روی کارتونتحول در نشانه

 60اي دهه . نظام نشانه1

 دلیـل بـه انـد  بـود.    60تولیدات تلویزیونی و بویژه تولیدات مربو  به کود  در دهـه  

روج دو شبکه تلویزیونیِ دولتی جمهـوری  فنی محدود، تنها در ساعاتی اج شبانهامکانات 

هــای پرداختنــد. بـا توجــه بـه تغییــرات و دسـتورالعمل   اسـالمی بــه پخـش برنامــه مـی   

 های اج پیش تولید شده در نظام سیاسی قبلی نیز وجودایدئولوژیکی، امکان پخش برنامه

ه نظام های مسلحانه داخلی نیز توجحران جن نداشت. افزون بر اینها، شرایط جن  و ب

 ربود.سیاسی جدید را اج موضوعاتی مانند کود  می

طور عمده در لوکیشـن خانـه و مدرسـه سـاخته     هایی که بهمدیران تلویزیون با فیلم 

گرایی و همدلی را در درون مناسبات خـانواده و  شد، در تالش بودند تا روکیه جمعمی

عنوان عناصر همنشـین پـدر   دکان را در غیاب پدران به جن  رفته بهروابط معلمان با کو

تقویت کنند و به آنان، مدارا با شرایط جدید در صورت به هم ریخـتن جنـدگی معمـول    

محور نیز، محتوایی متناسب با شرایط جنگـی  های مجریروجمره را آموجش دهند. برنامه

های نبرد، جایگاه رفیع شهدای ر جبههو انقالبی آن روجگار داشتند. دالوری رجمندگان د

نوجوان انقالب اسالمی و تشریح وقایع روجشمار انقالب بـا ارائـه مسـتندات تـاریخی،     
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های ویـژه دهـه فجـر    . برنامه1اججمله موضوعات مورد طرت اج سوی مجریان کود  بود

جمعـی نوجوانـان و بـا موضـو  دفـا  مقـدس و       نیز که شامل اجرای سرودهای دسـته 

های مـذهبی را بـا   های صریحی اج القای ارجششد، نشانههای فرجندان شهدا میصحبت

 هد  توضیح ایدئولوژی و اهدا  انقالب اسالمی در برداشت.

ای اج وضـع نابسـامان   ، نشانههای بینامتنی، تصویر کار سخت کودکاندر تفسیر نشانه

نوجوان  تی طبقاتی و کارها را در یکدساقتصادی در شرایط جنگی بود که اغلب خانواده

داد. بـر ایـن اسـاس،    عصر همگونی اقتصادی نشـان مـی   را تالشی برای بهتر جیستن در

ی، ها در اشاره بـه واقعیـت تلـخ جنـ  و مضـیقه اقتصـاد      منسق روایی کاکم بر داستان

ت بدل خورده در تحقق رؤیاهایشان برای ترقی و پیشرفکودکان را به قهرمانانی شکست

هـای  در لباس عید(. در این شرایط، تـالش بـرای پنهـان کـردن واقعیـت     ساخت )مجید 

ـ  های طنزگونه در نمایشدشوار اجتماعی و اقتصادی اج طریق برخی باجنمایی اموفق هـا ن

ی یـه اجتمـاع  تر اج قبل خود را نشان داد. کمدی با اشاره به درونماماند و واقعیت عریان

بارشـان بـه   های کیـات فالکـت  ست با واقعیتهای فرودثمر انسانها و جدال بیداستان

 های نمایشی نیز، ضـمن برخـورداری اج  تراژدی بدل گشت. آواجهای موجیکال عروسک

ضرباهنگی شاد و کودکانه، در اشاره بـه واقعیـت تلـخ جنگـی، بـه مضـامینی همچـون        

 همراهی و همبستگی، فعالیت، کوشش و پرهیز اج خمودگی اشاره داشت.
های شمایلی همسو با وکـدت معنـایی   عنوان نشانهبه« مدرسه و شهرخانه، »سه نشانه 

قرار گرفتند. خانه در فضای درونی با وسایل قدیمی و ضـروری و در نمـای بیرونـی، بـه     
ای در وسـط، در معنـای جنـدگی    ای دایرهشکلی چهارگوش با کیا  و سبزینه و کوضچه

ای جمینـی و انسـانی را در کنـار    سنتی و دور اج تجمل و معماری اصیل ایرانی کـه نمادهـ  
ساخت، معنا یافـت. خانـه بـا جـای دادن     معنویت آسمانی در جیست ایرانی همزاد هم می

مراتـب  نـواجی، رعایـت سلسـله   دار ایرانی )مانند مهمانخانواده در خود، به مناسبات ریشه
                                                      

و  تنـی آموجشـی  م. اججمله مجریان خانم الهه رضایی و گیتی خامنه بودند که با پوشش مقنعه و در نمـای بسـته دوربـین    1
مـه تنظـیم شـده    یاد مبار  و یا عزاداری ائدر ارتبا  با مناسبات هفته، اع کردند. این متونایدئولوجیک را اج برگه قرائت می

  شد.های اج مصاکبه با کودکان در مورد موضوعات مسرت شده پخش میبودند. میان برنامه
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شخصـیت   یافت. نمایشی اج خـانواده، در تربیتی( اشاره داشت و به امری فرهنگی معنا می
عنوان بی( به باجنمایی خانواده بههای مذهبی و سنتی )اشاره به بیجنی سالخورده با ویژگی

 تر انجامید.های ایدئولوژیک سیاسی به نسل جواننهادی اسالمی برای انتقال ارجش

، بـا نمـایش انبـوهی اج    60ترین نشـانه شـمایلی کاضـر در دهـه     مدرسه بیشترین و مهم

ادی اج وکـدت و  پوش که اغلب اج طبقـات پـایین هسـتند، نمـ    کلِ سادهآموجان یک شدانش

نـی بـر نـو     آموجان بـا معلمـان نیـز مبت   های رفتاری اج قبیل رابسه دانشیکدستی است. نشانه

شـده   خاصی اج روابط اجتماعی مبتنی بر ادب و اطاعت است همچنان که تصاویر بـه صـف  

فرمـان  بـه هـای مسیـع و گـوش   دی اج بدنآنان برای اجرای هماهن  ورجش صبحگاهی، نما

نشـین پـدر، بـه فـردی     عنوان عنصـر هم مراتب و بهشود که معلم را در رأس سلسلهتلقی می

، رهبـر و مـدیری   هـا تـر در مدرسـه مـوش   اندیش و اج همـه مهـم  خواه، قوی، مصلحتنیک

یش مـا مهرورج و مقتدر در القـای بایدونبایـدهای اخالقـی و تربیتـی تبـدیل کـرده اسـت. ن       

عنوان نمـادی اج فرهنـ  و هنـر    شهرهای در اصفهان و شیراج و تمرکز بر نماهای تاریخی به

کارگیری میراث فاخر فرهنگـی  ی ملی اج طریق به«ما»بخشیدن به هویت  ایران، بیانگر قدرت

، مصـر   ـ هنری بوده است )مجید در داستان ورجش(. در عین کال، شهر با انبوهی اج کـاال 

عنـوان نمـادی اج   غفلت اج مرگ و جنـدگی آن جهـانی در تقابـل بـا روسـتا بـه      و روجمرگی، 

 نما(.بی در داستان خوابسرخوشی، جندگی و یاد خدا معنا یافته است )بی

 خاصـی اج  خلق قهرمانان کودکی که در ارتبا  با خانواده و در مدرسه، پایبند به نو 

 طور عمده، با قرار گرفتن درد و بهها بودنورسوم و سنتروابط اجتماعی مسابق با آداب

 وهـای رقابـت ورجشـی، در عـین تنگدسـتی      طبقه پایین اقتصادی، به پیروجی در عرصه

انقـالب   ای اج نظـام معنـایی برآمـده اج ایـدئولوژی    کمبود امکانات رسیده بودند، نشـانه 

کودکـان  ج پذیر و متعهد ااسالمی، یعنی انقالب مستضعفان بود. خلق قهرمانانی مسئولیت

ـ  کارتون در ی، ها، به تقویت هویت انقالبی در آنان انجامید؛ آنچه نظام سیاسی پسـا انقالب

پنداشـت. نمـایش گـذران سـخت     تعهد سیاسی به انقالب و ککومت برآمده اج آن مـی 

 کرد.جندگی برای همگان، تفریح و فراغت را تنها پس اج کار سخت معنا می
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هـای  ج اکساس تعلق به ایران بود. بیان ویژگـی ها با خارپشت، نمادی ادوستی موش

ای انهتوانست با وجود جور کم در مقابله با دشمن پیروج باشـد، در نشـ  خارپشت که می

م پیگیری نفـع  و دشمن عینی آن )عرا ( اشاره داشت؛ انتقال پیا 60بینامتنی به ایرانِ دهه 

عنـوان مـدافعان   وانات بهجمعی و تالش برای یاری رساندن به یکدیگر یا قرار دادن کی

لی و جان و خانه نیز بیش اج تالش برای توضیح ناامنی کشور، سعی در تقویت هویت م

شـتباهات  اها، بـا دنبـال کـردن    های داستانی کاکم در برنامهانقالبی کودکان داشت. گره

رود. شخصـیت قهرمانـان کـود  در    کودکان و تالش برای کل خسای آنـان پـیش مـی   

 تقلیـد اج  می با تالش برای بزرگساالنه سخن گفتن و در رمزگان رفتاری باهای کالنشانه

ر شـود. تصـویر کـا   رفتار بزرگساالن برای اثبات بلوغ و جدی گرفتـه شـدن همـراه مـی    

شـان  نگامآوری و ورود جودهکودکان معنایی اج بلوغ و نشانگر آمادگی کودکان برای نان

ا بیانگر تان مجید در داستان بهانه(. گفتارههای بزرگسالی است )دوسبه عرصه مسئولیت

ا تنبیـه  های رفتاری نیز بتصوری اج کود  است که مستعد خرابی و اشتباه است و نشانه

هـا کـاوی   شـود. برنامـه  شـان همـراه مـی   کودکان در محیط کار و تالش برای راهبـری 

ی میـان  ر تعلیمـ ای سراسـ هایی مستقیم تربیتی و اخالقی، در راستای برقراری رابسـه پیام

ی و بزرگسال و کود  گردید. کود ِ برساخته بزرگساالن در دهه شصت با تصور نـادان 

م کـودکی  های کود  به دنبال تربیت یک ابژه سیاسـی اج مفهـو  نابلدی همراه بود. برنامه

جتماعی و کـار بـه سـر    هایی را دور اج تکالیف اای که در آن کودکان سالعنوان دورهبه

 گیرد.صله میبرند، فامی

 :  60هاي دهه نظام معنایي حاکم بر کارتون
 غلبه نمادهاي اسالمي ـ انقالبي در خلق هویت جمعي  

سـاجانه  ، وجود روابط غیریـت 1موفه به تمسی اج دیدگاه پساساختارگرایانی همچون دریدا

هـای گفتمـانی و   را برای تثبیت مرجهای سیاسی، همچنین تثبیت جزئـی هویـت تشـک ل   

                                                      

1. DDDDDDD 
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توان (. بر این اساس، می93ـ 95: 1384اجتماعی ضروری قلمداد کرد )سلسانی،  عامالن

( مبنی بر اکیای فرهن  اسـالم و  1362طبق دیدگاه امام خمینی، در کتاب صحیفه نور )

(، نظـام معنـاییِ انقـالب اسـالمی را بـر بنیـان       83: 13مقابله بـا غـرب و غربزدگـی )ج   

و بسـنِ ایـن گفتمـان ، در تقابـل بـا مظـاهر       های دینی و هویت برآمـده اج مـتن   ارجش

عنـوان غیـر و   هـای غربـی را بـه   مدرنیزاسیون غربی )بویژه امریکا( باجشناخت و قدرت

(. 187ــ  188: 1383ی اسالمی و انقالبی معرفی کـرد )تاجیـک،   «ما»تهدیدکننده هویت 

ن اجکـد دورا گرایـی بـیش  مصـر   آن کـه مظـاهری در   گرایانههای مادیغرب و ارجش

و کراوات نشـانه وابسـتگی بـه غـرب و     « ما»عنوان تهدیدکننده هویت پهلوی داشت، به

 (.94: 1391رژیم پیش اج انقالب تلقی گردید )گردفرامرجی و بیچرانلو، 

 ایران 60های دهه ای و روایی کارتون. نظام نشانه1جدول 

 دوره 
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ت ساج، هر گفتمانی با ترسیم مرجهـای هـویتی خـود، اکساسـا    عالوه بر بعد غیریت

ج ساهمسان دارد، این وجه  به همبستگی افراد را در پیوند و ارتبا  با هم نگه میمعسو

خـا    هایهایی با اهنیتگفتمان است که به تعبیر فوکو با قدرت پنهان در خود سوژه

کان که (. جندگی سنتی و دور اج تجمل کود45: 1387نظری و ساجمند، آفریند )اشر می

 الش بود تـا کرد، در تها طرد میو مظاهر تجمل را در کارتونآنان را وادار به کار کردن 

یتی گرایی بساجد. هـو کوشی و ضدمصر جیستی، سختهویت انسان انقالبی را در ساده

ن شـد. پیـروجی در عـی   که سراسر در تضاد با نظام سیاسی قبل اج انقـالب تعریـف مـی   

ت گره ت و با روابط قدرپابرهنگی اج سوی کودکان به شعار انقالب اسالمی داللت داش

 خورده بود.

ی آنهـا  واسـسه های شمایلی همچون شهر و خانه که باجنمایی بهرمزگشایی اج نشانه 

ورسـوم و  یـی دربرگیرنـده عناصـری اج هنـر، تـاریخ، آداب     «مـا »شود، به خلق انجام می

ـ انجامد که باج هم همسو با روابط قدرت کاکم، هویت ملی و منسجم ایها میسنت ی ران

پـذیری  لیت، قهرمانان متعهد و مسئو60ساجد. قدرت پنهان در گفتمان انقالبی دهه را می

ه ای سراسـر اهریمنـی یـا ایـزدی، آمـاد     هـای اسـسوره  ساخت که خالی اج ویژگـی را می

ج ایـن  افداکاری برای ملت و میهن بودند و مبارجه با واقعیت تلخ اقتصادی نیـز بخشـی   

هـای اسـالم کـه    هد به آموجههایی متعداد. برساختن سوژهمیمبارجه ایدئولوژیک را شغل 

جـویی، خودکفـایی(   آماده اجخودگذشتگی در خصو  اسـتانداردهای جنـدگی )صـرفه   

ر متمـایز  بندی عناصری اج فرهن  و هنیی ملی و مذهبی با مفصل«ما»بودند و البته خلق 

 پرداخت.ایران، به اشاعه معانی مرجح در جامعه می

جیستی به اسـالم و ائمـه   هایی همچون سادهب فرهنگی با ارجا  خصلتعنصر انقال

عنـوان شـیوه جنـدگی    (، شیوه جنـدگی سـاده را بـه   1387نظری و ساجمند، شیعه )اشر 

هـای دینـی، انقالبـی و    اسالمی و انقالبی معرفی کرد و در ارتبا  با تکـوین شخصـیت  

ه و لـزوم اطاعـت در مدرسـه و    مشرو ، به باجنمایی روابط اقتـدارآمیز مبتنـی بـر سـلس    

 براسـاس عنوان داور کـل مناجعـات   مناسبات معلم و شاگرد پرداخت. باجنمایی معلم به
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کودکانی که در طبقه پـایین اقتصـادی    مصالح جمعی، نمادی اج رهبری انقالب و تصویر

کشـان بـود،   قرار داشتند، نمادی اج آرمان انقالب در اکیـای شـرافت و منزلـت جکمـت    

 صدر بنشاند و تفاوت طبقاتی را اج میان بردارد. خواست مستضعفان را برکه میآرمانی 

 هاگيري منازعه و تقابل گفتمانشکل

سـی  سیا در گفتمان جمهوری اسالمی، لحظه پیدایی امر« دیگری»درگیری بر سر معنای 

ی د. برااست؛ چراکه منجر به ایجاد غیریتی درونی در نزا  با گفتمان هژمونیک کاکم ش

کـه   ( ساخته کیومرث پوراکمـد، انسـان انقالبـی   1369های مجید )مثال، در سریال قصه

ان دارد، همـ « مـا »بندی هویت گفتمان هژمونیک کاکمیت، سعی در تثبیت آن با صورت

سی و شود. اما خال  جریان سیامکافاتی است که مجید برای یافتن کراوات متحمل می

ات جدن شناسد، اصرار قهرمان داستان بـرای کـراو  یداستان که کراوات را امری منسوخ م

ـ    در تصور آقا، اعیان و متشخا شدن، غیریتی قابل ستایش مـی  ب، سـاجد. بـه ایـن ترتی

 ن انـدامی کارگردان اثر با دیگری یا غیری بیرونی که نظام برآمـده اج انقـالب بـا رمزگـا    

 خیزد.میهمچون تجمالتی و غربی بودن، سعی در طرد آن دارد، به مخالفت بر

ها خارجی»گوید: در داستان ملخ دریایی، قهرمان ضعیف، با اصرار به خوردن میگو می

ایـن تصـویر در مدرسـه    «. انـد انـد، میگـو خـورده   که موفق به اکتشافات و اختراعات شده

هـای متفـاوت اج   ها اج دشمن، به واکنشکه تصور موش شود، جمانیها نیز تکرار میموش

دهنده دو دیگری متمایز اسـت، غیـری   انجامد. دو واکنش که نشاندن میمقابله و پنهان ش

که مقابله را دربرداشت، همان دشمن عینی در صحنه جن  جمینی، نمادی اج عرا  متجاوج 

طور اهنی در شمایل گربـه تصـور شـده    بود و غیری که پنهان شدن را با خود داشت و به

 بعـد اج انقـالب بـاجآفرینی شـد، مقابلـه      بود، همان غـرب. امـا غربـی کـه در ایـدئولوژی     

ایدئولوژیک مداوم را با خود داشت و با ابتذال اخالقی، تهاجم فرهنگی و اسـتعمار همـراه   

بینـی و تـرس ضـرورت    بود که در مواجهه با آن ایستادگی و نه اینکه سرسپردگی، خودکم

هـا  ان داسـتان داشت. در کالی که خال  گفتمان رسمی، دیگری )غرب( در اهنیت قهرمان
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انگیز بود. همه گونه و یا خالی اج ایستادگی و هراسطور مشخا، خالقان اثر، ستایشو به

عنوان نماینـدگانی اج مـتن و بسـن    ها نشان اج دیگری موهوم داشت که خالقان اثر را بهاین

  داد. به این ترتیب گفتمان اجتمـاعی در نـزا  جامعه، در مخالفت با گفتمان رسمی قرار می

هـا، سـعی در شـکل دادن بـه نظـام      با گفتمان هژمونیک کاکمیت که با تثبیت معنای نشانه

شد، در گفتمان اجتمـاعی،  ای که غرب معنا میمعنایی مردم داشت، شکل گرفت و دیگری

شـده  ای تحسـین گونـه های کود ِ تحلیلی با تصوری موهوم یا بهباجآفرینی شده در برنامه

جتماعی، غـرب را نـه تهدیدکننـده هویـت مـا بلکـه یـک دیگـری         باجنمایی شد. گفتمان ا

دید. گفتمان اجتمـاعی، بـا آغـاج درگیـری بـر سـر       یافته و کتی خیالی میپرقدرت، توسعه

انـداجی اج امـر   ی دیگری در برابر کاکمیت بدل شد و چشـم «آنها»معنای دشمن، خود به 

هـای رقیـب بـدل شـد،     گفتمـان  یافته میـان سیاسی را شکل داد. جامعه نیز به عرصه تعیین

 هایی که بر سر تثبیت معنای خویش در نزا  بودند.گفتمان

 70اي دهه . نظام نشانه2

جـود  وکردنـد کـه بـا    هایی خانوادگی را روایت می، داستان70اغلب تولیدات کود  دهه 

 غـت، عنـوان نمـاد آسـایش و فرا   های مدرن و شمال، بهفیلمبرداری در تهران، با انبوهِ ساجه

ـ      ار همچنان عناصری اج کف  و پاسداشت گذشته را با خـود داشـتند. درونمایـه اغلـب آث

تـار  تولید شده پاسداشت خانواده، گذشت اج اشتباهات یکدیگر و آموجش شیوه درست رف

لبنـدم( و  های عجیب )سریال مجید دهایی با هاهر و تواناییبا فرجندان بود. خلق عروسک

و  60ستی دهـه  های رئالیدهنده گذار اج پرداختای انسانی، نشاندهقرار دادن آنها در خانوا

پرداجی کودکان در قالب قصه بـود. آثـار طنـز کـود  )سـیب خنـده       پرورش قدرت خیال

ر و های جدی و تربیتی پدر و فرجنـدی همچنـین بـا تمـام مشـاهی     ( با تمام موقعیت1376

ای صـرفا  بـا هـد     برنامـه کـرد؛  هـای اجتمـاعی شـوخی مـی    مشاغل مهم در تمام عرصه

هنـده  دسرگرمی و طناجی، بدون انتقال هیچ پیام ارجشی که بـا پایـان یـافتن جنـ ، نشـان     

 ود.بهای فراوان تالش برای آفرینش دنیایی خالی اج رنج جیستن در سایه مرگ و خوشی
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. خانـه، آپارتمـانی   1های عمده شمایلی هسـتند نشانه« خانه، خانواده و شهر»سه نشانه 
تـا(. خانـه، بـه    انوا  تجهیزات مدرن و جینتی تصویر شده است )خانه جمالی در تابـه  با

ای اج عنوان نمادی اج قـدرت، جمعیـت، عاطفـه و تغییـر سـبک جنـدگی، بـا مجموعـه        
ای فرهن  مدرن معنا یافته است. خانه، با جـای  های اجتماعی در بستر سپهر نشانهنشانه

دن جنان با این اشـیا و باجنمـایی تجمـل و تفـاخر     دادن برخی اشیای تجملی و همراه ش
ای منفور در تقابل با متن اجتماعی قرار گرفته که در آن با ورود کاالهای لـوکس،  گونهبه

های مادی کـاکم بـر آن بـر ابعـاد     داری و ارجشسعی در همسویی با ایدئولوژی سرمایه
با کضور برخـی رمزگـان   اقتصادی خانه بوده است. تبدیل شدن خانه به امری اقتصادی 

گردیـد کـه   کاالیی نمادی اج نیروهای متناقض بر سر سلسه فرهنگی در خانه قلمداد مـی 
گـرا  دارانـه و فرهنـ  تجمـل   نقـد ایـدئولوژی سـرمایه   تولیدکننده اثـر بـا تقبـیح آن، بـه    

هـایی اج گـذار بـه جامعـه مصـرفی در مـتن       پرداخت. بررسی رمزگان کالمی، نشـانه می
های جامعـه  دارد، اما گفتگوها در راستای مخالفت با تغییر ارجش 70نِ دهه اجتماعی ایرا

های دینی و موافق با ایدئولوژی مکتبی و انقالبـی  گرایی اج سوی نشانهبه سمت مصر 
 خیزد )شیرین در داستان دستبند مروارید(.برمی

نی نوجـوان  ای تقابلی است، وابستگی شدید به خانواده و خلق قهرماناخانواده نشانه
اج دل روابط درست خانوادگی، در تقابل با فردگرایی مدرنیسم )محصول جهان مـدرن(،  

عنوان نهـاد سـنتی و   کننده نظام معنایی است که با برجسته کردن نقش خانواده بهتقویت
ایدئولوژیک با عملکرد تربیتی و انضباطی اج طریق به کاشیه راندن مدرسه، به باجتولیـد  

های سنتی ـ فرهنگی است  پرداجد. خانواده، نمایانگر ریشهم بر جامعه میهنجارهای کاک
که بر همه کرکات و کضورمان سایه دارد. تعلق داشتن به خـانواده در ایـن نـو  نظـام     

های مدرنیسم، منبـع ایـدئولوژی کـاکم    اش با فردیتشود و معنای تقابلیساج میهویت
شـیرین و بـرادرانش در داسـتان تـرس     دهـد ) است که نظام ارجشی خاصی را شکل می

هـا و خودروهـا بـه    هـا، خیابـان  بزرگ(. شهر با فیلمبرداری در تهران، با انبـوه آپارتمـان  
شـهرهای   ای اجتماعی اج ورود به عصری نو در تغییر چهرهتصویر درآمده است و نشانه

                                                      

 های دهه هفتاد لوکیشن مدرسه غایب است.. در سریال1
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ج جهان عنوان مجاجی ابزرگ و وارد شدن به چرخه ماشین و روجمرگی است اما شهر به
عنوان نمادی اج آرامـش و تعـالی   مدرن در برخی آثار، در تقابل با عناصری اج طبیعت به

 شود.روت آدمی، تقبیح می

، نشـانه  ای بزرگ و فربـه )ناصـر در دنیـای شـیرین(    پدر با دو تصویر متضاد، گاه با جثه

ج اخـالی  هـای عروسـکی، بـه صـورتی کمیـک و      تر اج قدرت در ایران و گاه در نمایشفربه

اسـتان  مریم در د)تا(. مادران عناصر اقتدارگرایانه به تصویر درآمده است )آقای جمالی در تابه

 گونـه و در فضـای اجتمـاعی بـا مـانتو و     تنبیه( نیز با عناصری متضاد، گاه به صورتی تقدیس

عنوان نمادی اج وقار و مذهبی بـودن )بـه سـبب رنـ  پوشـش در مناسـک       مقنعه مشکی به

سـالمی ـ انقالبـی( در یـک      اآل عنوان پوشش ایدهشیعه( و گاه در تقابل با چادر )بهمذهبی 

 .اندطلبی تصویر شدهصالتعنوان نمادی اج اعتدال و اتحلیل در جمانی به

سـت.  ادب و اکتـرام همـراه ا   گفتگوی فرجندان با والدینشان با رعایـت سـختگیرانه  

 هاشت سنتی دستوری است. گفتارها با پاسداترها نیز مملو اج بایدونبایدهاگفتار بزرگ

و کودکان به سبب  جستجوی محبت( شود )کامد در داستان درورسوم دنبال میو آداب

ـ    ها، اغلب به سکوت واداشته میدر  نکردن موقعیت ین شوند؛ این مسـئله بـه تنشـی ب

ـ  انجامد که بزرگساالن را به نمادی اج یک انسـان کامـل،  بزرگسالی و کودکی می ا در  ب

العقالنی در در  جندگی، مرگ و فقـدان باجنمـایی   عمیق واقعیات و کودکان را به ناقا

د شـون راه میهای مذهبی همکند )کامد و سعید در داستان انشا(. گفتارها گاه با نشانهمی

شـان دارد  ای دینـی در سـاخت هویـت سـوژه مـذهبی     که ککایت اج کارکرد نظام نشانه

 ستان خواب شیرین(.)مریم و ناصر در دا

در بررسی رمزگان رفتاری، رابسه فرجندان با پدر مقتدرشان همراه با لزوم اطاعـت و  

جیـر، در برابـر کلیـت    ترس است. فرجندان به عنوان نمادی اج شهروندان مسیـع و سـربه  

گیرند )ناصر در داستان خجالت بکش و تنبیه(. ولـی بـا   قدرت در جامعه )پدر( قرار می

ها و البته برخی عناصر شخصیتی، این اقتـدار پدرسـاالرانه کـه نهـاد     داستان منسق روایی

شـکند؛  کند، درهم میآمیز در عرصه عمومی بدل میخانواده را به نمادی اج روابط سلسه
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مآب و منسقی اج پدر و قرار دادن آن در تقابل بـا  جو و گفتگونمایش شخصیتی مصالحه

هـایی  طلبی با انگارهنمادی اج جریان اصالت 70ی دهه خانواده پدرساالر، در متن اجتماع

همچون رواداری، تسامح و گفتگوست )محسن در داستان ورجشکار و خجالت بکـش(.  

عنوان تنها راهبـران عاقـل   ها با پیرن  داستان که بزرگساالن را بههمسویی این شخصیت

هـایی  عنوان سـوژه کند و با نمایش فرجندان بهاندیش جندگی دچار چالش میو مصلحت

ــر بزرگســاالن، کــه نشــان  ــدر در براب ــده مجموعــهخودآگــاه و مقت ای اج مناســبات دهن

 رساند.اجپیش به تضعیف خانواده پدرساالر یاری میشونده است؛ بیشدگرگون

شخا کـه جنـان را خـالق داسـتان     دید اول در بررسی رمزگان روایی، انتخاب جاویه

ه با کـار  شود کمی و شیرین(، با تصویر مادرانی همراه میساخت )اشاره به مادر خانومی

 غییر تلقیشوند و این نشانی اج تدر خارج اج خانه، منبعی اج درآمد خانواده محسوب می

سنتی اج جن و تقویت موقعیت اجتماعی و اقتصادی وی اسـت. پـس اج پایـان جنـ  و     

اج قـرن  اطف آدمی را در آغگرایی تلخ آن که برتری خرد انسانی بر اکساسات و عوواقع

 70گرایانـه آن بـا تردیـد رو بـه رو کـرد، دهـه       بیستم و عصر مدرنیسم و دعاوی عقـل 

را در  ای اج غلبه فلسفه رمانتیک خالی اج محاسبات خردورجانـه و منـافع محورانـه   دوره

 هنرهای نمایشی کود  سپری کرد )ناصر در داستان یک خداکافظی(.

هـای  عنوان ابژه تربیتی فاصله گرفتند. عروسـک نمایی کودکی بههای عروسکی اج باجنمایش

عنـوان تنهـا قـدرت    توانستند بهای اج انسان ـ کود  بودند که می دارای قدرت جادویی، استعاره

ای اج فانتزی و واقعیت، مشـکالت را کـل کننـد و اج    ریختهخواه بالمناج  در شرایط درهمنیک

شـده  عنوان یک خواست درونی سرکوباو و باجیگوش بهسوی دیگر، به واقعیت کود  کنجک

در اغلب کودکان نزدیک شوند. بررسـی رمزگـان رفتـاری، تـالش تولیدکننـدگان بـرای بسـط        

هـای  عناصر جادویی در تغییر جامعه نـامعقول و غیرمنسقـی بـا گسـتره وسـیعی اج ناهنجـاری      

 70ن اصـالکات در دهـه   هـای مـدنی و شـهروندی متـمثر اج جریـا     اجتماعی، نمادی اج دغدغه

هـا در کـوجه فـردی و خـانوادگی، بـه تغییـر در عرصـه اجتمـاعی         است. تحول این ناهنجاری

ها درونمایه اجتماعی به منظـور طـرت مسـائل و مشـکالت     که داستاننحویشود؛ بهتحمیل می



64  1398بهار ( / 97)پياپي  1شماره  /ششموهاي ارتباطي/ سال بيستپژوهش 

یابـد و  نظمی، بیکاری، رعایت نشدن کقو  اخالقـی و شـهروندی دیگـران( مـی    اجتماعی )بی

اش، بـه اصـالت و تغییـر رفتـار اجتمـاعی دیگـران       ها، با قدرت جادوییمان کود  داستانقهر

طـور عمـده، بـه سـکوت     تا(. نوجوانان بهها در تابههای نظم، دجد، آشغالجند )داستاندست می

تواننـد  شوند و یا مقلد رفتار دیگران هستند. آنان گاه چنان آگاه و انتخابگرند که مـی واداشته می

تنهایی در مورد شغل آینده خود تصمیم بگیرند و گاه چنان نادان که رفتار قهرمانان فـانتزی را  به

تـرین  ها(. نگاهی که اصـلی کنند )کامد در داستان انشا و تلویزیونیپندارند و تقلید میواقعی می

ات هـا و تجربیـ  شناسد و در پی تسلط بـر او و کنتـرل آگـاهی   نیاج کود  را تعلیم و تربیت می

های کودکانه؛ همچنـین تـالش بـرای گـذر     ها و پرسشگریورجیجندگی اوست. در میان خیال

توان با نگاه عقالنی و علمـی  عنوان مکانی که در آن میپرشتاب به بزرگسالی، نمایش مدرسه به

به عالم نگاه کرد و قدرت تخیل را مهار کرد )سعید در داستان پایان بچگی و یک روج بـزرگ(،  

ورجی و آفریند؛ کود  اج سویی بـا خیـال  نمادین اج تنش بین کودکی و بزرگسالی می وضعیتی

اج سوی دیگر، با دنیایی واقعی رو به روست که او را با اجبار، به کرکت به سـمت بزرگسـالی   

 دارد.اش وا میبا تمام محاسبات عقالنی و عینی

 :70هاي دهه نظام معنایي حاکم بر کارتون
 درن ـ مدني در خلق هویت جمعيغلبه نمادهاي م

ا نقـش  هـ شالوده واقعیت مدرنیته با جذب باجنمودهای تصویری و متنـیِ دریـافتی اج رسـانه   

الگوهـای مصـر  و    براسـاس هـای نـوین هویـت اجتمـاعی     مهمی در ایجاد و القای شکل

یـز بـا   در ایـران ن  70(. دهـه  121: 1386فراغت داشت )بنت، ترجمه جوافشانی و چاوشیان، 

ای هـ های ارتباطی )ماهواره، اینترنت( و شـبکه گسـترده اطالعـات، سیاسـت    سترش رسانهگ

را  هـای تلویزیـون داخلـی   گیری برنامـه های پنجم و ششم، جهتاقتصادی ـ فرهنگی دولت 

سوی ترویج فرهن  مصرفی، با ارجش کردن مادیات و کاکم شدن روابط مدرن اجتمـاعی  به

 (.279ـ 280: 1384داد )فوجی تویسرکانی، با گستردگی فضاهای فراغت نشان 

هـای  مدرن کردن سبک جنـدگی در ایـران بـا باجنمودهـای عینـی در شـمایل خانـه       



 65 های کودک و نوجوان تلویزیون ... شناسی برنامهتحلیل نشانه

 

جنـی( بـا وسـایل    عنوان شکلی اج فضاهای فراغتی ـ پرسـه   آپارتمانی و مراکز خرید ) به

بندی خاصی اج روابط اجتمـاعی، نشـان اج   جینتی و رفاهی، ضمن شکل دادن به صورت

. نمـایش فضـاهای   1سـاجی پیرامـون الگوهـای مصـر  داشـت     ستن به فرایند هویـت پیو

ها و ارائه تصویری کمیـک اج  های رئالیستی در سریالتفریحی، در کنار گذار اج پرداخت

دهنـده  جندگی روجمره، بدون انتقال هیچ پیام ارجشی، با هد  سرگرمی و خندیدن، نشان

مرغی(، آسودگی و فراغت پـس اج جنـ ،   تخمتغییر سبک جندگی )داستان ابرگ و روج 

 گی آمیخته با جیست مدرن بود.ها و فرار اج روجمرجیر سایه باجساجی

 ایران 70های دهه ای و روایی کارتون. نظام نشانه2جدول

                                                      

فت. شهری شکل گر. در عصر مدرن در انگلستان الگوهای جدیدی اج مصر  در میان طبقات متوسط و کارگر 1 
د های نـوین جنـدگی هـدایت کـر    ید و شیوههای جدفردیت دنبال هویتی متمایز اج دیگران،الگوهایی که افراد را به
  (.180ـ 181: 1390 ترجمه متحد و همکاران، )باکا  و تامپسون،

 دوره 
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ج کـه ویژگـی آن اسـتفاده ا    70باجنمایی تغییر سبک جندگی در مـتن اجتمـاعی دهـه    

ی و مـوج رونـق اشـکال جدیـد     نمادهای مصر  غربی، رشد طبقه متوسط جدید شهر

ارائـه   (. عالوه بـر ایـن،  129: 1391فضاهای تجاری در پایتخت بود، معنا یافت )آاری، 

مادهـای  ای دینی بـا ن تصویری خال  و آفریننده اج جنان که اج سویی، خال  نظام نشانه

ــراه  ــه مصــرفی هم ــه    جامع ــه ب ــارج اج خان ــتغال در خ ــا اش ــر، ب ــوی دیگ ــد و اج س ان

عنـوان نمـادی اج سـوژه جن    شـوند، بـه  گان فعال در کوجه عمومی بدل میکنندمشارکت

 .شودیی میدار مردساالرانه در جامعه باجنمامدرن ایرانی و درافتادن با مناسبات ریشه

که در نتیجه تقویت گفتمان برابری کقو  جنـان   70این مسئله در متن اجتماعی دهه

هـای اجتمـاعی و شـغلی    ن در عرصـه های جنسیتی، کضور جنـا و مردان و رفع تبعیض

 1یافـت ( و در بستر مدرنیته فرهنگـی معنـا مـی   153: 1381تر شده بود )قبادجاده، گسترده

بـا بـه تصـویر کشـیدن      70های کـود  و نوجـوان دهـه    (. برنامه109:  1379)نواری، 

هـای برابـر و   هـایی چـون کقـو  و مسـئولیت    خانواده مدنی و برجسته ساختن ویژگی

های مدنی دوران )نه آمرانه( در روابط پدر، مادر و فرجندان، التزام اعضا به ارجشمتقابل 

مدرن، مانند اکترام به کقو  اعضای خانواده و شهروندان در عرصه اجتماعی، مخالفـت  

کردن با هرگونه تضعیف کتی اج سوی والدین و روابط مبتنی بر گفتگـو و تفـاهم میـان    

هـا اج کـوجه   ها که به دنبال تحمیـلِ تحـولِ ناهنجـاری   ستان، به انضمام درونمایه دا2اعضا

طلبـان کـه در   ای اصـالت فردی و خانوادگی به عرصه اجتماعی بود، به غلبه نظام نشـانه 

جـای تخاصـم،   هـای گفتمـان مـدنیِ تفـاهم بـه     هایش را در گزارههویت سوژه 70دهه 

نتقـاد و دفـا  اج کقـو     رفتارهای عقالنی معسو  به دیگری و نه خودخواهانه، آجادی ا

پـور،  ایدئولوژیک خصوصی شـکل داده بـود، انجامیـد )جالئـی     شهروندی و کوجه غیر

                                                      

گسـترش کقـو    و مبارجاتشـان بـرای    1850های جنبش فمنیستی اواخر دهـه  در دوره مدرن و در نتیجه تالش .1
رصـه  آموجشی، اقتصادی و اجتماعی جنان، شاهد گسترش درهای تحصیالت عالی به روی جنان و کضورشان در ع

 (.291: 1390های ککومت محلی هستیم )هال و گیبن، ترجمه متحد و همکاران،تئاقتصادی و هی
 (، اثـر کمیدرضـا  1392« )ژمـدرن شناسی ایران، جامعـه ک جامعه»های خانواده مدنی رجو  شود به کتاب . ویژگی 2

 .454ـ  456پور: جالئی
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ای مدرن که با اشـکال جدیـد جنـدگی اجتمـاعی،     (. کشف نظام نشانه342ـ 350: 1392

ــا روابــط قــدرت )گفتمــان سیاســی   روش هــای جدیــد تفکــر و کــنش همــراه بــود، ب

 نظام معنایی خود را استیال بخشد. طلبان( گره خورد و توانستاصالت

 هاگيري منازعه و تقابل گفتمانشکل

ر یـک  و د« ما»های درگیر در کار معنابخشی به جهان اجتماعی با ساخت هویت گفتمان

پنـاه و  رسـند )رضـائی  سیاسـی مـی   یا غیـر بـه لحظـه امـر    « آنها»درگیری بر سر معنا با 

ـ  70هـای تلویزیـونی دهـه    سی مجموعهشنا(. تحلیل نشانه189: 1395مقرب، شوکتی ه ب

 در کـانون  ای در تقابل با یکدیگر انجامید. هریـک اج ایـن دو نظـام   ایجاد دو نظام نشانه

ای انهساخت. نظام نشهایش را در نزا  با دیگری میروابط معنایی خویش، هویت سوژه

یـت  هـای سـنتی، هو  رجشاهـای مـذهبی و تقـدیس    ای اج نشـانه سنتی که بـا مجموعـه  

ـ  داری و مصر هایش را در ضدیت با سرمایهسوژه ا گرایی مدرنیسم غربی برسـاخت؛ ب

اج تولیـد   تـر ای کـالن ای پدرساالر همراه شد. الگوی اقتدار خانگی نشانهنمایش خانواده

 روابط قدرت و سلسه در جامعه است.

ی؛ همچـون  هـای تقـابل  ای اج نشانهای مدرن نیز با مجموعهاج سوی دیگر، نظام نشانه

های شخصیتی تفاهمی و گفتگویی، اعتراض و نقد کقو  و تکـالیف  گرایی، نظامتجمل

 هـای مـدنی و ضـد   هـایش را در خواسـته  نابرابر و آمرانه در نزد خانواده، هویت سـوژه 

بـا   70ای متمثر اج بافت سیاسی ـ اجتمـاعی دهـه    پدرساالرانه ساخت. این دو نظام نشانه

ای بیـانگر مناجعـه   که مناجعه میان این دو نظام نشانهنحوید؛ بهروابط قدرت گره خوردن

ای هژمونیک انقالبی گراست. نظام نشانهکار سنتطلب و محافظهمیان دو گفتمان اصالت

های دینی، انقالبی و مسیعی برای ضدیت بـا غـرب و   که سعی داشت تا هویت 60دهه 

هـای متبـاینِ موجـود در    ل بـا نشـانه  و در تقاب 70محصول آن، مدرنیسم بساجد، در دهه 

ی مذهبی، انقالبی و مقتدر در هـم  «ما»ها، هژمونی خود را اج دست داد و الگوی سریال

شکست. تصویر سنتی ـ ایدئولوژیک اج خانواده که مراودات والدین بـا فرجنـدان را بـر     
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ـ    محور قدرت و سلسله ود، در مراتب فرادستی با عملکرد تربیتی ـ انضـباطی قـرار داده ب

طلـب  های تقابل میان دو گفتمان اصالتمواجهه با خانواده مدنی کنار گذاشته شد. ریشه

های نمـادین وابسـته بـه هریـک در     گرایی، مدرنیسم و نظامگرا را باید در سنتو اصول

 های نمایشی دریافت.مجموعه

رد کـه در  ک گرایان خانواده پدرساالری را تصویرای اصولدر جریان فیلم، نظام نشانه

دند. بسـط  های سنتی، باجنمایی شآن فرجندان با ترس و اطاعت و جنان پایبند ایفای نقش

ا هایی بژهآمیز در عرصه عمومی، به خلق سوالگوی اقتدارگرا اج خانواده در روابط سلسه

گی گرایانه بـرای نظـارت بـر کـل جنـد     هویت مذهبی و مخالفت با نقد ایدئولوژی مسلق

ت گـرا قـرار گرفـ   کاران سـنت ی با نام دموکراسی، در گفتمان محافظهخصوصی و عموم

بیر طلبـی بـا درهـم شکسـتن تعـا     که جریان اصالت (. در کالی45 ـ  50: 1392)بشیریه، 

هـای  پدرساالرانه، و اقتدارگرایانـه و انحصـارطلب ککومـت ـ نقـد نظـارت استصـوابی، نهاد        

 (608ــ  612: 1386سیاسی و مـدنی )شـادلو،   توجهی به کقو  غیرانتخابی اقتدارگرا و روند بی

ـ خود واژه جدید کقو  شـهروندی و جامعـه مـدنی را بـرای مقابلـه بـا آن شـکل اج        

طلبـان را در  تای اصال(. نظام نشانه323ـ 333: 1389کار برد )آبراهامیان، اقتدارگرایی به

درسـاالر،  پانواده مدنی در تقابل با خ کشیدن خانواده های نمایشی، با به تصویرمجموعه

انـه بـه   های رفتاری که اکترام بـه کقـو  دیگـران را اج خ   ای اج نشانهاج طریق مجموعه

 توان دریافت.کشید، میخیابان می

هـای فرهنـ  شـهری مـدرن، گسـترش روابـط مـدرن اجتمـاعی،         گسترش ویژگـی 

ـ های جدید ارتباطی و رشد جمعیت جوان تحصیلکرده، جمینه را اقتصادی، فناوری رای ب

ــت  ــد خواس ــان  رش ــراهم آورد )قهرم ــک ف ــای دموکراتی ــور، ه ــالش 57: 1396پ ( و ت

دانسـت،  یگر اقتدار کاکمان مطلبان برای اثبات پاسخگو بودن که قانون را توجیهاصالت

الـب  (. در نهایت نیـز غ 26: 1379سوار براین خواست دموکراتیک جامعه شد )قوچانی، 

کـاران  حافظهمها گفتمان انقالبی را در کالی که نامهطلبان در برشدن نظام معنایی اصالت

 گرا، مدافع نوعی اج اقتدارگرایی پیشامدرن بودند، به کاشیه برد.سنت
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 گیریبحث و نتیجه

هـای کـود  تلویزیـون،    سیاسـی در برنامـه   تالش پژوهش کاضر بـرای باجنمـایی امـر   

 ناختی ما را مشـخا شهای مختلف مناجعه معنایی صورت گرفته در محیط نشانهعرصه

میشـه  هنشـان داد کـه    60در دهـه  « آنها»و « ما»ای کول هویت کرد. بررسی نظام نشانه

 طور پیشینی، صرفا  در خدمت منافع قدرت نیستند. اگرچه پیگیـری و تمام اشکال معنا به

هـای دینـی و   ها به تکـوین شخصـیت  های اصلی داستاندر شخصیت« ما»کشف هویت 

ی و اتحـاد  جیسـتی، مقابلـه بـا اسـتبداد و همـدل     های سادهای اج نشانههانقالبی با مجموع

ـ    بـه شـکل  « دیگـری »انجامید، درگیری بر سر معنای  ر گیـری گفتمـان اجتمـاعی در براب

 گفتمان انقالبی منجر شد.
گرایـی،  غلبه گفتمـان انقالبـی بـا چهـار مقولـه اساسـی در نهضـت اسـالمی )ملـی         

وعـده امنیـت و رفـاه اقتصـادی بـرای محرومـان و       گرایـی، عـدالت اجتمـاعی بـا     مردم
 عنـوان بـاجوی  ها با استفاده اج تلویزیون بهای کارتونستمدیدگان( در بررسی نظام نشانه

بـط  ساجی ایدئولوژیک جامعـه و القـای روا  فرهنگی کاکمیت سیاسی، همسو با یکپارچه
یـری گفتمـان   گمعنـا گرفـت. امـا شـکل    « ما»اجتماعی مبتنی بر سلسه در پوشش هویت 

ی بود که اهای انتقادی در دل رسانهاجتماعی در کاشیه و پنهان، کاکی اج وجود گفتمان
شت و خود به کوجه پنهان مخالف بخش کاکم قرار داتمامی در اختیار قدرت وکدتبه

 ِگفتمان هژمونیک بدل شده بود. 

یزبخشـی بـا   ای مـدرن، در بـاجی تما  با کشف نظـام نشـانه   70کوجه آگونیسم در دهه 

با روابط قدرت گره خورد و لحظه امر سیاسی را رقم جد. گفتمـان انقالبـی دهـه    « دیگری»

گرایـی و  های مذهبی، ضدیت با تجمـل ای سنتی، اکترام و تقدیس ارجشبا نظام نشانه 60

داری در شمایل پاسداشت خانواده پدرساالر و باجتولید روابط این خانواده در نظـام  سرمایه

بار گفتمان اجتماعی متمثر اج عناصر بینـامتنی )بافتـار    تر، ادامه یافت، اما اینکالن اجتماعی

طلـب، پیونـد   های دولت وقت اصالتسیاسی ـ اجتماعی( با روابط قدرت و سیاستگذاری 

ی انقالبی را به کاشیه راند. گفتمان مدنی هژمونیـک هویـت   «ما»خورد و توانست الگوی 

الگوهای فرهنگیِ مشرو  کاکمیتِ در تعامـل اعضـای خـانواده    هایش را در تضاد با سوژه
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صـورت  تر و بنیادین کیات اجتماعی و سیاسی شکل داد و بـه های جامعپدرساالر به نظام

نظـر روالن   ساخته و مراتب پیچیده داللت را کـه بـه  ای پیشهای اسسورهآشکارتری قالب

های فرهنگی صورت مثابهی کاکم بهای علمی برای تحلیل ایدئولوژصورت انگارهبارت به

 های متن بدل ساخت.نشانه« دیگری»درآمد، به 

رون خـانواده و مدرسـه در   ای اج قواعد و روابط تجویزی دطور کلی، وجود شبکهبه

ـ مدار دای پدرساالر در راستای تربیت انسان اخال  مدار و دینشمایل خانواده ا ر تقابل ب

ی در ای اج وجود تکثرگرایی و چندصـدای ی جدید، نشانهای مدنی و سبک جندگخانواده

شناسـد،  تلویزیون ایران است. آنچه شانتال موفه در مفهوم امر سیاسی کوجه مخالفت می

و  قلمرو وسیعی اج گفتمان اجتماعی و گفتمان مدنی را در پژوهش کاضـر در برگرفـت  

ی مسـرت شـد. ارتبـا     یات روجمره جامعه مـدن کعنوان بخشی اج به صورتی انتقادی، به

ها ثر دیدگاههای مخالفت و کوجه بارجِ تلویزیونِ دولتی راهی برای تکپویا بین این کوجه

 در گستره عمومی است.  

ای عنوان مرکلـه نتایج پژوهش بیانگر تالش ناموفق برای رسیدن به مفهوم کودکی به

و  ج مخاطـب فعـال  ای متعـارض ا اج تکامل اجتماعی است که تصور کودکی را با دوگانه

های مکـرر اج کـار کودکـان در    ساجد. صحنهمنفعل در تربیت یک ابژه سیاسی همراه می

جارمنـد  ، معنایی اج بلوغ و آمادگی برای ورود جودهنگام به عرصه بزرگسـالی هن 60دهه 

ن ای سراسـر تعلیمـی میـا   داشت. نتیجه چنین تصور ناقصی اج کـود ، برقـراری رابسـه   

 ان بود. کود  و تولیدکنندگ

با گذر اج شرایط دشوار اقتصادی، تصویر کود  مستعد خرابـی، تعـدیل    70در دهه 

تا با ارائه داستانی فـانتزی، توانسـت جایگـاه کودکـان را اج دارنـدگان      های تابهشد. قصه

شناختی در ماهیت کودکی تغییر دهد. تکلیف، به صاکبان کق، با توجه به نیاجهای روان

انستند در هر دو سر طیف جایگاه ثابت و مسمئنی داشته باشند، کود  با وجود اینکه نتو

خرابکار و مقلد در کنار کود  دارای طرج فکر مستقل ولی اسیر در روابـط وابسـته بـه    

بزرگساالن، به کیات اجتماعی خود ادامه داد و در این تعلیق، رویکرد تعلیمی و تربیتـی  
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در نهایت، به القای هویتی تجـویزی انجامیـد کـه    به کودکان پابرجا بود. این نگاه تربیتی 

سعی داشت به مدلی یکسـان و یکپارچـه اج انسـان اخالقـی دسـت یابـد؛ انسـانی کـه         

تر است. نهادینه شـدن اطاعـت در خـانواده در دوران نوجـوانی بـا      فرمان بزرگبهگوش

 داشت. تمکیدورود به عرصه اجتماعی بر الزام اطاعت اج قدرت برتر )ککومت سیاسی( 

هـای خـارجی کـه امـروجه گسـترش      رسانه ملی برای موفقیـت در برابـر پویانمـایی   

ن ایرانـی  های ارتباطی بیش اج گذشته امکان دسترسی به این آثار را برای کودکـا فناوری

یرانی مسـابق بـا   اای کودکان نظام نشانهممکن ساخته است، همچنین برای شکل دادن به

 ر را در پیش گیرد که پیشنهاد پژوهش کاضر است:معیارهای ملی، باید سه راهکا
 ـ اجتمـاعی و رسانه ملی اج نگاه ابژه محور به کودکان که آنان را موضو  تربیت سیاسـی 

سـاجد، دسـت بکشـد. مفهـوم کـودکی ثابـت       مخاطب بایدونبایدهای صریح اخالقی می
 یردهنـده هسـتند کـه آنـان را سـاجنده و تغی    « ایآگـاهی ویـژه  »کند کودکان، صاکب می

ـ کند. این نگرش متمایز اج تالش بـرای القـای هویـت تجـویزی     معناهای تجویزی می ا ب
 کاهد.های مجری محور تلویزیونی میدستورات اخالقی تجریدی در جُن 

 د متـمثر اج ها نشان داد که هویت کودکان و نوجوانان ایرانی تا چه کـ ساجیبررسی برنامه
یـب و  هـای سیاسـی رق  ولت، موضو  مناجعه میان گفتمانای در هر دهای رسانهسیاستگذاری

هـای  هـا در داسـتان  هژمونیک شده است. نگرش ایدئولوژیک کـاکم بـر ایـن سیاسـتگذاری    
ر توانـد دلیـل مناجعـات هـویتی ـ سیاسـی د       گرا، با مرجعیت سیاستگذاری دولـت مـی  واقع
ا اج هـ اخت برنامـه رفته در سـ  کارمنظور، باید اج متغیرهای سیاسی به ها باشد. برای اینبرنامه

اسـته  ای مربو  به کوجه کود ، کهای رسانهطریق کاهش مداخالت دولتی در سیاستگذاری
 شود. این مرجعیت باید با نهادهای مدنی و متخصا کود  و نوجوان تقسیم شود.

قرمـزی(،   های کـود  تلویزیـون بـه نمایشـی عروسـکی )کـاله      محدود شدن برنامه
هـای  وبلبل و...( و چندین پویانمایی مسـابق بـا داسـتان   نی )محله گلهای تلویزیوجُن 

بـا کمایـت مـالی دولتـی رویکـرد ایـدئولوژیک را باجتـاب         قرآنی و اساطیری که غـال 
هـای خیـالی، پاسـخگوی    تواند در رقابت با قهرمانان فراجمینی در دل قصهدهند، نمیمی

)آمـوجش و سـرگرمی( او باشـد.     هـای بیرونـی  نیاجهای درونی کود  )تخیل( و انگیزه
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گرایانه دسـت بکشـد و   های واقعمحتوای آثار پویانمایی باید اج تالش برای خلق روایت
ها و اساطیر ایرانـی، قهرمانـان را در دل روایتـی    با اقتباسی خالقانه اج اخیره غنی افسانه

 خیالی قرار دهد.

رهنگـی بـا ایـران دارای    ی کـه در جغرافیـای ف  تواننـد اج کشـورهای  ساجان مـی برنامه
های مادی و غیرمادی در تولیدات بهره گیرند و اج گذاریاشتراکاتی هستند، برای سرمایه

ـ نیاج شوند. به این ترتیب، قهرمانان ایرانی رفتـه رفتـه   های دولتی بیکمایت ه الگـویی  ب
  ساج برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل خواهند شد.برای بینندگان و صنعتی پول

 ابع من

 هران: نی.ت)ترجمه محمدابراهیم فتاکی(.  تاریخ ایران مدرن(. 1389آبراهامیان، یرواند. )

 تیسا. . تهران:تجربه مدرنيته به روایت فضاهاي تجاري شهر تهران(. 1391آاری، نرگس. )

ـ  (. 1387نظری، علی و ساجمند، بهاره. )اشر  . رانگفتمان و هویت انقالب اسـالمي ای
 سناد انقالب اسالمی.تهران: مرکز ا

ـ (. 1390باکا ، رابرت و تامپسون، کنت. ) اعي و درآمدي برفهم جامعه مدرن؛ اشکال اجتم
 کتاب سوم )ترجمه محمود متحد و همکاران(. تهران: آگه. فرهنگي مدرنيته،

شناسي سياسـي ایـران دوره جمهـوري    اي بر جامعهدیباچه(. 1392بشیریه، کسین. )
 نگاه معاصر. . تهران: مؤسسهاسالمي

)ترجمـه لـیال جوافشـانی و کسـن      فرهنـ  و زنـدگي روزمـره   (. 1386بنت، اندی. )

 چاوشیان(. تهران: اختران.

 هران: نی.تکیا(. )ترجمه رضا مقدم زبان، منزلت و قدرت در ایران(. 1386من، ویلیام. )بی

د بنیـا . تهران: تأملي در هنر و سينماي کودک و نوجوان(. 1377پزشک، محمدکسن. )

 سینمایی فارابی.

)ترجمـه  هـاي تصـویري در زوال دوران کـودکي    نقش رسانه(. 1378پستمن، نیل. )

 صاد  طباطبایی(. تهران: انتشارات اطالعات.
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 فتمان.گتهران: فرهن   روایت غيریت و هویت در ميان ایرانيان.(. 1383تاجیک، محمدرضا. )

 . تهران: نی.وشپساسياست؛ نظریه و ر(. 1390تاجیک، محمدرضا. )

 م.. تهران: علجامعه کژ مدرن، شناسي ایرانجامعه(. 1392پور، کمیدرضا. )جالئی

شناسـي دوران کـودکي   جامعه(. 1393آلیوس؛ جنکس، کریس و پروت، آلن. ) ،جیمز
)ترجمــه علیرضـا کرمــانی و علیرضــا  پــردازي دربــاره دوران کــودکي نظریـه 

 آبادی(. تهران: ثالث.ابراهیم

 ه مهر.)ترجمه مهدی پارسا(. تهران: سور شناسيمباني نشانه(. 1386دانیل. )چندلر، 

 .13خمینی ، جلد . تهران: مؤسسه نشر آثار امامنورصحيفه(. 1362اهلل. )خمینی، روت
دوران(.  )ترجمه گودرج میدانی و بهـزاد  هاشناسي رسانهنشانه(. 1387دانسی، مارسل. )

 تهران: چاپار.
هـای  . تهـران: مرکـز پـژوهش   کودک، انيميشن و تلویزیون(. 1392ظم. )صوفیانی، اعده

 اسالمی صداوسیما.
 )ترجمـه ناصـر اسـدی(.    ها و فرهنـ  کودکان، رسانه(. 1394دیویس، مایر مسـنجر. ) 

 تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
اسـي  سي تحليل گفتمان سياسي؛ امـر (. 1395پناه، امیر و شوکتی مقرب، سمیه. )رضائی
 . تهران: تیسا.مثابه یک برساخته گفتمانيبه

 . تهران: مهتاب.بوستان سعدي(. 1371بن عبداهلل. )سعدی، مصلح
ر قدرت، گفتمان و زبان )سازوکارهاي جریان قـدرت د (. 1384اصغر. )سلسانی، علی

 تهران: نی. جمهوري اسالمي ایران(.
پ ش جریان راست و چتکثرگرایي در جریان اسالمي و پيدای(. 1386شادلو، عباس. )
 . تهران: وجرا، جلد دوم.1380ـ 1360مذهبي 

 م: مشهور.ق هاي دیني.تربيت کودک از منظر آموزه(. 1390اصغر. )دخت، علیشعبان
یلم کاله (. بررسی ف1393جاده، محمدصاد . )عبداللهی، منیژه؛ صالح، اکیا عمل و محقق
، زبيات کودک دانشگاه شـيرا مطالعات ادمندی. قرمزی و پسرخاله اج منظر ادب

 .129ـ 152(، 2)5
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فرهن  سياسـي در جمهـوري اسـالمي    (. 1379فارسون، سمیح و مشایخی، مهرداد. )
 . تهران: مرکز باجاندیشی اسالم و ایران.ایران

 ي.تحوالت سياسي ـ اجتماعي بعد از انقـالب اسـالم  (. 1384فوجی تویسرکانی، یحیـی. ) 
 وم.در امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، جلد تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثا

وم دشناختي از گسست نظام و مـردم در دهـه   روایتي آسيب(. 1381قبادجاده، ناصر. )
 . تهران: فرهن  گفتمان.انقالب
 هـاي آلتوسـر،  قدرت معنایي و ساختار: خوانشي از اندیشـه (. 1396قنبری، کسین. )

 تهران: نگاه معاصر.گرامشي، فوکو. 
 : نی.تهران هاي جوان؛ مبارزه براي نقد قدرت.پدرخوانده و چپ(. 1379انی، محمد. )قوچ
 ه .تهران: روجن خواهي در ایران.دهه تحول بررسي چهار(. 1396پور، رکمن. )قهرمان

 د.. تهران: فرهن  جاویامر روزمره در جامعه پساانقالبي(. 1395کاهمی، عباس. )
هـران:  )ترجمه واجگن سرکیسیان(. ت دکان و تلویزیونکو(. 1380کالینگفورد، سدریک. )

 سیما.ومرکز تحقیقات صدا
کرمانی و مسـعود   )ترجمه علیرضا شناسي کودکيجامعه(. 1393کورسارو، ویلیام.ای. )

 رجبی اردشیری(. تهران: ثالث.
 تفکـر و  .هـای کـود  سـیما   (. توسـعه فرهنگـی در برنامـه   1391بندپی، پریسا. )گرجی

 .133ـ 165، (6)3،کودک
هـای  لم(. باجنمـایی مصـر  در فـی   1391گردفرامرجی سلسانی، مهدی و بیچرانلو، عبـداهلل. ) 

 .77ـ 120(، 17) 13 مطالعات فرهن  و ارتباطات،سینمایی دوره دفا  مقدس. 
 سروش. )ترجمه نصرت فتی(. تهران: کودک و تلویزیون(. 1380آلر، جیل. )گونتر، بری و مک
ی )ترجمـه منصـور کقیقتیـان و علـ     شناسـي کودکـان  جامعه(. 1396) لئونارد، مارتین.
 شناسان.جاده(. تهران: جامعهسیف

ــال ــاهریمرتضــوی، جم ــدین؛ ه ــماعیل. ) ال ــادقی، اس ــراهیم و ص ــد، اب (. 1394عبدون

نقـد ادبـي و    نمادپرداجی و تصویرساجی بـا واژه کـود  در ادبیـات کالسـیک.    
 .139ـ 158 (،1)4بالغت، 
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 د نو.)ترجمه منصور انصاری(. تهران: رخدا سياسي درباره امر(. 1390. )موفه، شانتال

: )ترجمـه عـار  اقـوامی مقـدم(. تهـران      بازگشت امر سياسـي (. 1392موفه، شانتال. )

 رخداد نو.

 علم.تهران: . مثنوي معنوي(. 1374الدین محمدبن محمد. )مولوی، جالل

هـای  مـدرن در کـارتون  هـای پسـت  (. نشانه1391جاده، مهدی و اطهری، کسین. )نجف

یل و باسـت شرلی، پسرکوهسـتان، کـیم  های آنشناختی کارتونایرانی؛ تحلیل نشانه

 .9ـ 35(، 72) 4، هاي ارتباطيپژوهشتن. بن

 . تهران: مروارید.شناسي )مقاالت کليدي(نشانه(. 1396نجومیان، امیرعلی. )

 مدرنيته؛ بسـترهاي تکـوین  تبندي مدرنيته و پسصورت(. 1379نواری، کسـینعلی. ) 
   تهران: نقش جهان.هاي تکامل اجتماعي. تاریبي و زمينه

امـر   (. باجنمایی هویـت ملـی بـه عنـوان    1394پور، علی و محمدی، صاد . )نوری، مختار؛ کسن

 .5ـ 23(، 2)26 رسانه،یزیون جمهوری اسالمی ایران، های تاریخی تلوسیاسی در مجموعه

ي هـا بنديدرآمدي برفهم جامعه مدرن؛ صورت(. 1390بـرم. ) هال، استوارت و گیبن، 
 )ترجمه محمود متحد و همکاران(. تهران: آگه. مدرنيته
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