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چکیده
این مقاله در پی کشف مفهوم کودکی به کمک یکی از ابزارهای نمادین فرهنگی (برنامههای کودک تلویزیون)
در دوره ای از تاریخ سیاسی ا اجتماعی ایران است که بیش از هر چیز در کنترل دالهای متعارضی همچون
منازعه در عرصۀ سیاسی و هویتهای جدید سبک زندگی در عرصۀ اجتماعی قرار دارد .از رهگذر قرار گرفتن در
شبکهای از روابط بینامتنی معنادار با کمک چارچوب نظری «امر سیاسی» نزد شانتال موفه در تالش است تا
حوزههای آگونیسمیک موجود در تمایزات آشتیناپذیر میان هویتهای جمعی ما  /آنها را کشف کند .روش
نشانهشناسی پرس و تحلیل واسازی متن دریدا در کشف اشکال هژمونیک (هرچند ناقص و آسیبپذیر) از
هویتیابی در کودکان و نوجوانان به کار گرفته شده است .چگونگی بازنمایی کودکان در برنامههای تولیدی
تلویزیون ایران و اینکه این بازنمایی آنان را در ارتباط با قدرت حاکم در چه جایگاهی قرار میدهد ،سؤال پژوهش
پیش رو است .بررسی منازعه معنایی حاکم بر دهۀ هشتاد به بازنمایی دو «دیگری» متفاوت منجر گردید که یکی
در نشانههای غایب سبک جدید زندگی و دیگری در بازنمایی هویت «ما» بهصورت انتقادی نمایان گشت.
گفتمان هژمونیک دهۀ هشتاد نقطه تصمیمناپذیر تحلیل متن تلقی گردید .یافتهها بیانگر بازنمایی کودکان و
نوجوانان به منظور سوژه سیاسی و قرار گرفتن در جایگاه بالقوه مقاومت یا سازش با قدرت برتر است که رابطه
کودک و نوجوان با قدرت سیاسی را درون گفتمان خودانتقادی توضیح میدهد.
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مقدمه

بررسی جایگاه کودک در ارتباط با قدرت تمام آن چیزی است که مفهوم کودکی را در اواخر قرن
بیست در اروپا شکل داد .تا پیشازاین تاریخ کودکان خارو از دایرۀ آگاهی ،انتخابگری و
کنشگری و درمجموع خارو از محدودۀ اعمال قدرت تنها بهعنوان اباژهای تربیتای برای گذار به
بزرگسالی بهنجار تلقای میشدند .مطالعات فیلیپ آریز 1در مجسماهها ،ادبایات و نقاشایها ،این
دوران را توضیح میدهاد ( 411 :1962ا  .)415بهتدریاج اواخار قارن بیستام در مطالعاات
جامعهشناسی جدید ،کودکان و نوجوانان بهعنوان سوژههایی شناساییشده در تجارب شخصیشان
از دنیای اجتماعی متصور شدند (جیمز و دیگران.)42 :1393 ،
برای پاسخ به سؤال چگونگی بازنمایی کودکی در تلویزیون بایاد باه زمیناۀ اجتمااعی آن در
ایران توجه داشت .ابزارهای فرهنگی کودک (اسبابباازیهاا ،باازیهاا و کاارتونهاا) ،یکای از
مؤثرترین شیوهها برای واکاوی مفهوم کودکی در تحلیل همزمانی این پژوهش است .درعینحال
این مقاله به دنبال کشف جایگاه کودکان و نوجوانان در ارتباط با قدرت حاکم نیز است .تلویزیون
در ایران دارای کارکردی ابزاری است که همواره در ارتباط با کودک در تاالش باوده تاا از ابازار
تربیتی به ابزاری سیاسی (در راستای تثبیت یا مقاومت در برابر قدرت سیاسی حاکم) درآید .آنچاه
در این تغییر مسیر تأثیرگذار بوده ،جامعه و خصایل متحول فکری ،هنجاری و فرهنگی آن اسات
که در دیدگاه هنرمندان بازنمود مییابد .در این تغییر مسیر ،کودکاان نیاز دخالات داشاتهاناد .در
شرایطی که در بازنماییهای صورتگرفته صدای مستقل خود را داشتهاناد ،آنهاا ناه در حاشایۀ
روابط بزرگساالن بلکه در متن فرهنگ همسالی خودشان درک شدهاند .این تلقای ساوژهانگاار از
کودک و نوجوان که آنان را صاحب قدرت اجتماعی میسازد ،در ارتباط با جامعه شکلگرفته و در
ارتباط با قدرت حاکم ،آنان را صاحب حقوق میسازد؛ تمام آنچه میتواند فرایندهای جامعهپذیری
را تحت کنترل ،مقاومت یا پذیرش آنها قرار دهد .این ادعایی است که در پژوهش پیشرو به آن
میپردازیم.
اما هدف اصلی مقاله به این ادعا ختم نمیشود ،کشف روابط مجادلهآمیز قدرت در تلویزیاون
ایران که بیش از همه حول دال «زندگی روزماره» در دهاۀ هشاتاد برمایگاردد و هادف دیگار
نویسندگان است .در پیجویی تقابلهای نشانهای میان هویت ما  /آنها به منازعهای معناایی در
دل فضای نمادین مشترکی میرسیم که موفه 2در مفهوم امار سیاسای «بازشناسای دیگاری» و
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«سیاست هویتی هژمونیک» میشناسد .دهۀ هشتاد در ایران عصر تضادهای مقابلاهگرایاناه باین
جریانهای سیاسی است که سرانجام آن به جنبش سبز و اغتشاشات خیابانی در پی اعالم تقلاب
در انتخابات ریاست جمهوری منتهی گشت (قهرمانپاور .)265 :1396 ،رویادادهایی کاه در نظار
تحلیلگرانی همچون «رحمن قهرمانپور» درواقع پیامد سرکوب دموکراسیخواهانۀ اصالحطلبان
در دولت احمدی نژاد و زنان و جوانان خواهان سبک زندگی جدید در قالب مد ،گروههای موسیقی
زیرزمینی و برابریخواهی زنان رخ داد .ازدیاد فناوریهای جدید ارتباطی و درهم ریختن مرزهای
فیزیکی در برابر تهاجم امواو و کدها به باز شدن فضای اجتماعی و همزمان کنترلهای اجتماعی
از سوی حکومت انجامید ( 374 :1396ا .)370
اقتادارگرا شدن عرصاۀ سیااسی شرایط مساعدی را بارای روناق تولیاادات طنااز در قالاب
جُناگهای تلویزیونی کودکانه و حتی دگرگونی در محتوای این آثار در ارتباط با سیاسات فاراهم
کاارد .جُنااگهااایی همچااون «فیتیلااه جمعااه تعطیلااه» (« )1383-1389باااغ شااادونه» ()1383
«عموپورنگ و امیرمحمد» (1389ا  ،)1387نمایشی از خطاکاریهای خنادهدار در بالهاتنماایی
مجریهایی بود که در سایۀ آوازهای گویش ترکی و لری هدفی در راستای حفظ وحادت ملای و
مضمونی در ستایش خدا و احترام به والادین داشات .گوناهای جُناگ تلویزیاونی کاه ارزشهاا،
انتظارات و حتی تعصبات بیننده را مستحکم مایکارد .جُناگهاای تلویزیاونی در اداماه ،مسایر
متفاوتی را طی کرد بهنحوی که صورتی انتقادی در برابر نظم و قدرت حاکم یافت .جُنگ نوروزی
کالهقرمزی این تغییر مسیر را توضیح میدهاد .در ارتباط با این فضای سیاسی اا اجتمااعی کاه
نشانههای بیناامتنی تحقیاق را میسازند و بر پایۀ نشاانههایی کاه در حیطاۀ غیااب دارای معناا
میشوند ،استدالل کردهایم که آنچه دیگریِ نشانههای متن را میسازد ،سابک جدیاد زنادگی و
جلوههای نمادین آن در زندگی روزمره است .درحالیکاه در تحلیال نشاانهشناساانۀ جُناگهاای
نمایشی عروسکی«دیگری» مدلولی است کاه از طریاق درهام شکساتن هویات «ماا» حاصال
میشود و به انتقاد از خلقیات ریشهدار ایرانی و نظم نمادین قدرت سیاسی خاتم مایشاود آنچاه
پژوهشگر را در نقطهای تصمیمناپذیر از تحلیل متن گرفتار میکند ،تعیین گفتماان هژمونیاک در
صورت بندی نظم نمادین تحمیل شده از سوی حاکمیات و مخالفات باا چناین نظمای از ساوی
1
رسانههای جمعی روبه گسترش است .تفسیر متون انتخابی باروش نشانهشناسای پارس و دریادا
ممکن شد و تقسیم رمزگان به کالمی ،اندامی ،روایی ،رفتاری ،فنی برای تفسیر متن تلویزیونی و
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سرهمبندی نظام نشانهای در نظر گرفته شد.
پیشینه پژوهش
از میان آثاری که به تحقیق در مورد تولیدات برای کودکان در رسانه پرداختهاند ،تعداد زیادی به
نتایج و پیامدهای این قبیل آثار برای کودکان تمرکز کردهاند .بررسی آثار شرکت والت دیزنی و
پیکسار سهم مهمی در مطالعات موردی داشته است .به نظر بعضی صدای قهرمانان نوجوان این
کمپانیها ،بازنمایی صداهای ایدئولوژیک صاحبانشان در تولید و بازتولید اندیشه لیبرالیسم و
سرمایهداری آزاد است (شایگانفر و دیگران1397 ،؛ تقیپور و دیگران .)1397 ،چنین سیمای
ایدئولوژیکی در روایتهای برنامههای کودک در ایران و نیز در آثار پژوهندگان در این حوزه
مشهود است .روایتهای مذهبی با قهرمانانی از دل تاریخ دین اسالم کودکان ایرانی را در
معرض آگاهی به تمایزها در برابر صنعت سرمایهدارانه و سرگرمیسازی آمریکایی قرار میدهد.
ازنظر عدهای دیگر از پژوهندگان آثار فانتزیِ کمپانی دیزنی درون روایتهای حیوانی با مختصات
انسانی ،موضوع بینش هنری سازندگانشان برای به کمال رساندن مخاطبانشان هستند.
خوشبینی در نتایج تماشای این برنامهها در قرار گرفتن کودکان در موقعیت کشاکش درونی
برای ساختن هویت خویشتن محقق میشود (بتلهایم .)1386 ،در تمام بررسیهای انتقادی
صورتگرفته ،کودکان و نوجوانان انسانهایی فاقد استقالل فکری و بهرهمند از برداشتهای
ویاژه درک شدهاند بازنماییهای صورت گرفته از شخصیت قهرمانان کودک یا نوجوان این
پویانماییها ،آنها را تنها ابژه سخن نویسندگانشان و نه سوژههایی سازندۀ دنیای داستان و جهان
اطرافشان میسازد .بهاینترتیب ،سرانجامِ تمام آن داستانها در تبدیل سمبولیک مردم ،سرزمین و
زیست آمریکایی بهعنوان قدرت برتر برجهان خاکی میکوشند و این چیزی جز تقلیل اثر هنری
به دی دگاه ایدئولوژیک با شمایل قهرمانان نوجوانی بیگانه با ذهن مخاطب نیست .از میان آثاری
که کودکان را در چارچوب ادراک گفتماانها و ایدئولوژیها متصور شدهاند .میتوان به مطالعۀ
دهصوفیانی ( )1392در کتاب «کودک ،پویانمایی و تلویزیون» اشاره داشت .نویسنده با قرار دادن
کودکان در دام سلطۀ گفتمانها ،نظام معنایی کودکان را کامالً پذیرنده جلوههای نمادین از
گفتمانها و ایدئولوژیها میشناسد؛ اما اگر تفسیر ما از دنیای بازنموده [پویانماییها] بازتاب
جنبههای نشانهشناختی از درون گفتمانها باشد ،دنیای کارتونها خالی از هرگونه اصالت ذاتی در
قدرت پردازشِ مخاطبانش حتی سازندگانش مجسم خواهد شد .این نارساییها جایگاه پژوهش
حاضر را در عبور از نتایج تحقیقات پیشین و برداشتهای از پیش موجود درباره مفهوم کودکی
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آشکار میسازد .از دیگر آثاری که به نقش رسانهها ،بازار و بزرگساالن همچنین اولویتهای
هژمونیک در جامعه در برساختن گفتمانهای کودکی توجه دارد ،مطالعه آزاده سالمی ( )1394در
کتاب «هویتهای کودکی در برنامههای کودک تلویزیون» است .او از منظر برساختگرایی نشان
میدهد که تصویر عاملیت یا انفعال نمایش دادهشده در متن تلویزیونی متأثر از فرایندهای
سیاسی فرهنگی و اجتماعی است که در جامعه وجود دارد و در نتیجهگیری تحقیق با بررسی
شخصیت «پنگول» درمجموعه تلویزیونی رنگین کمان وی را نمونهای از کودک خالق با قدرت
تفکر انتقادی در گریز و پرهیز از نگاههای کارکردانگار به کودکی میشناسد .قبل از اینکه جایگاه
دقیق کودک و نوجوان را در ارتباط با قدرت و در طول فرایند تحلیل تاریخی برنامهسازی برای
کودک مشخص کنیم ،باید به وجوه متمایز و متعارض هویتیابی در تلویزیون ایران بپردازیم .از
میان پژوهشهایی که در یک فرایند تحلیال تاریخی به مسیر تحول کودکان یا قهرمانان
سریالها از ابژگی به سوژگی توجه داشتهاند ،میتوان به مقاله «نشانههای پستمدرن در
کارتونهای تلویزیونی ،تحلیل نشانهشناختی کارتونهای آن شرلی ،پسر کوهستان ،کیم باستیل و
بن تن» اشاره کرد .نویسندگان ،گفتمانهای مدرنیسم و پستمدرنیسم را شکلدهنده بهنظام
معنایی کودکان میشناسند و نشانههای آن را در رمزگشایی از شخصیتهای اصلی و ساختار
روایی پویانماییهای دیزنی میجویند .بااینوجود تا بدان جا پیش نمیرود که روابط غیریتسازانه
در پویانماییها و تأیید مفهوم کودکی بهمثابه سوژۀ مستقل [خودآگاه] و نه سوژۀ سرگرمی در
گذر از پستمدرنیسم و آشفتگیهای معناشناختیاش را دریابد .بدین ترتیب بااینکه نویسندگان
تعریفی درست از مفهوم کودکی در تحول از ابژگی به سوژگی ارائه میدهند ،اما از بازشناسی
«دیگری» به دلیل اتخاذ رویکردی توصیفی بازمیمانند.
مطالعات در حوزۀ بازنمایی «دیگری» و در متن پویانماییهای آمریکایی عمدتاً بر داللتهای
ایدئولوژیکی از طبقه ،نژاد و جنسیت تمرکز داشتهاند ( ،)Bettaney & Belk‚ 2011تحقیقااتی
که از این کلیشهها گذر کردند نیز با اتخاذ روش «بازنمایی ایادئولوژیک» روالن باارت بازنماایی
«خود» را وابسته به رویکردهای ایدئولوژیک و فاقد استقالل درونی سااختند (راودراد و عالاهپاور،
« .)1395دیگری» بهعنوان مسألهای روانکاوانه در ساخت سوژه و هویاتیاابی جنسای (اساطوره
ادیپی) در برخی مطالعات که چارچوب فروید 1و الکان 2را برگزیدهاند ،مطرح میشود .الگاوی 17
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مرحلهای «سفر قهارمانی جوزف کمبال »1و «کهان الگوهاای» یوناگ 2نیاز چاارچوب نظاری
پژوهشهای صورت گرفته درزمینۀ متن پویانمایی قرار گرفتهاند (تحلیل پویانمایی شهر راز) .3این
تحقیقات عموماً فرایند دشوار رشد هویت فردی را در کودکان بهصورت خوشبینانه میسانجند و
با توجه بیشتر به پرورش ساخت ذهنی مخاطب از ساخت قدرت در هویتیابی غفلت میورزند.
در این مقاله در تالش هستیم تا تمایزات هویتی برساخته در تولیدات تلویزیون ایران و روابط
مجادلهآمیز قدرت در آن را به دور از تحمیلهای ایدئولوژیکی در تحلیل متن دریابیم .مفهوم امار
سیااسی با سازش میان هاویتهای متمایز درون فضااای نمااادین مشتاارک و کانش متقابال
جهانبینی های متمایز و اغلب متعارض این امکان را فراهم کرد تا از تحمیل یک ایده باهمثاباۀ
ابژۀ بازنمایی در تفسیر متن بپرهیزیم و از همزیستی هویتهای متمایز در عاین غلباۀ یکای بار
دیگری در بافتار سیاسی ا اجتماعی سه دهه برنامهسازی سخن برانیم .بافتار سیاسی ا اجتمااعی
به عنوان نشانۀ بینامتنی تغییرات سااخت قادرت را توضایح داد و صاورتبنادیهاای متفااوت از
گفتمان هژمونیک را ممکن ساخت.
مبانی نظری
در پژوهش پیشرو مفهوم کودکی بهعنوان سوژهای سیاسی در متن تلویزیونی و نظریه امر
سیاسی شانتال موفه را به عنوان چارچوب تلفیقی برگزیدیم .مفهوم کودکی در مطالعات اولیه و به
پیروی از متون نوشتاری برای کودکان تحت تأثیر تلقیهای ابژه پندار (تربیتی) از کودکان و
نوجوانان قرار گرفت .این رویه در متون رسانهای نیز دنبال گردید .برای نمونه «نیل پستمن »4در
کتاب «نقش رسانههای تصویری در زوال دوران کودکی» ( ،)1378متأثر از برداشتهای دوگانه
انگار از کودکی قرار گرفت .چنین برداشتهایی پیامهای مخرّب تلویزیون را همراهِ کودکانِ
منفعل در پردازش اطالعات قرار داد و یا در سوی دیگر ماجرا آنان را فعاالنه در برساختن معنا
شریک کرد (گونتر و مکآلر 60 :1380 ،ا .)59
بر این اساس مفهوم کودکی بهعنوان یک برساخت اجتمااعی مانعکس کننادۀ ویژگایهاای
خاص جوامع در اروپا و در گذر از رویکردهای روانشناسی رشادی و ساپس رویکردهاای جامعاه-
شناختی که همگی تا ابتدای قرن  20کودکان را ابژههای پایش اجتمااعی مایشاناختند ،شاکل
1. Joseph Camphell
2. Carl Gustav jung
3. https://xagrosfilm.ir/
4. Neil Postman
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 .1برای مطالعه بیشتر به مثنوی معنوی دفتر سوم ،صفحه  433و دفتر چهارم ،صفحه  528و بوستان سعدی باب چهارم صفحه
 316و مطالعات علیاصغر شعباندخت در کتاب تربیت کودک از منظر آموزههای دینی ( )1390نشر مشهور ،صفحات  19ا 17
مراجعه شود.
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گرفت (مایاال )19 :1395 ،تاا اینکاه از دهاه  1980مفهاوم کاودکی از اسااارت برداشاتهاای
دوگااناهانگار رها گردید و کودکان بهعنوان سوژههایی شناسنده ،صاحب قدرت اجتماعی و حتای
عامالن مقاومت و بازتولید فرایند جامعهپذیری در محصوالت رسانهای بازنمایانده شدند.
جامعه ایران نیز چنین برداشتهای دوگاناه و متعارضای را در سانتهاای ادبای و مذهباای
خویش بازیافت .1سناتهایی که از یکساو کاودک را باهعنااوان ابااژهای مستااعد خاارابی و
معصاومیت می نگریست و اعمالش را به نادانی و نابالغی نسبت میداد و از سوی دیگر کودک را
سوژهای صاحب حق در ارتباط با ساختارهای اجتماعی و سیاسی بازمییافت (نجفزاده و اطهری،
 .) 11 :1391بررسی مسیر فرهنگی تحول تاریخی مفهوم کودکی که عمادتاً در ارتبااط کاودک و
زمینۀ اجتماعی آن نمود مییابد ،هدف پژوهش حاضر نیست .این هدف میتوانست در مطالعاهای
«درزمانی» از تحول تاریخی مفهوم کودکی در رسانه و در طول چندین دهه صورت گیرد .در این
پژوهش بررسی مفهوم کودکی را در مقطعی دهساله از تاریخ برنامهساازی کاودک در ایاران و در
پیوند با مفهوم امر سیاسی نزد موفه که میتواند کودک را در جایگاه مقاومت یا اطاعت از گفتمان
هژمونیک در قدرت قرار دهد ،بررسی میکنیم.
موفه امر سیاسی را تخاصمات موجود در ذات هر رابطۀ اجتماعی میشناسد و در پای تبادیل
روابط تخاصم آمیز مبتنی بر دوست /دشمن به مخالفت (آگونیسم) است .آگونیسم فضای نماادین
مشترکی میان هویت ما/آنها است که منازعات درون آن رخ میدهاد .در آگونیسام کاناالهاای
سیاسی مشروعی وجود دارد که در آن مخالفان به پیکار میپردازند .بهاینترتیب منازعه از حالات
خصمانه میان دشمنان (آنتاگونیسم) به منازعه میان گروههای مخالف (آگونیسم) تبدیل مایشاود
( .)Mouffe‚ 2000: 101-102هماواره امکاان دگرگاونی سااختارهای هژمونیاک در منازعاۀ
آگونیسم میان مخالفان وجود دارد (موفه .)39 :1390 ،او شرط وجودی شکلگیری هر هاویتی را
وجود «دیگری» میداند .دیگری یا غیر به خلق یک ما»ی منسجم در پیوناد باا سااختار قادرت
سیاسی و هژمونیک میانجامد (موفه .)201 ،1392 ،در این نوشتار تالش میشاود تاا از رهگاذر
کشف منازعات آگونیسمی ،گفتمان هژمونیک در دهه  80صورتبندی شود.
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روش پژوهش
مطالعات نشانهشناختی بهعنوان یکی از روشهای تحلیل متن ،با تمرکز بر نظام قواعدی که بر
گفتمانهای درگیر در متن حاکماند ،به نقش بافت نشانهشناسی در شکلدهی معنا تأکید میکند
( .)Chandler‚ 2000: 8در نشانهشناسیِ متنِ برنامههای کودک تلویزیون ایران از الگوی
کاربردشناختی چارلز سندرز پرس 1و پساساختاری دریدا استفاده میشود .پرس نشانهها را در
مناسبتی سه گانه میان «دال» که یک مفهوم را به ذهن منتقل میکند و «مدلول» ،مفهومی
که نشانه را تأویل میکند و «موضوع» یا مرجع ،چیزی که نشانهای بر آن داللت میکند ،شکل
میگیرد ) .(Peirce‚ 1955: 99-100در نظر او معنای بازنمود هیچ نیست مگر بازنمودی دیگر
و درنتیجۀ ناتمامی و تداومی فرایند نشانگی ،به مجموعۀ بیپایانی از بازنمودها اشاره کرد که
بعدها موردتوجه دریدا قرار گرفت (سجودی .)62 :1388 ،افزون بر این پرس تقسیمبندی سهگانه
از نشانهها ارائه داد:
الف) نشانههای شمایلی (مبتنی بر همانندی میان دال و مدلول) که در سه حالتِ تصویری،
نموداری و استعاری پدیدار میشود؛
ب) نشانههای نمادین (مبتنی بر عرف و سنت و قرارداد اجتماعی)؛
و) نشانه نمایهای (مبتنی بر روابط علت و معلولی) (.)Peirce‚ 1955: 104-105
در این پژوهش نشانههای شمایلی (عمدتاً تصویری و اساتعاری در خاناه ،خاانواده و شاهر) و
نمادین (مبتنی بر عرف و سنت و فرهنگ جامعه ایرانی) متون استخراو میشود .عاالوه بار ایان
رمزگان اجتماعی (معناهای رمزگذاری شده در بافت اجتماعی) و رمزگان متنی (رمزگانی خلقشده
درون متن و در ارتباط با دیگر عناصر متنی) نیز در شبکهای کلی تر از رمزگان اجتماعی که بارای
سهولت در رمزگشایی در چهار گروه رمزگان اندامی (اشاره باهظااهر ،پوشاش و حااالت چهاره)
رمزگان کاالیی (معنای رمزگذاری در اشیا و فضا) رمزگان رفتاری (آدابورسوم و رواباط انساانی)
رمزگان کالمی (نظام گفتوگوها ،لحن و لهجه) قرار میگیرند ،بررسی میگردد.
درنهایت «نظام نشانهای» غالب در پی تقابلهای نشانهای رمزگشاییشده آشکار مایگاردد.
دراینارتباط چارلز ئی برسلر 2در خوانش واساازی دریادا باهعناوان یاک «راهباارد» از کشااف
تقاابلهای دوتایی و اظهارنظر در مورد ارزشها و ایدههایی که در پس این تقابالهاا و عملکارد
آنها هستند ،مینویسد همچنین کشف روابط تقابلی بیاننشدۀ دالهای غایب باا ماتن ،مقصاود
1. Charles Sanders Peirce
2. Charles e. Bressler
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دیگر خوانش پساساختارگرا است که در تحقیق حاضر دنبال میشود (سجودی.)272 :1388 ،

الف) نظام نشانهای دهۀ هشتاد
«مدرسه» و «خانه» مهمترین نشانههای شمایلی هستند که در سریالهای غیر کارتونی مشهود
است و فیلمبرداری در آنجا رخ میدهد .مجموعهای از نشانههای متناقض را در خود دارد .از
2
یکسو نمایشی از شرارت دانشآموزان در به چالش کشیدن اقتدار و اطاعت است (اشاره به پوریا
3
که توبیخ ناظم مدرسه را سر صف جدی نمیگیرد و شوخی دردسرساز دیگری میکند ،فرشید
 .1پالتو :صحبتهای مجری برنامه تلویزیونی که درابتدا ،وسط وانتهای برنامه اجرا میگردد.
 .2شخصیت اصلی (قهرمان) سریال بلندگوهای افسانهای
 .3شخصیت اصلی (قهرمان) سریال مسافری از گرونگول
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یافتههای پژوهش
دو قالب تلویزیونی نمایشی عروسکی برای گروه سنی کودک و سریالهای غیر کارتونی برای
گروه سنی نوجوان بهعنوان متن تفسیر انتخاب شدهاند .تولیدات بیشمار این دهه و عدم امکان
بررسی موردی و دسترسی به هریک از آثار موجب شد به بررسی تعدادی از هر دو گروه بسنده
کنیم .معیار انتخاب این برنامهها تولید داخلی ،پربیننده بودن و این نکته که بیش از دیگر آثار
تولیدشده گویای گفتمان عصر خویش هستند ،قرار گرفت .درمجموع از میان  28برنامه تولیدشده
در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در دهه  80ها.ش ،چهار برنامه بهعنوان تحلیل متن
انتخاب گردید .معیار انتخاب این برنامهها پربیننده بودن و تولید داخلی و ماندگاری آثار در حافظه
تاریخی کودکان آن عصر قرار گرفت.
«بلندگوهای افسانهای» به کارگردانی و نویسندگی محمد رحمانیان تهیه و تولیدشده در سال
 1387از شبکه دو سیما« ،مسافری از گرونگول» ساخته مرتضی متولی در سال  1385از شابکه
دو سیما و سریال «مدرسه ما» ساختۀ داریوش یاری تهیه و تولیدشاده در ساال  1387از شابکه
یک سیمای جمهوری اسالمی ایران از مجموعاۀ ساریالهاای غیار کاارتونی و «کاالهقرمازی
نوروزی» به کارگردانی و نویسندگی ایرو طهماسب و حمید جبلی که برای گروه سنی کاودک و
خردسال از شبکه دو سیما روی آنتن رفت ،از مجموعۀ نمایش عروساکی بارای تحلیال انتخااب
شدند .کالهقرمزی از سالهای  88تا  97در هفت ساری ( )97 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،88تهیاه و
تولیدشده است که در این بررسی تنها پالتوها 1مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
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که مخفیانه شی جادویی را از اتاق مدیر میرباید و چهار نوجوان شرور سریال مدرسه ما که به
فرار دوستشان از مدرسه یاری میرسانند) و از سوی دیگر معلمان و مدیران با روشهای
دموکراتیک اقتدارشان را با نظم بخشیدن باز مییابند.
«مدرسه» در نظر لویی آلتوسر 1یکی از دستگاههای ایدئولوژیک دولت (کرایب 217 :1378 ،ا
 )215و در نظر فوکو 2نمادی از جامعه انضباطی و نظامی متشکّل از قادرتهاای خرارد در تحات
انقیاد گرفتن بدنهای سرکش در تعیینکننادگی کانشهاای افاراد اسات (ریتازر.)562 :1392 ،
مطابق چنین دیدگاههای میتوان مدرسه را بهعنوان نماادی از حاکمیات و اقتادار آن بار جامعاه
قلمداد کنیم .اقتداری که توسط نیروهای گریز از مرکز (دانشآموزان) باه چاالش و حتای ساخره
گرفته میشود؛ اما واسازی هریک از سویههای متقابل ،متن را به سمت چندمعنایی و تأویلهاای
متعدد می کشاند .در یاک تفسایر ،مدرساه نماادی از مقاومات جامعاه در برابار سیساتم ارزشای
حمایت شده از سوی قدرت سیاسی و در تفسیر دیگر نمادی از همسویی ماردم باا اعماال قادرت
حاکمیت است .در منطق دریدایی توجه به هریک از برداشتهاا از طریاق از باین باردن برتاری
هریک ،اثبات ناپایداری این روابط است که معانی متعدد و مکمل را برای نشانه ممکن میسازد.
«خانه» نمایشی از معماری سنتی ایرانی باا شااهنشاینهاا ،طاقچاههاای انادرونی و حاوض
چهارگوش که چهارگانگی را بهعنوان یکی از ارزشهای نمادین معماری ایرانی در خود دارد .خانۀ
پوریا فصیح کارکردهای سنتیاش را مثل مکانی برای برگزاری مراسام عروسای و محال کاار و
تولید (خیاطی عزیز) باز مییابد .در شرایطی که به تعبیار نعماتاهلل فاضالی خاناه در ایاران و در
سالهای اخیر درنتیجۀ درهمآمیختگی با فرایندهای تجدد از میراث تاریخی و فرهنگیاش بریاده
و به سمت تقدسزدایی و کاالوارگی استحاله یافته است ( 84 :1393ا  .)83غیااب چناین سابک
متجددانهای از معماری در دهۀ  80و تالش برای بازنمایی خانه بهعنوان امر فرهنگی وابساته باه
حافظه تاریخی ،دیگریِ نشانههای متن را میسازد .درحالیکاه ساعی در تقویات نظاام نشاانهای
ایرانی ا اسالمی دارد.
«خانه» در کالهقرمزی نمایشی از آئین باستانی نوروز با تمام مناسک سنتی و ملی آن اسات.
بااین حال تالش آقای مجری برای آموزش پاسداشت سفره هفاتساین و چگاونگی میزباانی و
مهمانی در نوروز آنجا که کالهقارمازی و دوستاانش سمناو ،سبزه و سایر سافره هفاتساین را
1. Louis Pierre Althusser
2. Michel Foucault
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میخورند ،به شکست میانجامد ( ،1388ق  ،2پ  .1)2کنایهای هجوآمیز از تبدیلشدن سفره عید
به سفره ناهار و شام است« .جیگر» پاسخ چندباره سؤال خود را (عید چین؟) نمایفهماد (،1393
ق  ،2پ  .)4او نماد نسلی از کودکان است که نه احیاگر سنتهای پیشین بلکه چشم دوختن باه
ساعتی نامعلوم از آغاز و پایان را به سخره گرفتهاند .نسالی کاه باه باازآفرینی کامال پنادارهای
والدینشان تمایلی ندارند .این تصاویر بازنمودی از سنتها نه بهصورتی نوستالژیک و یاا تقادیس
گونه ،بلکه کنایهآمیز و شوخ طبعانه است و از فن نقیضه بارای اوراقساازی سانتهاای گذشاته
آمیخته با هزل بهره میگیرد؛ اما در کنار این گسستگی با نماایش سابک جدیادی از زنادگی در
صحبت از صنادلی ماساژور ،کمربند الغری و مهماانیهاای مجللای کاه مغاایر باا آداب سانتی
مهماننوازی ایرانی است ( ،1390ق  ،7پ  ،)2عادتوارههای نسل جدید را نشان میدهد .عناصر
همنشین با خانه ،نارضایتی از بدن را به عنوان ایدئولوژی فرهنگ مصارفی بارای کساب لاذت و
خودابرازی با توجه به «پروژه بدن» در محیطی که مشاوق هامشاکلی اسات ،نشاان مایدهاد.
«گیگیلی» نمادی از خانگی شدن سرگرمی است .خانه دیگر نه در ارتباط با مناسابات خاانوادگی
بلکه زیستن در انزواست .بهاینترتیب از معنای سنتیاش که حاوی نظاام ارزشای هنجاارین باود
تهی و به معنای جدیدش گره میخورد« .نعمت اله فاضلی» در اشاره به خانه در ایران و پیوند آن
با فنّاورانههای دیجیتالی ،خانه را نمادی از جهان رسانهای شده میپنادارد کاه کمتار بیاانگر روح
فرهنگ سنتی است ( 23 ،1387ا  .)44در نگاه کلیتر ،خانه در کاالهقرمازی «بازنماایی جامعاه
ایران» به صورتی انتقادی است و در اشاره به قرار گرفتن مجموعهای از شخصیتهاای آیرونیاک
در خود برساختهای اجتماعی ،سیاسی ا تاریخی و فرهنگی است که وضعیت امروز و دیروز جامعه
خود را در اشاره به روحیات ریشهدار ایرانی نقد میکند.
سفره هفتسین که از گذشته همواره محلی برای تولید معنا ،عاطفه ،احساس ،خاطره مشترک
و حسی از بودن خانوادگی است ،به اجتماعی دوستانه تبدیل میشود .بهاینترتیب «خانواده» دیگر
نشانۀ شمایلی در کالهقرمزی ،پیوندی در حال تغییر با آئینهای ایرانی دارد کاه در پنااه فنّااوری
(اشاره به «دختر همسایه» که لحظه تحویل سال را کنار دوستانش سپری میکند ،چاون والادین
او مشغول تلفن همراهشاان هساتند؛  ،1393ق  ،3پ  )2برخای مناسابات خویشااوندی گذشاته
بهصورت شبکهای و تضعیفشده برقرار میشود .اگرچه درکالهقرمزی نگااهی انتقاادی باه ایان
شکل از خانواده می شود اما خود نیز در میان عناصر متضاد از ذهنیتهای در حال تغییر جامعاه و
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هنجارهای مشروع تعریفشدۀ موجود ،با انتخاب نظام روابط دوستانه بهجای خانوادگی به الگاوی
مناسبات اجتماعی متحول در عصر پسامدرن میپیوندد .پالتوی طالق «خانم بازرگ» و «آقاای
باغبان» که با توقعات پیرزن از سفر آنتالیا ،ادامه تحصایل و تعصابات مردسااالرانه بار زناان رخ
می دهد ( ،1393ق  ،14پ  ،)2کنایهای به گسستن ساختارهای سانتی ،قیادها ،محادودیتهاای
فرهنگیاش و اضمحالل بخشهای مهمی از نظام سنتی خانواده است که توسط پادربزرگهاا و
مادربزرگهای ما مراقبت میشد.
در بررسی رمزگان اندامیِ سریالهای غیار کاارتونی ،شااهد بازنماایی بادنهاای ساالخورده
(پاسداشت معلم بازنشسته در مدرسه ما و هدیه استاد حسین به پوریا که داستان را آغاز میکناد)،
بروکراتیک (کتایون در بلندگوها و در محل کارش با پوششی رسمی و اداری) همچنین بدنهایی
با ارزشهای قدسی و ایدئولوژیک (چادرعزیز مادر پوریا) هستیم .بدنهایی که با پیوند خوردن باه
گذشته با نظامهای مذهبی و گفتمانهای دینی عجین میشوند و یا نمایشای از تبعیات از نظاام
سیاسی و اداری مدرن هستند .ماهیت دینی و شریعتمحور نظام سیاسیِ پساانقالبی ایران مسائل
مربوط به بدن را از طریق الزام به رعایت قواعد رفتاری و الگوهای بدنی منطبق با انضباط دینای
در فضاها تعریف و کنترل نمود .در اواخر دهه  80مقاومت در برابر ارزشهاای فضاایی حکومات
دینی در شهر با نمایش بدنهای رهاشده از قیدوبندهای آئینای توساط طرفاداران سابک جدیاد
زندگی دنبال شد (ذکایی و امنپور 174 :1391 ،ا  .)179غیاب نشانههایی که بدن را به مثابۀ ابژۀ
زیبایی شناسی برای طرفداران ایجاد تغییار و اصاالح بادن در راساتای نمایشای کاردن آن قارار
میدهد .نشانگر تالش حاکمیت برای تحمیل بدنهای آئینایشاده در چاارچوب سانت ،تااریخ و
مذهب است.
کاله قرمزی با توجه به حافظۀ فرهنگای و تااریخی بادن در ایاران ،تماایالت و سابکهاای
مختلف بدنی را در هر یک از شخصیتها ترسیم و تعریف میکند« .پسرخاله» با ظاهر کهنهپوش
و سادهاش در حال کار و زحمتکشی (دساتمال باهدسات و ناان باه دسات) نماادی از کاودکی
ازدسترفته و ناتمام ایرانیها در دل دورهای از تاریخ جنگی است که در آن نظام معناایی عرصاۀ
بدن حول سادهزیستی ،همدردی و زحمتکشی شکل گرفت .شخصیتهای عروسکی در پالتوی
اجرای تئاتر با تقلید از پوششها و کدهای رفتاری خردهفرهنگهای کالسیک از جاهلهای دهاه
 40و  50شمسی ( ،1394ق  ،20پ  ،)4بدن را در متن فرهنگی و تاریخی قرار میدهند .ازایانرو
بازنمایی متکثر از بدن و صداهای پراکندۀ آن در شکلدهی به هویتهاای خااص دارد« .دیبای»
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 . 1اصطالحی که ژاک رانسیر به عنوان قانون عامی که توزیع بخشها و نقشها را در اجتماع تعیین کرده و انواع برونرانی آن
را معنا میبخشد ،بکار میبرد (تاجیک و رضائیپناه 108 :1395 ،ا .)97
2. Jacques Ranciere
 .3مخفف واژۀ سالم در گفتارهای نوجوانان سریال
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نمادی از خشکساالی است .او به سبب کمباود آب در اعمااق زماین ،بارای اداماه حیاات از دل
قصههای بیبی به سطح زمین آمده است .او دیگر غول قصههای کهن نیسات ،بلکاه نماادی از
جهان فراصنعتی ماست که درگیر در بحرانهای عمیق زیستمحیطی شاده ،نماادی اساتعاری از
تداوم زندگی دیوگونه تمدن فراصنعتی در مصرف بیرویه و نگرانیهای همراه با آن است .نماای
طنزآلودی که تصویر انسان و جهان خودساختهاش را نشان میدهد.
«رقص» مهم ترین نمود حرکتی عروسکها است که ازنظر مشاهدهپذیری و امکانپذیری در
تضاد با نظم پلیسی 1مستقر در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران در ممنوعیت نمایش رقص قرار
میگیرد و نوعی عدم توافق را با نظم پلیسی به نمایش میگذارد .مطابق نظریه «ژاک رانسایر»2
در «سیاست هنری» با اجرای رقص ،نقش کسانی را ایفا میکنناد کاه نقشای ندارناد و مساائل
مغفول و پنهان را به صحنۀ تجربۀ حسی میکشند (سپهران.)28 :1388 ،
رمزگان کالمی نمودی از تغییر در زبان روزمره نوجوانان ساریالهاای غیار کاارتونی اسات.
اصطالحاتی مثل «مارو دارن میپیچونن»« ،نقشتو آچارکشی کانم» در مدرساه ماا (ق  )20′ ،1و
«سه نکردن»« ،سم »3که در سریالها از سوی بزرگترها به بدزبانی تعبیر میشاود (ق  )12′ ،6و
در برابر الگوی زبان رسمی و آراسته به صنایع ادبی قرار میگیرد ،نشانگر پیدایش یک زبان جدید
است .به تعبیر «مسعود کوثری» از ویژگیهای این زبان فشردگی ،طنز ،هجو و بهمریختگای در
جوانان است که آنان را از کسانیکه نماینده فرهنگ بزرگسال و رسمی جامعهاند جادا مایساازد
( .)11 ،1393این زبان جدید در سریالها در مواجهه با عناصر خارجی جاادویی مثال گوگوبلناد و
گوگوبوقی در بلندگوها ،معلم تازه وارد ادبیات در مدرسه ما و گورگول در مساافری از گرونگاول،
نوجوانان را وادار به تغییر رفتار و خوشزبانی و راساتگاویی مایکناد و نماادی از تاالش نظاام
سیاسی در اعمال قواعد تجویزی و هنجارگذار در زبان است .زبان جدید نمادی از ادبیات مقاومت
و در تقابل با ادبیات رسمی بهعنوان دیگریِ متن سرکوب میشود.
گفتوگوها در کالهقرمزی طنزآمیز ،تمسخرآمیز و حتی گاه با بداههپردازی هجاوآمیز هماراه
است .این نحوۀ بیانی سلسلهمراتب قدرت را در هم میشکناد و باا بزرگساالی شاوخی مایکناد
(استهزاء پسرعمهزا که خطاب به مجاری او را شبیه جوجاههایش یاا خالاه کچال سبیاالدارش
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میخواند و به تذکر مجری که کسی به بزرگتر نمیخندد توجهی نمایکناد؛ ،1388ق  3و  ،13پ
 .)1در پالتویی دیگر بچهها به توصیۀ مجری در غیابش از خانه توجهی نمیکنناد و مجاری باه
بیارزشی قدرت و اهمیتش در خانه اقرار میکند؛  ،1390ق  ،8پ  .)1این رابطه در متن بزرگتری
که روابط اجتماعی در آن حاکم است ،نمادی از به سخره گرفتن سلطۀ قدرت اسات .در پالتاویی
که مجری در جمع بچهها اشعار انوری را میخواند با تکهپرانیهای مضحک در باب معنی ابیاات
از سوی بچهها روبهرو میشویم ( ،1391ق  ،10پ  .)4وضعیتی نمادین که با سانت ادبای کهان
شوخی میکند و بهگونهای هجوآمیز رابطۀ کودک را با گذشتۀ خود زیر سؤال میبارد .شخصایت
«آقای همساده» و خندۀ بیرحم در ماجراهایش به شیوهای آیرونیاک و ساتیزهجویاناه نماادی از
جامعۀ ایران و دستگاه مردمی لطیفهسازی رایج در شبکههای مجازی معاصار اسات .در صاورت
آیرونیک ،او سخنگوی سادهلوح و راوی مصائبی است که به آن میخندد و جامعهای کاه باه او و
درک وارونهاش از پیرامون یا اوضاع اجتماعی میخندند ،درواقع خاود را باه ریشاخند و تمساخر
گرفتهاند ،درحالیکه وی را سپر بالی خود مییابند .در صورت ستیزهجویانه خنده ،هجو ،کنایه در
این شخصیت مطابق با نظر میخائیل باختین 1نوعی ارتباط با واقعیت بنیادین زندگی معاصر است
که از طریق دستگاه مردمی لطیفهسازی و معنای آن در نفی آگاهانۀ وضع موجود از طریق انتقااد
از قدرت و ایجاد مطالبه نظمی جدید بر اساس شادی و مکالمه میگنجد ،درحالیکاه باا انتخااب
لهجۀ شیرازی در تقابل با زبان رسمی و یکپارچهساز مورد حمایت قدرت سیاسی ،هایچ مرکزیتای
در زبان نمیجوید.
رمزگان رفتاری در سریالهای غیر کارتونی با انتخاب نوجوانانی ناالگو ،وقیح و شورشاگر کاه
از کنترل والدین خارو شدهاند و پس از کسب تجربههای شخصی به پیشرفت فکاری و اخالقای
میرسند( ،اشاره به سریال مدرسه ما و پسرهای شروری که با انتخاب خود از نصب کاغذ دیواری
نامناسب خودداری میکنند؛ ق  )31′ ،35نمونهای که در پوریا نیز تکرار میشاود؛ ق  .)22′ ،24در
داستانپردازی از اسالف خاود پینوکیاو پیاروی مایکناد .آنهاا جرئات و استقاللشاان را علیاه
هنجارسازیها در یک دنیای نابرابر ابراز میکنند .آنها نمادی از لذتگرایی عامهپسند مرزشاکن
هستند که میخواهند تمام اقتداری را که طی مهرومومها بهعنوان ابژۀ تربیتی بر شخصایتشاان
سوارشده ،متالشی کنند ،درحالیکه به مقصود اخالقی نویسندگانشان از پس تجرباهای شخصای،
 .1باختین خنده را فرهنگ کارناوالی جستوجو کرد و آن را ابزاری در اختیار مردم برای انتقاد تند و تمسخرآمیز از فرهنگ
رسمی و سلسهمراتبی فئودالی ا کلیسایی در سده میانه دانست (مسعودی 171 :1389 ،ا )170
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 .1مراجعه شود به کتاب قبله عالم ژئوپلیتیک ایران از گراهام فولر که درآن به خصوصیات ایرانیان برای تاویل رفتار سیاسی-شان اشاره
میکند ( 30 :1377ا )17
 .2مراجعه شود به کتاب در فضیلت مدنیت نگاهی به نامدنیتهای سیاسی ا اجتماعی در ایران از حسن قاضی مرادی که در آن
فرهنگ کار را خرده فرهنگ نامدنی در ایران میداند ( 177 :1391ا .)176
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آگاهانه و قدرتآفرین میرسند .در داستان روزنامهدیواری این پوریاست که خانوادهاش را وادار به
اطاعت از امر غیراخالقی میکند و آنها بدون محاسبه خواساته او را بارآورده مایکنناد (ق ،24
 .)12′وضعیتی که بزرگسالی را از پایگاه تربیتیاش تهی میکناد و مارجعیتش را در عقالنیات از
دست میدهد .پوریا با طرد شدن از اجتماع دوستانش برای ساخت روزنامهدیاواری باه پشاتیبانی
خانواده اش تکیه میکند .بازگشت به نظام خانواده نشانگر احیای قدرتمند نهاد خاانواده باهعناوان
شکلدهنده ساختار اجتماعی ایرانیان علیرغم وجود چالشهای پیشروی آن در عصر جدید است
(آزاد ارمکی.)90 :1395 ،
در بررسی رمزگان رفتاری رابطۀ بین کودک و بزرگسال در شخصیت «فامیالدور» دگرگاون
میشود و این ناشی از تغییر برداشتها دربارۀ کودکی و بزرگسالی است .او با رفتار نابخردانه گااه
دردسرسازتر از بچهها است و نمایشی از بزرگسالی ناهنجار و قاعدهگریز اسات .در ایان بازنماایی
بزرگسالی از پایگاه تربیتایاش تهای مایشاود و مارجعیتش در آماوزش و شاناخت در کودکاان
مخدوش میگردد .کالهقرمازی باه واقعیات کودکاای باهعناوان مجاازی از پساربچههاای باد
پویانماییهای اروپایی (مثل پینوکیو) نزدیک است؛ بدون اینکه خاالف پرساوناژهاای همازادش
رستگاری نهایی داشته باشد .او هدف خنداندن مخاطب را جایگزین تمام آن قصههای دراماتیاک
تحولخواه در شخصیت شرور قهرمانش میسازد .بااینحاال او باه فریابکااری ،خارابکااری و
پیامادهای اعماالش آگاه است .این ویژگای در شخصیت «بچه فامیال دور» کاه از بادو تولیااد
بهصورت کنایی بسیاری از اطالعات و تواناییها را بیش از پدرش دارا است ،کودکان را بیشتر باا
مختصات آگاهی و انتخابگری که در ارتباط با پیرامون ،آنها را صاحب اراده و قدرت مایساازد
مشهود است .هریک از شخصیتها در کالهقرمزی به شایوهای کناایی اا انتقاادی باه خلقیاات
ایرانیان اشاره دارند و نمادی از خصایص خویشتن جمعی هستند .فامیل دور با تصور وجاود یاک
بدخواه بنام «درپیت» در زندگیاش ،کنایهای از توهم توطئه در ذهنیت تااریخی ایرانیاان اسات.1
«عزیزم ببخشید» که خود را مرد تیپیکال شرقی معرفی میکند ،به کاری غیر ازآنچه وظیفاه دارد
مشغول است .او نمادی کنایی از خردهفرهنگ کمکاری ،نارضایتمندی از کار و بیگانگی با آن در
جامعهای با بیتناسبی و تواناییها و مشاغل افراد است« .2جیگر» با خشمی فروخورده در جست-
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وجوی فهم ،دائماً در حال اصالح نگاه دیگران نسبت به خود و تثبیت جایگااه اجتمااعی خاویش
است .نمادی از احساس نابرابری و بیعدالتی در ابعاد اجتماعی ،قومای ،جنسیتی در میان بعضای
ایرانیان است« .1دیبی» نمااد ریاکاری ایرانیاان است .2کالهقرمزی ،تصویر جامعاهای اسات کاه
هیچ نشانهای از گذشته پرافتخار نادارد و زماان حاال آن نیاز آشافته اسات .در رمزگاان روایای
کشاکشهای سریالهای غیر کارتونی از نوع درونی است و جدال در درون قهرمان جریاان دارد.
ژانر سریالها نزدیک به رئالیسم جادویی است که در آن عنصر جادویی (بلنادگوها ،گورگاول) در
متن زندگی روزمره قهرمان (پوریا و فرشید) قرار میگیرد بهگونهای که گااه باه شاکل طبیعای و
خالی از هرگونه عنصر خرق عادت شدهای حاضر میشوند (ق  .)13′ ،8این ژانر دریافت منفعالناه
بیننده را زیرسوال برده و با برانگیختن عنصر خیال در کودکان آنها را از موضع تماشااگر صارف
خارو کرده و بهصورت غیرعلنی و روانشناختی در جریان ساختن روایت دخیل میکند.
ساختار روایی کالهقرمزی رئالیسم اجتماعی است (فرقاانی و محمادکمال 47 :1396 ،اا )45
که با طنزی اجتماعی ا سیاسی به جامعه و سیاست ایران اشاره دارد .بااینحاال قارار گارفتن در
قالب یک جُنگ تلویزیونی شیوۀ روایتی خاصی را از راه تعامل میان زاویاۀ دیاد ،نویسانده ،راوی،
شخصیت و بیننده شکل داده است .بهگونه ای که صدای راوی از آن بزرگسال اسات ولای زاویاه
دید به کودک تعلق دارد .پالتوهایی که بچهها رویدادهای خارو از خانه را روایت میکنند راوی و
زاویۀ دید متعلق به کودک است که رخادادی خاارقالعااده در پاسزمیناۀ زنادگی روزماره را در
برمیگیرد .بهاین ترتیب واقعیت و خیال در ساختی طنزگونه و فانتاستیک درهم میآمیازد (،1393
ق  ،8پ .)2

 .1اشاره به یافتههای پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای اجتماعی مردم ایران که توسط دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در سال  82در  28مرکز استان اجرا شد و نشان داد که احساس نابرابری و بیعالتی در ابعاد اجتماعی ،قومی و جنسیتی در میان
ایرانیان زیاد است .گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری درباره محتوای فیلمهای سینمایی  36جشنواره فیلم فجر در
اوایل دهه  90نیز موید میزان باالی پرخاشگری در فیلمهاست.
 .2مراجعه به کتاب بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران اثر مسعود چلبی که در آن با مراجعه به  60سفرنامه کتاب از مستشرقان
غربی و متفکران ایرانی و اسالمی خصایص شخصیتی ایرانیان را برشمده است ()52 :1392
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جدول  .1نظام نشانهای و روایی کارتونهای دهۀ هشتاد ایران

شاخص

بلندگوهای افسانهای/مسافری از

کالهقرمزی نوروزی

گرونگول/مدرسه ما

نشانه شمایلی
نظام نشانهای

خانه

بازنمایی فضا با رسوبات تاریخی درون
محیط روزمره ،تقویت نظام نشانهای
ایرانی ا اسالمی در کاربرد معماری سنتی
ایران

کنایهای هجوآمیز به نشانههای آیینی
ایرانی و الگوهای کهن فرهنگی و به خانه
در مفهوم جدید آن بهعنوان نمادی از
جهان رسانهای شده .نمادی از جامعه ایران
بهصورت انتقادی

مدرسه

دربردارنده نشانههای متناقض در بازنمایی
عاملیت کودک

ندارد

خانواده

تالش برای تقویت نهاد خانواده بهعنوان
شکلدهنده ساختار اجتماعی ایرانیان

کالمی

زبان جدید نمادی از زبان مقاومت در برابر
ادبیات رسمی

رمزگان اجتماعی

اندامی/
کاالیی

رفتاری

جایگاه کودک
نظام روایی

راوی
نوع روایت

بازنمایی بدنهای سالخورده ،بروکراتیک و
ایدئولوژیک با ارزشهای قدسی بهعنوان نماد
بدنهای آیینیشده
بازنمایی کودک بهعنوان برهمزننده نظم
اجتماعی یکسانساز و بهنجارساز از سوی
نهادهای رسمی وابسته به حکومت .واژگونی
روابط بزرگسالی و نوجوانی
سوژه سیاسی
اول شخص با زاویه دید درونی
رئالیسم جادویی

روابط دوستانه جانشین روابط خانوادگی.
اضمحالل بخشهای مهم از نظام سنتی
خانواده بازنمایی هزلانگیز و انتقادی به بازتولید
فضای مناسبات خویشاوندی در عصرپسامدرن
بداههپردازی هجوآمیز و کمدی ،نمادی از
دستگاه مردمی لطیفهسازی .ضدیت با مرکزیت
و یکپارچهسازی زبان
بازنمایی بدن در متن فرهنگی و تاریخی متکثر
و حاضر در میدان فرهنگی .بدن بهعنوان
عرصه نمایشی برای عدم توافق با نظم نمادین
دگرگونی روابط کودک و بزرگسال .بازنمایی
شخصیتهای ایرونیک بهصورت انتقادی و
طنزآمیز
سوژه سیاسی
تعامل میان زاویه دید ،نویسنده ،راوی،
شخصیت و بیننده
رئالیسم اجتماعی آمیخته با طنز اجتماعی ا
سیاسی
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ب) منازعه معنایی و گفتمان هژمونیك

تفسیر رمزگان مجموعههای تلویزیونی ،ساختارهای نمادین و نظامهایی که در چارچوب آنها
معنا خلق میشود و جهان انسانی شکل میگیرد ،آشکار ساخت .بررسیها بیانگر وجود دو نظام
معنایی متفاوت در برابر هم است که حول دال «زندگی روزمره» به کشف نظام قواعد حاکم بر
گفتمانهای درگیر در متن منجر میگردد .در عصر پسا مدرن شکلهای نوین هویت اجتماعی بر
اساس الگوهای مصرف و فراغت و متأثر از صنایع فرهنگی و رسانهای ،باعث شده مفهوم
فرهنگ نه بهعنوان هستاری یکدست و همگون در راه و رسم زندگی یا حتی فهم مشترکی از
زندگی روزمره ،بلکه برعکس فرهنگ اصطالحی چندمعنا باشد که طیفی از برنامههای هویتی
متمایز را در برمیگیرد .بهاینترتیب فرهنگ آمیختهای از عناصر محلی و رسوبات تاریخی یک
ملت همچنین در ارتباط با مراجع متفاوت هویتی از صنایع فرهنگی و رسانههای جهانی است.
این استدالل پایه و اساس تغییر نگرش دربارۀ زندگی روزمره است ،بهگونهای که دیگر نمیتوان
زندگی روزمره را بهصورت کلیتی متجانس و همگون توصیف کرد بلکه باید آن را حیطهای بسیار
کثرتگرا و پر منازعه دانست (بنت.)11 :1386 ،
در بررسی نظام داللتی سریالهای غیر کارتونی ،دال «زندگی روزماره» باهرغام انقاالب رخ
داده در سبک زندگی مردم بهعنوان مدلولی که دستخوش دگرگاونیهاای عمیاق تااریخی قارار
گرفته است ،همچنان با معماری سنتی خانه بازنمایی فضا با رسوبات تاریخیاش و غیااب سابک
معماری مدرن بهعنوان نمادی از مصرفگرایی و کاالوارگی و با نمایش بدنهای ایادئولوژیک باا
ارزش قدسی یا بدن بروکراتیک در راستای تحمیل بدنهای آئینای شاده در چاارچوب ماذهب و
سنت در غیاب نشانههای بدن نمایشی به عنوان ابژه زیباییشناختی همچنین باا تحمیال ادبیاات
رسمی از طریق قواعد تجویزی و هنجارگذار و آراسته به صنایع ادبی در گفتار نوجوانان از طریاق
طردِ زبان جدید ،فشرده و هجوآمیز که بهعنوان ادبیات مقاومت یا خردهفرهنگ در مرزگاذاری باا
فرهنگ رسمی شناخته می شود ،سعی در کشااندن مخاطاب باه سامت مفهاوم سانتی از رواباط
اجتماعی و غیاب نشانههای مذکور بهعنوان دیگریِ متن دارد.
دریدا با بیان اینکه معنا در نشانه حضور ندارد و اینکه در قلمارو دال معناا هماواره در ورطاۀ
حضور و غیاب قرار دارد ،ساختار نشانۀ موکول را متکی به اثری میداناد کاه ماؤثر آن در حیطاۀ
غیاب است و این پدیدۀ غیابی را «دیگری» مینامد (ضیمران .)74 :1382 ،براین اساس دیگاریِ
متن که با عنصر غیاب سعی در طرد و یا سرکوب آن میشود در سبک زندگی جدید و جلوههاای
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نمادین آن در لباس ،کالم و معماری نمایان میشود و «ما» آنچاه تجلای و نماودی از خویشاتن
جمعی است با نشانههای قدسی و آئینی ایرانی همراه میشود ،درحالیکاه ساعی در احیاای نهااد
خانواده به صورتی قدرتمندتر از سایر روابط اجتماعی (دوستانه) دارد .تحلیل غیاب متنی به ما یاری
میرساند تا بفهمیم که مصالح چه گروهی در اثر غیاب برخی نشانهها برآورده مایشاود و از ایان
طریق به منبع قدرت شکلدهندۀ نظام نشانهای هژمونیک یا به عبارتی قدرتهای سازندۀ فهم ما
از هویت خود در تقابل با دیگری پی ببریم .در این تعبیر شکلگیری معنا در گسترۀ گفتماان کاه
روابط قدرت و ساختارهای اجتماعی را در خود بهصورت پنهان یا آشاکار بازتااب مایدهاد ماورد
تحلیل قرار میگیرد (ساسانی .)85 :1389 ،نظام نشانهای کاه باا برجساته کاردن سامبولهاای
اسالمی ا ایرانی سعی در القای معنایی از هویت انسان ارزشی و اخالقمادار در مرکزیات قادرت
خانواده دارد ،به گفتمان رهبر سیاسی روحانی مسلمان پس از نهضت انقاالب اساالمی و تاالش
نظام سیاسی در طول تثبیت قدرت بعد از دو دهه از عمر آن در راستای شکل بخشیدن به حیاات
اجتماعی ،کنترل امور فرهنگی و آموزش و تحکیم فرهنگ سیاسی اسالمی اشاره دارد.
بازنمایی پیوند میراث فرهنگی با خانه و سنت با خانواده و تبدیل شادن ایان پیوناد باه یاک
رمزگان اجتماعی که اقتدار خانواده را با وجود بیشمار نهادهای رسمی و غیررسامی آموزشای در
زندگی فرزندان تقویت میکند و سپس مشروعیت بخشیدن به این شکل از زیست اجتمااعی کاه
خانواده را حافظ سنتها و میراث ملی ،آئینی و دینی در برساختن نظام معناایی برآماده از ارزش-
های حاکمیت سیاسی در ایران پساانقالبی و گرایشهای سیاسی و مذهبی آن قرار مایدهاد باه
گفتمان اسالمگرای حاکمیت اشاره دارد (آزاد ارمکی.)184 :1395 ،
در مقابل مجموعۀ نوروزی کاله قرمزی به بازنمایی متفاوتی از هویت «ما» به شیوۀ طنزآمیز
و انتقادی اشاره دارد .تعریف گستردهای که از هویتهای جمعی در این سریال میشود ،بینناده را
به مفهوم «دیگری» یا غیریتی متفاوت با سریالهای غیر کارتونی میرساند .بررسی رمزگانهای
این سریال در ابتدا هویت «ما» را در کنار مجموعهای از نشانههای آئینای ایرانای (سافره هفات
سین و مناسبات آن) قرار داد که با سبک پارودی در کمدی پستمدرن این سانتهاا را از بافات
تقدسگونۀ آن خارو کرد ،تاجاییکه رجعتی کنایهآمیز و هزلانگیز به سنت ادبی ایاران در کاالم
کودکان دارد (اشاره به پالتویی که در آن مجری با بچهها تمارین آداب مهماانی رفاتن و شایوۀ
صحیح معاشرت در ایام عید میکند اما این تمرین باه تصاویری کمیاک از تجساس در زنادگی
خصوصی میزبان و ناراستیهای اخالق ایرانیان مایرساد؛  ،1393ق  ،3پ  .)2انتخااب «رواباط
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دوستانه» به جای خانوادگی که حتی مجری را بیشتر میزبان و مهمان منزل دوستانش میکند تاا
خویشاوندان نزدیک ،نماد گسستن از جامعهای خانواده محور در دل مناسبات اجتماعی متحول در
عصر پسامدرن قلمداد گردید .بازنمایی سبک جدید زندگی که خانه را در همنشینی با پروژۀ بدن،
فناوریهای فردگرا بهعنوان نمادی از جهان رسانهای شده و مصرفی قرار میدهد و غارق شادن
در این شکل از زندگی که به تغییر در کارکرد خانه در ارتباط با مناسابات خاانوادگی مایانجاماد،
شکل دیگری از بازنمایی «ما» در سریال عروسکی است .در پالتویی« ،دوره» همسر فامیال دور
پس از عمل جراحی زیبایی چنان تغییر چهره داده که از ساوی دیگاران قابال شناساایی نیسات
( ،1394ق  ،14پ )1؛ اما حتی این شکل از یکدستسازی جمعی موافق با جامعۀ رساانهای شاده
بهصورتی کنایهآمیز و با تکنیک اغراق ،تمسخرآمیز بازنمایی میشود .نمایش «ماا»یای کاه باه-
طورکلی از ساختارهای سنتی ،قیدها و محادودیتهاای فرهنگایاش بریاده درحاالیکاه سابک
جدیدی از زندگی را در استفادۀ نادرست و افراطی از شبکههای مجازی ،هویتهای زیباییشناسی
در پروژۀ بدن و مصرفگرایی بیحد در مقولۀ فراغت میجوید و راه تعامل در عرصۀ عمومی می-
شناسد ،مطابق نظر مسعود کوثری ایرانیان را در رفتوآمد الیهها و زمانهای اجتمااعی مختلاف
دچار سرگردانی نشان میدهد« .)93 :1393( .ما»ی گسترده در این مجموعۀ تلویزیونی با انتقااد
از قدرت سیاسی و مهم تر از آن جامعۀ ایرانی و مجموعهای از خلقیات ریشهدار ایرانیان تاا زماان
حاضر ،به منظرهای آشوبزده ،بینظم و سرگردان از واقعیت جامعه با لحنی طنزگونه و آیرونیاک
به مفهوم «دیگری» از طریق درهم شکستن خود میرسد .در رمزگان رفتاری به برخی خصایص
ایرانی ازجمله خودبزرگبینی ،توهم توطئه ،کمکاری ،ریاکااری در رمزگشاایی از شخصایتهاای
آیرونیک عروسکی برنامه و برآمده از تجربۀ زیستۀ مردمان ،شکلدهنده به تعامالت روزمرهشاان
پرداختیم .در کالهقرمزی هنجار مردمی شادی با هنجار رسمی در ساتیز قارار گرفات و نماایش
بدنهای متکثر در متن فرهنگی و تاریخی خاص خود به یک نوع کارناوالی شادن در نظامهاای
فرهنگی متنوع ایران اشاره داشت .بهاینترتیب بهزعم نگارنده سازندگان مجموعاۀ کاالهقرمازی
سعی دارند با «خودانتقادی» به تعریفی از هویت جمعی ایرانی دست یابند .شوخی باا سانتهاا و
آیینهای کهن ایرانی و بازنمایی نسلی که به بازآفرینی کامل پندارهای سنتی والدینشان تمایلی
ندارند؛ تصویر کردن جامعهای که هیچ نشانهای از گذشتۀ پرافتخار نادارد ،درحاالیکاه در لحظاۀ
اکنون نیز در آمیزش گاهی تعارضآمیز سنتها و ارزشهای عصر جدید (فناوری و سبک زنادگی
مصرفی) بهنوعی بیقوارگی گرفتار است ،به دیگری مستقرشده در درون خاود مایرساد .خاود و
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دیگری همچون دو روی یک سکه در هم ادغام شده بهگوناهای کاه از رهگاذر شکساتن خاود،
دیگری ساخته می شود .دیگری یا غیر نه چیزی بیرونی که هویت ما از پی وجود آن تعریف شاود
بلکه در دل اظهار انتقادی و ستیزهجویانۀ هویت «ما» جای گرفته است .گفتمان جاای گرفتاه از
دل این نظام نشانهای ،گفتمان خودانتقادی و خوداظهاری است کاه خویشاتن جمعای را از پاس
تجربه های زیسته در گذشته در دل سنت ،ادبیاات ،قاانون و آیاین و ماذهب و اکناون ،دیگاری
خویش میپندارد .هویت «ما» در حوزۀ دیگربودگی بهصورتی انتقادی ،کنایی و هزلآمیاز شاکل
میگیرد و به خود ایدئال (چندصدایی و گفتوگومحور در عرصۀ اجتماعی) منجر میشود.
در حقیقت بررسی دو نظام نشانهای متفاوت در تحلیل متن صورتگرفته از سوی هرکادام از
متون ،پژوهشگر را به دو نظام معنایی متفاوت در صورتبندی هویت ما/آنها (تقابلهای دوگانه)
میرساند .ازاینرو بازنمایی یک صورت هژمونیک (هرچند نااقص و آسایبپاذیر) از هویاتیاابی
محصول وحدت معنایی در تحلیل متن ممکن نیست .این مسئله از ساویی نظاام معناایی متعادد
میسازد و از سوی دیگر مفسر را در وضعیت تصمیمناپذیری سرگشته میکند.
از یکسو سریال بلندگوهای افسانهای که در راستای مدیریت زنادگی روزماره باه شابکهای
ایدئولوژیک از نشانههای سنتی و مذهبی و ایرانی پیوست و با پدیدۀ غیاب در سبک زندگی جدید
و جلوههای آن دیگریِ نشانههای متن را در تقابل «ما»ی اسایر در زنجیارۀ قواعاد تجاویزی در
خانواده و مدرسه برساخت و بدینترتیب به گفتمان اسالمی برآمده از ارزشهای حاکمیت سیاسی
پس از انقالب پیوست و از سوی دیگر کالهقرمزی که با دعوت از دیگاری باه دنیاای خاود ،باه
تصویر دیگری از هویت ما متفاوت از معنای قطعی ایدئولوژیک متن بلندگوهای افسانهای رسید و
گفتمان خودانتقادی و خوداظهاری را از دل تقابلهای دوتایی شکل دارد.
بهاینترتیب محقق در دام نقطۀ تصمیمناپذیر متن در ارتباط با گفتمان هژمونیک دهه هشتاد
در وضعیت بالتکلیفی قرار میگیرد .دریدا سرگشتگی یا استیصاال 1را در تحلیال واساازی ماتن
مورد توجه قرار میدهد .به نظر او سرگشتگیهای موجود در متن نقاط کوری هستند کاه هنگاام
خوانش متن به دست آوردن معنای قطعی را از متن میگیرند .سرگشتگی اصطالحی بالغی برای
مفهوم شک یا مشکل در انتخاب است و مانعی بر مطلقهاست که با نشانههای متنااقض هماراه
میشود .همیشه بین آن چیزی که متن میگوید تناقض ،تنش و تفاوت وجود دارد باهایانترتیاب
پرسشهای مطرح در آن هرگز به پاسخی یکه نمیرسند و رازهای متن سربهمهر میماند (آفرین
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و نجومیان 101 :1389 ،ا  .)100طرح سؤالی که غلبۀ هریک از دو نظام معنایی را ممکان مای-
کند ،تفسیر متن را به مفهوم سرگشتگی دریدا نزدیک میسازد .سرگشتگی امکان تعدد معاانی را
ممکن میکند و علت آن را میتوان با توجه به بافتار سیاسی دهاه هشاتاد و تضاادهای مقابلاه-
گرایانه بین جریانهای سیاسی دریافت .اوایل دهه هشتاد با تالشهای جریاان اصاالحگارای در
قدرت برای تقویت جامعۀ مدنی و تضعیف تمرکز قدرت سیاسی در دست نخبگان محافظهکار باه
دالهایی چون آزادی بیان در مطبوعات ،همزیستی تفاهم و گفتوگو بهجای تخاصام در عرصاۀ
داخلی و بینالمللی تأکید گردید .درحالیکه اواسط و اواخر دهه هشتاد با روی کار آمادن ائاتالف
آبادگران (نسل جدید اصولگرایان) و تأکید بر ارزشهای سنتی و مذهبی باهناوعی بازگشات باه
بنیادهای اصلی ایدئولوژی انقالب اسالمی و تنگتر شدن هرچه بیشتر حاوزۀ عماومی باا حاذف
اصالحطلبان از سپهر رسمی سیاست ،دوباره الگوی اقتدارگرایی در فرهنگ سیاسی با توسال باه
نهادهای رسمی و آموزشوپرورش ،خانواده ،تلویزیون دنبال و ترویج گردیاد (جالئایپاور:1392 ،
 390ا  .)389برنامههای کودک در شبکهای از روابط بینامتنی معنادار میشوند .منازعات سیاسای
را میتوان بهعنوان تأثیر نشانه ای بینامتنی در ایجاد این متون و هماهناگ باا عرصاۀ سیاسای ا
اجتماعی دریافت.
در این بررسی بازنمایی متفاوتی از کودکی و بزرگسالی ارائه شد .تصویر کردن کودکانی شرور
و ضدالگو که به قوانین خانه و مدرسه برای بهنجار ساختنشان گردن نمینهند تا اینکاه باا قارار
گرفتن در متن یک اتفاق جادویی و در پس تجربهای شخصی و کشاکشای درونای باه پیشارفت
اخالقی میرسند و شخصیت شرورشان متحول میگردد .عالوه بر اینکه با انتخاب شایوۀ روایای
«رئالیسم جادویی» در این سریالها و برانگیختن عنصر تخیل در روان کودکان آنان را بهصورتی
ناخودآگاه در ساختن ،چگونگی ادامه و پایان روایت دخیل میکنند .در بررسی برنامههای این دهه
تصویر معکوسی از بزرگسالیِ ناهنجار و قاعدهگریز که چنادان از قواعاد منطقای زنادگی پیاروی
نمیکند ،ارائه گردید .بزرگسالی که در برابر کودکی صاحب تکالیفی بود و کودکاانی کاه صااحب
حق شناخته میشدند .بررسی مفهوم کودکی در معرض محیط تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی دهه
هشتادِ ایران بازنمایی متفاوتی از کودکی در زندگی روزمره و در فرایناد خلاق فرهناگ همساالی
ارائه داد که به تجارب شخصی کودکاان از دنیاای اجتمااعی ،معاانی و تعاابیر خااص خودشاان
به عنوان محور اصلی و مرکزی داستان توجه شد .در کالهقرمازی جاایی کاه راوی و زاویاۀ دیاد
متعلق به کودکان است ،نشان میدهد که بچهها تا چه اندازه فعاالنه و خالقانه بهجای آنکه تحت
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بحث و نتیجهگیری
تلویزیون ،اینترنت ،ماهواره متأثر از فرهنگ جهانی تمام کودکان و نوجوانان را در یک اتمسفر
مشترک سرگرمیسازی قرار داده است .در جهانی که این رسانهها بخش جداییناپذیر زندگی
کودکان و نوجوانان هستند ،میتوان انتظار داشت که آگاهی بر تمایزها در سبک زندگی و در
تعارض با ساختارهای سنتی جامعه در بین کودکان و نوجوانان ایرانی نیز رشد کند الگوهای روابط
اجتماعی ،مصرف ،لباس و در نهایت ساخت زندگی روزمره را دگرگون کند.
بررسی منازعه معنایی حاکم بر دهه هشتاد به بازنمایی دو دیگری متفاوت منجر شاد .دنباال
کردن نشانههای غیاب در متن بلندگوهای افسانهای هویتهاای جدیاد سابک زنادگی در میاان
نوجوانان را به «آنهای» در حاشیه تبدیل کرد و در کالهقرمزی بازنمایی هویت «ما» اینباار ناه
در برابر دیگری بیرونی بلکه در سرگردانیهای جامعۀ ایرانی دنبال گردید .تصویر کردن «ما»یای
که در پی گسستن از دیروز با تمام ارزشهای آن و آینده باا تماام دساتاوردهای فنّاوراناه آن باه
وضعیت حال خویش بهصورت انتقادی میاندیشد ،برناماهساازان تلویزیاونی را بار ساازندۀ نظاام
معنایی جدیدی از پس تأمل بر خویشتن جمعی پس از گذر از سه دهه تالطم سیاسی ،اقتصاادی،
جنگ ،بازسازی ،اصالحات میکند .گفتمان خود انتقادی درنتیجۀ توجه به سرگشتگیهای جامعاۀ
ایرانی میان میراث گذشته و هویت آیندهشان رقم خورد.
بازنمایی کودکی به عنوان سوژۀ سیاسی با توجه به ماهیت و هستی کودک در زماان تااریخی
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تأثیر دنیای بزگساالن قرار بگیرند ،دنیای بزرگترها را بهصورت بازی و سرگرمی برای خود تبدیل
و بازسازی میکنند و درک و برداشت مختص خود را از جهان به تصویر میکشند .اگرچه تاالش
میشود که مدرسه و خانواده همچنان بهعنوان نهادهایی برای القای هنجارها و ارزشهای مهم و
حیاتی حفظ نظم اجتماعی در کودکان بازنمایی شود اما در نقطاۀ مقابال ایان نوجواناان ساریال
هستند که با خلق فرهنگ همسال خود بهصورت فعاالنه زوایای دنیای هنجارساازِ بزرگسااالن را
تقویت ،تضعیف یا به چالش میکشند .همانطور که در چندین مورد برتری بزرگساالن به چاالش
کشیده میشود .هدف این برنامه نشان دادن تجاارب بچاههاا از زباان کودکاان حاال اسات تاا
بزرگساالنِ آیندهای که قرار است به آن تبدیل شوند .کالهقرمازی ساعی دارد کودکاان را بادون
ارجاع به بزرگسالی و در جای خود ببیند :دردسرساز ،خیالباف ،بازیگوش و دارای حاق پرساش و
سخن و توانایی پردازش و تفسیر.
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خود از نتایج بررسی مفهوم کودکی در این دهه بود .متناسب با آن رابطه مطیعانۀ کودک با قدرت
سیاسی نیز دگرگون گشت و کودکان به عنوان صاحبان قدرت اجتماعی در جایگاه بالقوۀ مقاومات
در برابر گفتمان هژمونیک در قدرت قرار گرفتند .مجموعه مختصااتی کاه کاودکی را باه ساوژه
سیاسی تبدیل کرد .دهه  80رمزگان روایی و رفتاری مؤید جایگاه کودک به عنوان سوژه سیاسای
در به چالش کشیدن قدرت بزرگساالن بهعنوان نمادی از ساخت قدرت سیاسی گردیاد .کودکاان
در تعارض و یا سازش با قدرت برتر به عنوان دارندگان قدرت اجتماعی ،صاحبان حقاوق در برابار
ساخت قدرت سیاسی مطرح شدند .مفهوم کودکی در دهاه  80و در دل روایاتهاای تلویزیاونی
کودک کشف شد.
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1474716http://www.telewebion.com/episode/
ریتزر ،جورو ( .)1392نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمۀ محسن ثالثی ،چاپ اول ،تهران:
علمی.
ساسانی ،فرهاد ( .)1389معناکاوی ،بهسوی نشانهشناسی اجتماعی ،تهران :علم.
سالمی ،آزاده ( .)1394هویتهای کودکی در برنامه کودک تلویزیون .تهران :صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران ،مرکز پژوهش و سنجش افکار.
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آزاد ارمکی ،تقی ( .)1395تغییرات ،چالشها و آینده خانواده ایرانی ،تهران :تیسا.
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سپهران ،کامران ( .)1388تئاترکراسی در عصر مشروطه  1304ـ  ،1285تهران :نیلوفر.
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سجودی ،فرزان ( .)1388نشانهشناسی :نظریه و عمل :مجموعه مقاالت ،تهران :علم.
سعدی ،مصلحبن عبداهلل ( .)1373بوستان سعدی ،تهران :مهتاب.
شایگانفر ،نادر و فرزان سجودی و قاسم تورجی (« .)1397واکاوی نحوه شکلگیری مفهوم «خود و دیگری» در
پویانمایی بن تن با تکیه بر روش فنی جان فیسک و پنج سطحی روالن بارت» ،فصلنـامه پـژوهش-
های ارتباطی( ،پیاپی  ،)94شماره  154 :2ا .129
شعباندخت ،علیاصغر ( .)1390تربیت کودک از منظر آموزههای دینی ،قم :مشهور.
ضیمران ،محمد ( )1382درآمدی بر نشانهشناسی هنر .تهران :قصه.
طهماسب ،ایرو (موالیی ،م و جبلی ،ح) ( 1389ا  .)97کاله قرمزی نوروزی ،به تهیهکنندگی حمید مدرسی.
ایران :شبکه دو سیمای جمهوری اسالمی ایران.
از  http://www.doostihaa.comو سایت ftp://ftp.um.ac.ir
فاضلی ،نعمتاهلل ( .)1387مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی.
فرقانی ،محمدمهدی و ستاره محمدکمال ( .)1396بازنمایی جنسیت در برنامههای تلویزیونی مقایسه مجموعه
کالهقرمزی و پویانمایی شش قهرمان .زن در فرهنگ و هنر ،شماره  48 :1ا .27
فولر ،گراهام ( .)1377قبله عالم ژئوپلیتیك ایران .ترجمۀ عباس مخبر ،تهران :مرکز.
قاضیمرادی ،حسن ( .)1391در فضیلت مدنیت نگاهی به نامدنیتهای سیاسی ـ اجتماعی در ایران.
تهران :کتاب آمه.
قهرمانپور ،رحمن ( .)1396بررسی چهاردهه تحول خواهی در ایران ،تهران :روزنه.
کوثری ،مسعود ( .)1393کوته نوشتههای وایبری .تهران :تیسا.
کرایب ،یان ( .)1378نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس ،ترجمۀ عباس مخبر ،چاپ اول،
تهران :آگاه.
گونتر‚ بری و جیل مک آلر ( .)1380کودک و تلویزیون ،ترجمۀ نصرت فتی ،تهران :سروش ،کانون اندیشه
پژوهشهای سیما.
مایال ،بری ( .)1395تاریخچه جامعهشناسی کودکی ،ترجمۀ حسام حسینزاده ،تهران :نشر اینترنتی رهایی.
متولی ،مرتضی (برزگر ،ح و قاسمخانی ،م) .)1384( .مسافری از گرونگول ،به تهیهکنندگی سید جواد فرزینفر
و سید جلیل فرزینفر .ایران :شبکه دو سیمای جمهوری اسالمی ایران .از
https://www.telewebion.com/
محمدی نژاد ،مازیار ( .)1398تحلیل فیلم پویانمایی شهر راز از منظر روانشناسی کودک و نوجوان.
https://xagrosfilm.ir/blog-item
بازیابی شده در  10آذر  ،1398سایت به نشانی
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مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ( .)1396گزارش مرکز بررسیهای استراتژیك از تصویر

هنر و ادبیات ،شماره  196 ،2ا .167
موفه ،شانتال ( .)1390درباره امر سیاسی ،ترجمۀ منصور انصاری ،تهران :رخداد نو.
موفه ،شانتال ( .)1392بازگشت امر سیاسی ،ترجمۀ عارف اقوامی مقدم ،تهران :رخداد نو.
مولوی ،جاللالدین محمدبن محمد ( .)1373مثنوی معنوی ،تهران :علم.
نجفزاده ،مهدی و اطهری ،حسین (« .)1391نشانههای پستمدرن در کارتونهای ایرانی؛ تحلیل نشانهشناختی
کارتونهای آنشرلی ،پسر کوهستان ،کیمباستیل و بنتن» ،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،شماره :4
.4-35
یاری ،داریوش ،محمود طالبیان و سیاوش طالبیان ( .)1388مدرسه ما .به تهیهکنندگی بهروز مفید .ایران :شبکه
http://ifilmtv.com/series/content/29419
دو سیمای جمهوری اسالمی ایران .از
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