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 چکیده
 هویت خود، از کودك مخاطب هاي تصویري و قدرت همانندسازي، بر برداشتمندي از جذابیتدلیل بهرهتلویزیون، به

گذارد. بنابراین، تنها شبکۀ تخصصی کودك در ایران انتخاب درونی شدن فرهنگ و الگوهاي فکري و رفتاري وي تأثیر می
بندي گفتمانی هاي آن در چه مفصلپاسخ داده شود که برنامه سازي آن مطالعه و به این پرسشهاي هویتشد تا قابلیت

ابتدا نظام معنایی گفتمان انقالب اسالمی و کودك مطلوب آن با رویکرد الکالئو و منظور، شوند؟ بدینتولید و پخش می
هاي تلویزیونی شبکه بندي و در مرحلۀ بعدي نظام معنایی برنامهموفه از بیانات و مکتوبات رهبران انقالب اسالمی مفصل

» کودك مطلوب«ان انقالب اسالمی، در اندیشۀ رهبر، تحلیل گفتمان شد. 96دوم سال  کودك، در بازة زمانی شش ماهه
به معناي پرورش یافتن قواي روحی، جسمی و شکوفایی استعدادهاي ذاتی وي است و این مهم بدون توجه به دال مرکزي 

 »تندرست«، »مداراخالق«، »دانفهعالم و فلس«، »انقالبی«، »ایرانی«، »کودك مؤمن«هاي هویتشود. توحید میسر نمی
شبکه به دهد که دهند. نتایج نشان میفت هویت کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی را تشکیل میه» پذیرجامعه«و 

کودك «هاي تولیدي و تأمینی شبکه، هویت ها را برساخت کرده است. در مجموع برنامهاشکال مختلف، آن هویت
هاي تولیدي، در برنامه اند.زنمایی را داشتهترتیب بیشترین با، به»کودك مؤمن«، و »دانکودك عالم و فلسفه«، »پذیرجامعه

در » کودك مؤمن«و » دانکودك عالم و فلسفه«بازنمایی هویت است و » پذیرکودك جامعه«بیشترین بازنمایی مربوط به 
 کودك«، و »مدارکودك اخالق«، »کودك ایرانی«، »کودك انقالبی«اي که منحصراً هاي بعدي قرار دارند. لکن برنامهرتبه

کودك عالم و «و » پذیرکودك جامعه«هاي هاي خارجی بازنمایی هویترا بازنمایی کند، یافت نشد. در برنامه» تندرست
، »کودك مؤمن«، »پذیرکودك جامعه«نیز بیشتر هویت هاي تأمینی داخلی در برنامه، بسامد باالیی داشته است. »دانفلسفه

، »دانکودك عالم و فلسفه«هاي هاي پخش شده هم به ترتیب هویتپکلی. بازنمایی شده است» مدارکودك اخالق«
 اند. را بازنمایی کرده» کودك ایرانی«و » پذیرکودك جامعه«، »کودك مؤمن«

 کلیديهاي هواژ
 کودکی گفتمان انقالب اسالمی، هویتکودك، ، تلویزیون، شبکه کودك سیما
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 مقدمه
هاي خاص آن و مخاطبان زیادش، دلیل ویژگیبه هاي جمعی است کهتلویزیون یکی از رسانه

. هرچند لوتمان فقط سینما را هاي فرهنگی جامعه داردسزایی در تغییر فرهنگ و ارزشنقش به
داند، ازآفرینی فعال از فرهنگ و زندگی به واسطه ارائه الگویی موثق از عالم واقع، مؤثر میدرب

توان چنین نقشی را براي تلویزیون نیز قابل ) لکن با اندك تسامحی می17ب: 1390(لوتمان 
 تصور دانست.

تولیدات تلویزیونی یکی از بازنمودهاي هویت فرهنگی است که هیچ گاه در خأل بسترهاي 
اي است که مطالعۀ گونهشوند. این ارتباط و درهم تنیدگی بهفرهنگی و اجتماعی تولید نمی

سازد. قابل توجهی از فرهنگ جامعه رهنمون می هايتولیدات تلویزیونی، همگان را به دریافت
ها و دانش فرهنگی هاي فرهنگی و هنري در بطن جامعه است و ارزشتلویزیون همانند دیگر جلوه

مثابه متن فرهنگی جایگاه همین دلیل تحلیل و بررسی چنین آثار و تولیداتی بهگیرد. بهرا در بر می
  مشخصی دارد.

هاي دیگر، تماشاي نیازهاي معمول رسانهنیازي از سواد و پیشو بیدلیل سهولت استفاده به
خورد. براساس آمار مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان تلویزیون از سنین پایین کلید می

اند هاي سیما بودهبیننده برنامه 1395سال ایرانی در سال  10تا  5درصد کودکان  5/91صداوسیما، 
 دقیقه است. 30ساعت و  3هاي تلویزیونی کودکان، ي برنامهو میانگین مدت زمان تماشا

هاي مندي از جذابیتسبب سرعت باال در انتقال اطالعات، بهرهبههاي تلویزیون، برنامه
سازي بدیلی در ایجاد و درونینقش بیتصویري، قدرت باالي همانندسازي، همزادپنداري و ... 

دارد. کودك هر هدایت رفتارهاي اجتماعی آنها  والگوهاي فکري و رفتاري کودکان  فرهنگ،
بیند، در ذهنش نقش بسته و هر آنچه را که میپندارد بیند واقعی میآنچه را که از تلویزیون می

  دهد.و هویت و شخصیت وي را در بزرگسالی تشکیل می
 کودکان را باید مخاطبان خاص تلویزیون هم دانست. مخاطبانی که گاه با فهم ناقص از

ها، الگوهاي فکري، هاي برنامهزادپنداري و همانندسازي با شخصیتهاي تلویزیون و همبرنامه
ها و شخصیترو کنند. از اینهاي تلویزیونی استخراج میرفتاري و ارتباطی خود را از برنامه

هاي برنامه هاي اصلیهاي شخصیتها و توصیهتصویر کشیده شده، صحبت به رفتاري الگوهاي
درونی شدن هنجارها،  و هویت خودش از کودك مخاطبان تواند بر برداشتویزیونی و ... میتل

 ها تأثیرگذار باشد. ارزش
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هاي کودکان که از شبکۀ کودك سیماي جمهوري اسالمی ایران، یکی از پرطرفدارترین شبکه
انیمیشن، مستند و ترکیبی، مدعی است با استفاده از ساختارهاي  کار خود را آغاز کرده، 1395سال 

هاي معنایی ویژه براي مخاطبان خود است. و تمهیدهاي روایتی معین، درصدد برساختن چارچوب... 
لذا با توجه به درصد باالي مخاطبان این شبکه و پیشتازي آن در جذب مخاطب کودك و همچنین 

هاي تا برنامهتنها شبکۀ تلویزیونی تخصصی کودك و خردسال در ایران، این شبکه انتخاب شد 
ها در ساز برنامههاي هویتاي کالن بررسی و قابلیتعنوان جزئی از یک سپهر نشانهتلویزیونی آن به

 هاي اجتماعی فرهنگی مطالعه شود. رابطه پویا و مطمئن با ژرف ساخت
ي، هاي دیداردهد. تلویزیون با نظامی از نشانهتلویزیون تصویر ما را از واقعیت و جهان شکل می

سازد. نوشتاري و گفتاري، برداشت انسان از واقعیت اجتماعی را تحت تأثیر و ادارکی جهانی را میسر می
کند و این تلویزیون است که ارتباطات و ادارك وي را بیننده، جهان را از دریچه تلویزیون تجربه می

نواع خاصی از باورها تلویزیون این قدرت را دارد که ضمن آشکار و مرئی ساختن ادهد. سامان می
). ابزار ساخت 109: 1394زاده ها و باورها را حذف کند (مهديو شکل دادن به رفتارها، بقیه انگاره

سازد و اجتماعی واقعیت، گفتمان است. به عبارتی گفتمان، جهان اجتماعی را در قالب معنا برمی
 شود.  ختن و تغییر جهان میها، موجب برساها در چارچوب گفتماننسبت دادن معنا به پدیده

هاي مطلوب در سایۀ چنین نگرشی به زبان و تلویزیون، این تحقیق براي بررسی هویت
صورت منطق قیاسی، تحلیل گفتمان کودکی گفتمان انقالب اسالمی، مبدأ حرکت خود را به

هاي شبکه کند که برنامهرا مطرح می هاي تلویزیونی شبکه کودك قرار داد و این پرسشبرنامه
شوند؟ بندي گفتمانی ارائه میهایی و در چه مفصلها و مدلولبا ارتباط برقرار کردن میان چه دال

هاي گفتمانی حاکم بر جامعه (گفتمان در حقیقت سؤال اصلی این است که چگونه نظام یا نظام
یا پخش شده  هاي تولیدکند و بالعکس، برنامهانقالب اسالمی)، حوزة فرهنگ را بازتولید می

 پردازد؟ چگونه به تقویت و بازتولید نظام گفتمانی حاکم می
هاي سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایرانی، پدیده مسلطعنوان گفتمان گفتمان انقالب اسالمی به

در جهان » دیگري«و » خود«هاي مردم) معنادار نموده و تصویري از ها (تودهرا براي سوژه
عنوان نخستین سؤال این است که انقالب اسالمی به بنابراین،کند. پیرامون به آنان عرضه می

کودك «یا » کودك تراز«نظام گفتمانی حاکم بر جامعه، چه نظام معنایی را ایجاد کرده است؟ 
هایی است تا بر مبناي آن تولیدات تلویزیونی گفتمان انقالب اسالمی داراي چه ویژگی» مطلوب

نظام معنایی گفتمان انقالب اسالمی و کودك تراز ین منظور ابتدا شبکۀ تحلیل گفتمان شود. به ا
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بندي و در مرحلۀ بیانات و مکتوبات رهبران انقالب اسالمی مفصل موفه ازآن با رویکرد الکالئو و 
 موفهکمک رویکرد الکالئو و مجدد به  هاي تلویزیونی شبکۀ کودك،برنامهنظام معنایی  بعدي

 تحلیل شده است.
ریزان سیما و شبکه کودك براي تربیت، هدایت و پرورش رود مسئوالن و برنامهمیانتظار 

استعدادهاي کودکان و عملکرد بهتر و مؤثرتر تلویزیون، کودك تراز گفتمان انقالب اسالمی را در 
هاي حوزة کودك مدنظر داشته و با مبناي تولید و پخش قراردادن این گفتمان، از تولید سازيبرنامه
 گیري منفی پرهیز نمایند. هاي خنثی و حتی گاه با جهتش برنامهو پخ

 چارچوب نظري
 تعریف هویت

من «هویت روایتی است که فرد یا گروه در مورد خود دارند و در پاسخ به سؤاالتی همچون 
شود. هویت به درك و تلقی مردم از اینکه چه بیان می» رودچه انتظاراتی از من می«و » کیستم

 ). 49: 1390شود (گیدنز، ستند و چه چیزي برایشان معنادار است مربوط میکسانی ه
 

 منشأ تحول هویت
 :دارد وجود هویت تحول منشأ در مورد دیدگاه دو 
با  فرد که نحوي به است قائل هویت براي ثابت ماهیتیشناختی: و هستی 1گرایانهدیدگاه ذات . 1

باور، چیزي به انسان بخشیده شده است که هستی او بر مبناي این  آید.می دنیا به خاصی هویت
ها ثابت و دهد و همان چیزي است که هویت انسان را تعیین کرده و در همه انسانرا معنا می

 ).25: 1386پابرجاست (نوچه فالح، 
قائل  هویت ماهوي، طبیعی، ذاتی و از پیش موجود براي ماهیت :2برساختگرایی اجتماعی . دیدگاه2

ها داند. انسانها میلکه آن را برساخته اجتماعی و ساخته و پرداخته شرایط اجتماعی انساننیست، ب
بندي کنند و خود را در داخل آن طبقه قرار دهند. معناساز باید همواره چیزها یا اشخاصی را طبقه

کامل گاه ها هیچ). هویت25: 1386کند (نوچه فالح، بودن هویت، بر ساختگی بودن آن داللت می
).  در این دیدگاه 320: 1388شوند بلکه همواره در فرایند شدن و شکل پذیرفتن هستند (هال، نمی

طور دائم در حال برساخته شدن و بازبرساخته شدن هستند. ها طی فرایندهایی پویا، بههویت
 

1. Essentialist View 
2. Social Constructionism 
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ستند که ها از منابعی ههمانندسازي، تقلید، نقش بازي کردن، ارتباط کالمی و غیرکالمی و رسانه
اي یکپارچه و منسجم نیست که در برساختن هویت نقش دارند. طبق این برداشت هویت، مقوله

اي چند وجهی است و افراد و هاي اولیه زندگی شکل بگیرد و ثابت بماند بلکه برساختهدر سال
به نقل از سالمی   Broozer & Woodhead, 2008هاي چندگانه هستند (ها داراي هویتگروه

ها را به شکلی یکپارچه بازنمایی اند تا هویتهاي مسلط همواره در تالشفرد) ولی قدرتعظیمیو 
 ,Hallکه چنین یکپارچگی و انسجامی اسطوره است (ها سرپوش بگذارند در حالیکنند و بر تفاوت

 فرد).    به نقل از سالمی و عظیمی 16 :1996
اي اجتماعی و فرهنگی است. کودکی در جوامع ختهبراساس این دیدگاه هویت کودکی، برسا      

توان به الگویی مشترك هاي مختلف، معانی و کارکردهاي متفاوتی دارد. بنابراین، نمیو فرهنگ
دهنده هویت کودکی، شمول از کودکی دست یافت. در این طرز تلقی، عامل اصلی تشکیلو جهان

دهد. کودکی ده یري هویت را تشکیل میگ، بافت یا زمینه شکل»فرهنگ«است و » گفتمان«
اي دیگر، ممکن است سرپرست آموز است ولی در جامعه یا زمانهساله در جامعه ما، تنها یک دانش

 ).58: 1394فرد، خانواد یا شاه دربار به حساب آید (سالمی و عظیمی
 آلایده کودکیتشخیص  معیار که را استانداردهایی و هاارزش جامعه، در هژمونیک هاياولویت

 هايگفتمان برساخت در بازار و هارسانه ، کارشناسان،»سامرویل«کنند. به عقیده می تعیین هستند،
براي مثال در برزیل کودکان خیابانی تهدیدي براي نظم  ).Burke, 2008(دارند  نقش کودکی

کودکان،  هاي حامی رفاه اجتماعی و حقوق کودك، این نوعاجتماعی هستند ولی در گفتمان
 .)فردسالمی و عظیمی به نقل از Thorne, 2008( شوندقلمداد می» قربانی«

 

 رویکرد گفتمانی
 ها هستند،پرداخته گفتمان و ساخته اجتماعی مقوالت که طورهمان گفتمانی، رویکرد براساس
 هم هاتهوی ها سیاالند،گفتمان اینکه به توجه با هستند. لذا هاگفتمان دستاورد نیز هاهویت
یابد تغییر می هم هویت شود، گفتمان دگرگون هواي و حال اگر و هستند شونده دگرگون و متغیر

)Hall, 1996: 16.( 
دارد.  را هویت چند از برخورداري استعداد است، مختلف هايمعرض گفتمان در انسان که آنجا از

 واقعیت از ناسازگاري و جزام هاينسخه یا برخیزند رقابت به یکدیگر با ممکن است هاگفتمان
آن  عواید نظر از را جهان ناگزیر به دارد، قرار خاص جایگاه یک در فرد که هنگامی .بیافرینند
 چراکه همیشه دارد، وجود ناپذیرياجتناب طوربه آگاهانه انتخاب امکان بیند. البتهمی جایگاه
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از  شود. آنها درگیر در اندتومی شخص هر که دارند وجود متضادي و متعدد گفتمانی اعمال
 شده، تثبیت نهایی نسبتاً محصول یک عنوانبه نه اجتماعی، تعامل روندهاي در فرد رو،این
 تشکیل دارد، آنها مشارکت در که گفتمانی اعمال در انواع  که دارد حضور کسی عنوانبه بلکه

 و است باز پرسشی ارههمو کسی است، چه فرد اینکه از پرسش بنابراین، شود.می بازتشکیل و
کنند دیگران، در درون اعمال گفتمانی کسب می و فرد خود که هاییجایگاه به بسته آن پاسخ

 ).129: 1386کند (دوران و محسنی، تغییر می
 و مکان زمان فشردگی و دگرگونی با که متأخر مدرنیته یا پست مدرن عصر در گیدنز باور به
 هستیم و ارزشمندي سنتی شده شناخته هايچارچوب یجیتدر شدن ناپدید شاهد است، همراه

 و کنند استفاده در جامعه شان جایگاه و خود شناختن براي آنها از توانستندمی مردم که
 .بپذیرند نسبی آرامش با را خود جمعی و شخصی هايهویت

جوامع  گسترده، هايخانواده مذهب، اجتماعی، طبقه سنتی همچون هویتی منابع قدرت
 به داريمدرن سرمایه جوامع در که هاییگرایش اثر غیره) در و کارگري هاياتحادیه لی،مح

 را گذشته هویتی جاي منابع باشند قادر که جدیدي اشکال و گذاشته کاهش به رو آمده، وجود
 ).310: 1384است (استریناتی،  نشده ظاهر بگیرند،
بحران  به است، همراه شدن یجهان با که فرهنگی هايچالش بر تأکید ضمن »هموند«
داشت، جاي خود  وجود گذشته در که هویتی ثبات و انسجام است معتقد و کندمی اشاره هویت

 وضعیت این تبیین در . الکالئو)Hammond, 2007: 2(داده است » عدم قطعیت«را به تردید و 
 این به ايبدبینانه اهنگ کند. اومی استفاده» 1ازجاکندگی«اصطالح  از متأخر مدرنیته در هویتی
 فراوان هايموقعیت پیشین، هايثبات هویت و نظم ریختن هم بر است معتقد و ندارد موضوع
 کانونی نقاط حول جدید ساختارهاي گیريو شکل متفاوت هايبنديمفصل براي را دیگري
 ).44: 1394فرد، آورد (سالمی و عظیمیمی فراهم دیگر

 روش تحقیق
تحلیل گفتمان «و روش کیفی » اسنادي«هاي سؤاالت تحقیق از روش براي پاسخگویی به

هاي ها، پژوهشها، مقالهایم. از روش اسنادي براي مطالعه کتاببهره گرفته» الکالئو و موفه

 
1. Dislocation 
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 (مدظله)و رهبر معظم انقالب اسالمی (ره)خمینیمرتبط با موضوع پژوهش و استخراج بیانات امام
 استفاده شده است.

اند و محقق براي استفاده از تحلیل تحلیل گفتمان، نظریه و روش به یکدیگر پیوند خوردهدر     
تحلیل گفتمان هاي فلسفی و نظري آن بپردازد. فرضمنزله روش مطالعه باید به پیشگفتمان به

ظاهري گفتار، ساختار تولید و زمینه وقوع متن  آثارسعی دارد با مطالعه  کهگرایشی تحقیقی است 
گفتار یعنی عوامل بیرون از متن (بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره) به تحلیلی دست  یا

را بر ساختار و کارگزار، ثیرات آنأپیدا کند که رابطه بین تشکیل ایدئولوژي و تشکیل گفتار و ت
 ).108: 1394زاده، (مهديآشکار سازد 

فتمان هستند که بین قدرت، هاي معطوف به گهاي موجود فقط نظریهدر میان نظریه
الکالئو و «هاي تحلیل گفتمان، نظریه کنند و در میان نظریهایدئولوژي و نشانه رابطه برقرار می

: 1394هاي تحلیل گفتمان است (سلطانی و تفرشی، کننده نظریهنقطه اوج نظري و تکمیل» موفه
128.( 

شوند، از روش تحلیل گفتمان لید مینظر به اینکه مفاهیم ایدئولوژیک از طریق گفتمان بازتو
ها با کودك بندي گفتمان انقالب اسالمی و انطباق برنامهالکالئو و موفه براي دستیابی به مفصل

 مطلوب این گفتمان استفاده شد.
 1396هاي تولیدي و تأمینی کانال نهال است که در شش ماهه دوم سال جامعۀ آماري کلیه برنامه

به این ترتیب تحقیق در چهار جمهوري اسالمی ایران پخش شده است. از شبکۀ کودك سیماي 
  :مرحله به شرح زیر سامان یافت

 ؛ها و بیانات رهبران انقالب اسالمیگردآوري سخنرانی -
 ؛بندي گفتمان انقالب اسالمی مبتنی بر دیدگاه رهبران انقالب اسالمیمفصل -
 ؛بندي کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمیمفصل -
هاي تلویزیونی کانال نهال مبتنی بر نظریۀ گفتمان الکالئو و ل گفتمان کلیه برنامهتحلی -

 .موفه
شود، وجود هاي کمی محاسبه میهاي کیفی مانند آنچه که در تحلیلاعتبار و روایی در تحلیل

ندارد. در تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردي براي روایی وجود ندارد و اغلب ماهیت تحقیق 
پایایی یک تحقیق کیفی  ).Winter 2000,79( شودط خود محقق تبیین، جرح و تعدیل میتوس

هاي منطقی، کیفیت قدرت نطق و بیانی است که وجود دارد هاي آن وابسته به بحثو یافته
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هاي صورت گرفته ). رویکرد کیفی ادعاي قطعیت و تعمیم را از پژوهش124: 1390زاده، (صالحی
رو ادعاي کند. بنابراین، پژوهش پیشکند و تنها به عمق پژوهش تکیه میمیبه واسطه آن سلب 

کند هاي تولیدي شبکه کودك را ندارد و تنها سعی میدارا بودن روایتی جامع از گفتمان برنامه
 هاي منطقی به بحث بگذارد.روایت خود را با استدالل

 کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی
 نقالب اسالمیبندي گفتمان امفصل 

اسالمی،  گیري، هژمونیک شدن و دوام گفتمان انقالبترین عامل شکلمهمدر کنار سایر عوامل، 
هاي دیگر حول شخصیت اند. آنها همچون دال مرکزي هستند که دالرهبران انقالب اسالمی بوده
مجموعه بیانات و رو گفتمان انقالب اسالمی از شوند. از اینبندي میکاریزماي آنها به هم مفصل

 بندي شد؛ مکتوبات ایشان به شرح زیر مفصل
بندي بسیاري از گفتمان انقالب اسالمی که برگرفته از اسالم اصیل است، با مفصل توحید؛
 پردازد.سازي و شرك میاي و کرداري حول دال مرکزي توحید به غیریتهاي اندیشهنشانه

لی ایدئولوژي اسالم است. توحید محور گفتمان انقالب: توحید رکن اص«
(رهبري در دیدار اعضاي مجلس » نظام اسالمی براساس توحید است

 ).06/12/1388خبرگان رهبري، 
 عدالت یکی از عناصر اثباتی این گفتمان و روح و مرکز ثقل اندیشه سیاسی اسالم است.  عدالت؛

 عدالت اصالً. باشد مسئله عدالت حتماً باید الگو این اصلى ارکان از یکى«
 عدالت شاخص چنانچه اگر اسالم در یعنى. هاستحکومت باطل و حق معیار
 ).10/9/89(رهبري، » است سؤال زیر مشروعیت و حقانیت نداشت، وجود

ولی «داند که در عصر غیبت، اسالم حکومتی را مشروع می والیت فقیه؛
رو ینصورت حکومت نامشروع است. از ادر رأس آن باشد. در غیر این» فقیه

هاي اصلی گفتمان انقالب اي اسالم و دالوالیت فقیه یکی از اصول اندیشه
 آید.اسالمی به شمار می

در کار نباشد، طاغوت است...  فقیهاگر والیت فقیه در کار نباشد، والیت «
رئیس جمهور با نصب ولی فقیه نباشد غیرمشروع است. اطاعت از او اطاعت 

 ). 221: 10جلد  (صحیفه امام،» از طاغوت است
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گیرد. زیرا گرایی قرار میگرایی مبتنی بر انساناندیشه مهدویت شیعه در مقابل جهانی مهدویت؛
 شود.گرایی تعریف میگرایی ذیل اسالمدر گفتمان انقالب اسالمی، جهان

است، از آن کلید  مهدویتمسئله انتظار هم که جزء الینفک مسئله 
ت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسالمی هاي اصلی فهم دین و حرکواژه

التحصیالن به سمت اهداف واالي اسالم است (رهبري در دیدار با فارغ
 ).27/04/1387تخصصی مهدویت، 

انقالب اسالمی، ضمن پذیرش گوهر مشترك ادیان الهی، آنها را تحریف  نفی پلورالیسم دینی؛
رساند. در این گفتمان هر نوع پلورالیسم، د نمیداند که انسان را به مقصوشده و محدود به زمان می

گرایی است که قائل به اصول مردود است زیرا نتیجه برداشت ناقص از آیات قرآن و نوعی نسبیت
 و محکمات حقیقی نیست.

 نفی اومانیسم
در برابر اعتقاد به اصالت خداست. در اسالم هم » اعتقاد به اصالت بشر«یا » ساالريانسان«

حور است. با این فرق که انسان جانشین خدا در زمین است نه جایگزین خدا. فلذا انسان، م
هاي گفتمان انقالب اسالمی باید متأثر از این نگرش به انسان در دو بعد روح (وابسته تمام دال

 به عالم فراطبیعت) و جسم (وابسته به عالم طبیعت) باشد که با اومانیسم تفاوت دارد.
هاى مادى غرب مطرح است، به انسانى که در فلسفه انسان اسالمى با«

کلى متفاوت است؛ این یک انسان است، آن یک انسان دیگر است؛ اصالً 
 ).10/9/89(رهبري، » تعریف این دو انسان یکى نیست

 پیشرفت اسالمی ایرانی
 است، غلط هایشپایه ندارم؛ قبول وجههیچبه را غربی توسعۀ این بنده«
 خواهمو نمی معتقدم اما است، غلط فروعاتش از بسیاري است، غلط اشمبانی
 بکار است، انگلیسی و غربی تعبیر از برگرفته در واقع که را توسعه کلمه هم

 تواندمی ایرانی اسالمی پیشرفت این برم.می بکار را پیشرفت کلمه عمداً ببرم،
(رهبري، » بشود مطرح عمومی خواست یک عنوانبه گفتمان، یک عنوانبه

12/4/1395.( 
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 پیشرفت علمی
 گفتیم اینکه علّت نیست؛ پذیرامکان علم پیشرفت با جز کشور واقعى پیشرفت«
 پیشرفت با جز واقعى پیشرفت. است این است، این اصلى سیاست و اصلى گفتمان

 ).17/07/1392(رهبري، » .شد نخواهد فراهم علم
 

 اقتصاد مقاومتی
 کارهاي از یکی من نظر به عمومی، فضاي در گفتمان به کار و تالش تبدیل«
 باشد زیاد باید که روزانه کار مجموعه در با ارزش کار است، اقتصاد زمینه در اساسی

 به تشویق کار، به تشویق باالخره باید ... است؛ بزرگ عیب یک کاهشش و
 ).4/6/1394(رهبري، ...» بکنیم  تبلیغ کشور در را آفرینیثروت و آفرینیارزش

 
 بندي گفتمان انقالب اسالمی. مفصل1نمودار 
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گفتمان انقالب اسالمی» کودك مطلوب«بندي مفصل  
توان گفت هویت کودکی مفهومی ثابت نیست، بلکه گرایی، میبراساس رویکرد برساخت

کنند به شیوه مورد نظر خود، آن را هاي مختلف تالش میبرساختۀ اجتماع است و گفتمان
 ).Sorin, 2005: 12(نند معنا ک

هایی دارد، باید در پاسخ به این پرسش که کودك در گفتمان انقالب اسالمی چه ویژگی
هاي اسالمی است و نظام هاي این گفتمان برگرفته از اصول و ارزشها و نشانهگفت که دال

ان هاي کودك مطلوب از دیدگاه رهبران جمهوري اسالمی ایرمعنایی آن مبتنی بر مؤلفه
است. چون اوالً این گفتمان به دنبال بایدها و نبایدهایی است که باید در حوزة کودك رعایت 

هاي رهبران انقالب اسالمی منبعث از بینش و فرهنگ اسالمی شود و ثانیاً از آنجا که دیدگاه
دهنده اصلی امور کشور است، این است و در جمهوري اسالمی ایران والیت فقیه جهت

 شود.حوزة کودك براساس رهنمودهاي ایشان تبیین می گفتمان در
 

 کودك مؤمن
تقویت ایمان، اعتقاد و تعبد در کودکان، تقوا، سالمت معنوي، اندیشه و علوم واژگان حوزه معنایی؛ 

 ، شهدا.کردن اصول و فروع دین در کودکان، آشنایی آنان احکام و مناسک اسالمیقرآنی، نهادینه
هاي تربیت و اسالمی ها را به تعلیماتها را، جوانتوجه کنید که کودك«

هاي اهللا، کشور شما از آسیب مصون باشد و جوانشاءاسالمی تربیت کنید تا ان
آتیه شما و اطفال آتیه شما، که امید ما هستند و امید اسالمند، اسالم را 

 .)313: 15ج ، صحیفه امام( طور که شما زنده کردید، زنده نگه دارندهمان
هاي خواهد بسازد پیشرو، با ارزشاي را مینظام اسالمی، جهان و جامعه«

(رهبر » انتهاي افق دیدبی متعالی، متدین، پایبند به شرایع الهی، با گستره
 ).19/02/1397انقالب، 

 

 کودك ایرانی
فرهنگ  واژگان حوزه معنایی؛ تقویت هویت ملی (خط، زبان، فرهنگ، تاریخ و ...)، آداب و رسوم و

آثار باستانی هاي هنري و فرهنگی، شعر و کتاب کودك، تاریخ، تهاجم فرهنگی، اصیل ایرانی، جلوه
آوران، نمادهاي ها، نامو تاریخی ایران، شهرهاي ایران، پرچم و سرود ملی ایران، عیدنوروز، اسطوره

 هاي مثبت را به ایرانی نسبت دادن.ایرانی، میهن، خاك وطن، ویژگی
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بر معلمان متعهد و مسئول دبستانی و دبیرستانی است تا با کوشش  اکنون«
ها دهند که با آگاهی از انحرافات گذشته خود جوانانی را تحویل دانشگاه

، صحیفه امام( »دانشگاه، بر فرهنگ غنی و مستقل اسالمی ایرانی تکیه کنند
 ). 243: 15ج 

و تربیت پیدا کند و  آموز ما بایستی با احساس هویت ملّی رشد کنددانش«
بزرگ بشود و پیش برود. وقتی یک جوان احساس هویت کرد، از انحراف، از 

این  دلیلبه...  این اشکاالت ةخیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمد
است که آن احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملّی در یک انسان وجود 

  ).19/02/1397(رهبر انقالب، » ندارد
 
 کودك انقالبی

واژگان حوزه معنایی؛ رشد تفکر انقالبی در کودك، روحیه اخالص، فداکاري، ایثار، شجاعت، 
 شناسی، مبارزه با ظلم، خودکفایی، حمایت از مظلوم.دشمن

هاي کوچک این نهضت مال شماست؛ بلکه باید بگوییم که این کودك«
امید من به شما  ...شما؛  من امید دارم به ...اینها سهمشان بیشتر است! ...

اهللا مقدرات کشور ما بعد از این شاءهاست، امید من به شماست که اندبستانی
: 6ج ، صحیفه امام(« در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور باشید

505 .( 
باید کاري کنیم که این کودك و نوجوان که امروز در این دوران حساس «

کند، امام را ندیده است، جنگ الب و نظام زندگی میکننده انقو مهم و تعیین
را ندیده است، انقالب را ندیده است، با آن ایمانی بار بیاید که بتواند در مقابل 

گري امریکا، در مطامع دشمنان، در مقابل تجاوز بیگانگان، در مقابل سلطه
رهبر (» هاي استعمارگري ... مثل کوه محکم بایستدمقابل نفوذطلبی دستگاه

 ).09/02/1377انقالب، 
 

  )متفکر/ خردورز(دان عالم و فلسفه کودك
 کودك، به فلسفه و فکر واژگان حوزه معنایی؛ رشد فکري کودك، سالمت فکري، آموزش

 . خوانیو کتاب کتابآموزي، خردورزي، تفکر محوري، تحصیل، علم
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صیل علم یک حقیقت غیرمتناهی است و انسان اگر در تمام عمر هم تح«
  ).495: 16(صحیفه امام، ج ...» علم را بکند باز به آخر نرسانده است 

تر است، یاد دادن تفکّر است. کودك ما فرابگیرد کار دوم که از این مهم«
فکر صحیح، فکر منطقى و براى فکر کردن درست راهنمایى ، که فکر کند

انقالب، (رهبر » باید فکر کردن را در جامعه نهادینه کرد ...بشود؛ 
17/02/1393.( 

 

 مدارکودك اخالق
، احترام به والدین، (ع)و اهل بیت (ص)واژگان حوزه معنایی؛ آشنایی کودکان با اخالق سیره پیامبر

 گفتن، نیکی کردن، خیرخواهی.آداب سخن گویی، بردباري، مهربانی، گذشت،کاري، راستدرست
و تهذیب نفس در ها همه براي این است که اعوجاج اخالقی گرفتاري«

» اعوجاج اخالقی بوده است، تهذیب نفس در کار نبوده است. کار نبوده است
 ). 495: 16ج ، صحیفه امام(

مان اهتمام بورزیم. در درجۀ اول باید به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکان«
اگر توانستیم هویت انسانی این کودك را از آغاز کودکی شکل بدهیم و خلقیاتی را 

آن به وجود بیاوریم، این براي همیشه به درد خواهد خورد ... اگر چنانچه شخصیت  در
کودك از آغاز ساخته شد و شکل گرفت تأثیرات عوارض بر اخالقیات کمتر خواهد 

(رهبر انقالب، » کننده هم بین راه کمک خواهد کردبود و عوامل کمک
20/07/1391.( 

 

 پذیر (اجتماعی)کودك جامعه
پذیري، احترام به رشد روحی کودك، معاشرت و رفتار اجتماعی، مسئولیت زه معنایی؛واژگان حو

نفس، گرایی، روحیه تعاون و همکاري، روحیه انتقادپذیري، داراي اعتمادبهحقوق دیگران، قانون
آینده، همت بلند، تن به کار دادن، شادابی و نشاط روحی، سواد خودباوري، کنجکاوي، امید به 

 ، سبک زندگی، الگوي مصرف.ايرسانه
چیزي که مهم است، قضیه پروراندن روح این اطفال از کوچکی تا برسد «

، صحیفه امام( »روند، آنها را تربیت روحی بکنند و تربیت علمیدر هر جا که می
 ). 495: 16ج 
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 همسئولیت تربیت بشود؛ داراي روحی باید داراي حس ...آموز، دانش«
ت تربیت بشود؛ شجاع، ود؛ راستگو تربیت بشود؛ بلندهمبشآزاداندیشی تربیت 

در اختیار شما، باید با این  شوندهدامن، پرهیزکار؛ نسل تربیتفداکار، پاك
 ). 19/02/1397(رهبر انقالب، » خصوصیات تربیت بشوند؛ افق دید اینهاست

 

  تندرست  کودك
عمومی، بهداشت فردي و  تسالم همگانی، ورزش رشد جسمی، ورزش، :واژگان حوزه معنایی

 محیط، تغذیه، حفاظت از محیط زیست، اهمیت اعضاي بدن، طبیعت پاك.
کند طور که بدن را تربیت میعقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان«

کند و اگر عقل سالم باشد، تهذیب نفس کند، عقل را هم سالم میو سالم می
 ).146: 6(صحیفه امام، ج» هم دنبال او باید باشد

هم سالمت جسمی، و هم سالمت معنوي و هم سالمت فکري را «... 
مناسب؛  باهم داشته باشند و نگه دارند. سالمت جسمی را با ورزش و با تغذیه

 ).23/9/1395(رهبر انقالب، » تأمین کنند

 
 بندي کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی. مفصل2نمودار
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 دربارة شبکه کودك
هاي خود را براساس منظومه ي جمهوري اسالمی ایران مدعی است که برنامهشبکه کودك سیما

ـ  هاي فطري، جسمیکند که در آن به ویژگیصیرورت کودك تراز تمدن نوین اسالمی تولید می
بندي این منظومه، کودکی را حرکتی، اجتماعی، احساسی و عقلی کودکان توجه شده است. نظام رده

سالگی (دوره جویش و کشف) تعریف  12تا  10(دوره آموزش و تعلیم) و  سالگی 9تا  7بین سنین 
سازان تمدن اي خانواده در تربیت آیندهدستیار رسانه«در بیانیه مأموریت، شبکه خود را کرده است. 

معرفی کرده و شکوفایی استعدادهاي خردساالن و کودکان بر مبناي منظومه » نوین اسالمی
سبک زندگی اسالمی ایرانی، اقتصاد مقاومتی، داشته است.  صیرورت را هدف خود بیان

هاي موضوعی شبکه در آموزي اولویتخوانی و سرگرماي، کتابهاي زندگی، سواد رسانهمهارت
 اعالم شده بود.  1396سال 

 در بازة زمانی شش ماهه به تفکیک ساختار کانالهاي . برنامه1جدول 
 درصد 2انمدت زم درصد 1تعداد ساختار برنامه
 49 703:45:18 9/37 113 انیمیشن کوتاه

آنونس، آرم استیشن، اذان، وله، اعالم 
 91/11 171:22:10 - - برنامه، و ...

 16/10 145:29:21 7/0 2 عروسکی
 7/9 138:52:52 8/17 53 سینمایی انیمیشن

 6/6 94:46:09 7/2 8 ترکیبی
 9/4 70:27:07 3/5 16 سینمایی و سریال رئال

 7/2 39:58:00 - - آگهی بازرگانی
 6/2 36:45:21 6/33 100 کلیپ
 8/1 27:10:58 3/0 1 مسابقه
 4/0 05:57:56 7/0 2 مستند
 14/0 01:24:48 1 3 3تک قالب
 100 00:00:14364 100 298 جمع کل

 
 بدون احتساب تکرارهاي برنامه .١
 با احتساب تکرارهاي برنامه. ٢
گنجد؛ مانند بیانات رهبر معظم انقالب، اختارهاي فوق نمیمنظور از تک قالب، ساختاري است که در هیچ کدام از س. ٣

 حسینی.خوانفانوس و کتاب
سفند ماه   .  ٤ ساعت  ٢٩ شبکه در دو روز آخر ا افھ پخش  ٢۴ روزه، تا  اعت اض شت که جمع کل  یعنی دو س برنامه دا

 ساعت افزایش داده است. ١۴٣۶ هاي پخش شده را بهبرنامه
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به تفکیک تولیدي و تأمینی کانالهاي . برنامه2جدول   

 درصد 2انمدت زم درصد 1تعداد ساختار برنامه

 40 573:58:46 21/31 93 تأمینی خارجی
 26 373:23:55 21/32 96 تأمینی داخلی

 72/16 239:31:48 03/3 9 تولیدي شبکه

 58/2 36:45:21 55/33 100 کلیپ

 79/2 39:58:00 - - هاي بازرگانیآگهی

 سایر
 91/11 171:22:10 - - (آنونس، اعالم برنامه و ...)

 100 1436:00:00 100 298 جمع کل
 

 به تفکیک موضوع اصلی کانالهاي . برنامه3جدول 

 مدت زمان 3تعداد موضوع برنامه
 532:38:39 123 فرهنگی

 467:58:28 82 اجتماعی

 112:30:03 77 معارفی

 95:12:21 12 ـ فناوريعلمی 

 14:54:08 2 اقتصادي

 01:26:11 2 سیاسی

 1224:39:50 298 جمع کل

 
 

 روز)  30× ماه  5روز اسفند) + ( 29× (ساعت  8= 1432ساعت ساعت اضافه +  4ساعت =  1436
 . بدون احتساب تکرارهاي برنامه 1
 . با احتساب تکرارهاي برنامه 2
 . بدون احتساب تکرارهاي برنامه 3
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به تفکیک کودك مطلوب کانالهاي نامه. بر4جدول   

 جمع کل تأمینی خارجی کلیپ تأمینی داخلی تولیدي شبکهکودك مطلوب

 مدت زمانتعدادمدت زمانتعدادمدت زمانتعدادمدت زمانتعدادمدت زمانتعداد

 48:16:50 21 7:27:34 1 1:29:22 4 39:19:54 00:00:0016 0 مداراخالق

 46:18:52 00:00:0029 0 141:38:16 44:40:36 00:00:0015 0 انقالبی

 52:21:58 00:00:0025 0 153:09:09 27:26:05 00:00:008 0 ایرانی

 75:39:22 40:04:4715 9 0:28:00 1 35:06:35 00:00:005 0 تندرست

 650:36:34 355:27:3587 50 136:53:351208:24:51 152:19:5722 4 پذیرجامعه

م و عال
 دانفلسفه

4 58:05:4512 40:55:41 1811:34:30 18 127:24:1851 217:42:54 

 89:50:56 00:00:0053 0 3409:43:21 50:01:29 30:06:0618 1 مؤمن

 43:52:24 43:34:3217 15 0:17:52 2 00:00:00 00:00:000 0 ندارد

573:58:462981224:39:50 93 347:23:5510036:45:21 239:31:4896 9 جمع کل

 هاي تلویزیونی شبکه کودكبرنامه تحلیل
 گفتمان نظریه هاي کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی در چارچوببه هویت بردن پی براي

شناختی بررسی شدند؛ زبان، تصویر، نشانه هاينظام همه از هاي گفتمانیو موفه، دال الکالئو
هویت کودکی پیوند  دال به را ايمعنایی یا ویژگی که ر آنچهدوربین و ه موسیقی، پوشاك، زاویه

 زند.می
هاي ارسالی شبکه که حاوي گفتمان موردنظر ترین پیامبا توجه به لزوم دستیابی به خالص

هاي تولیدي کانال نهال، مبنا قرار گرفت. اندرکاران آن باشد، تحلیل گفتمان همه برنامهدست
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» سرسفره خدا«له مجال پرداختن به همه آنها نیست، تحلیل برنامه ولی از آنجا که در این مقا
شود بر مبناي تحلیل گیري ذکر میآید. اما نتایجی که در قسمت نتیجهبراي نمونه در ادامه می

ها و برنامهاعم از تولیدي، تأمینی داخلی و خارجی و میانهاي پخش شده از شبکه کل برنامه
 ست.هاکلیپ

 به تفکیک کودك مطلوب کانالهاي تولیدي ه. برنام5جدول 
 هابرنامه درصد زمان تعداد کودك مطلوب

 50/63 152:19:57 4 پذیرجامعه
 ،»یک دو سه خنده«، »ململ«
 »چی، چرا چطور؟«، »ورجه ورجه«

 00/24 58:05:45 4 دانفلسفه و عالم
خوانم تو گوش من می«، »جام نهالی«

 »مندممن هنر«، »کارگاه نجار«، »کن

 سر سفره خدا 50/12 30:06:06 1 مومن

 - 0 00:00:00 1 ایرانی

 - 0 00:00:00 0 انقالبی
 - 0 00:00:00 0 تندرست

 - 0 00:00:00 0 مداراخالق
  100 239:31:48 9 جمع کل

 »خدا سرسفره«تحلیل گفتمان برنامه 
بر ذکر شبکه که در آن عالوه هاي محرم و صفردر ماه (ع)ویژه برنامه ایام سوگواري امام حسین
هاي نمایشی، عزاداري، ارتباط مستقیم با کربال، نواهاي مناقب و روایاتی از زندگی ایشان، آیتم

شود. در این برنامه ترکیبی که تمرکز اصلی آن حول مذهبی، معرفی کتاب، نقالی و ... مشاهده می
 بازیگر است.» سان مهدياح«مجري و » شهرام شکیبا«چرخد، دال مسائل معارفی می
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 هاي گفتمان برنامه سرسفره خدابندي دال. مفصل6جدول 
 نمونه مصادیق (متن برنامه) دال گفتمانی مطلوبکودك 

 کودك مؤمن

اعتقادات و باورها دعا 
 و مناجات

آشنایی با احکام و 
 مناسک

پخش زنده برنامه از کربال؛ پخش مستقیم تصاویر از حرم امام  -
، شور و هیجان هیآت عزاداري، کار گروهی کودکان در (ع)حسین

 ها ها و موکبعزاداري
سخن مجري در خصوص ثواب و پاداش خدمت در برپایی مراسم امام   -

  (ع)حسین
خواهیم بین ما و خدا واسطه شود که می (ع)مجري: از امام حسین -

 خدا دعاهاي ما را برآورده کند.
وفایی مردم به امامت و بی(ع)سلم نقالی مرشد: پایبندي حضرت م -

 کوفه و ...
الزیاره آموزش آداب زیارت اربعین از سوي مجري و توضیح نائب -

 بودن
آموزش نحوه عذرخواهی و عذرخواهی (توبه) به کودکان با اشاره به  -

 داستان حر 
 خوانی با حضور کودکانزنی و نوحههاي سینهپخش کلیپ -
روزي حق بر باطل با اشاره به سخنرانی امام بیان واقعه عاشورا و پی -

 در کوفه و شام و ذکر حقایق کربال از زبان ایشان. (ع) سجاد
پرداختن به موضوع خود گذشتگی و ایثار به کودکان با بیان داستان  -

 .دهقان فداکار
 » در هنگام  نوشیدن آب (ع)سالم  دادن بر حسین«سازي مناسک -
ر برنامه (اهمیت سالم دادن از نگاه امام د (ع)بیان سیره اهل بیت -

 )(ع)حسین
نحوه تذکر و بیان اشتباه افراد در آیتم نمایشی احسان (بیان روایتی از  -

: دوست واقعی کسی است که اگر کار اشتباهی کردیم بهمون (ع)امام حسین
 تذکر بدهد)

سازي دوست خوب و موضوع وفاداري با اشاره به داستان برجسته -
 بودند. (ع)سلم که هم دوست و هم پسرعموي امام حسینحضرت م

 براي کنترل خشم باید از امامان، فروتنی و تواضع را یاد یگیریم. -
 دستگیري و کمک به فقرا از نیکوترین کارهاي فرد مؤمن است. -
  (ع)هاي محیط زیست در سایه سیره عملی امامانآموزه -
 (ع)م حسین، دختر اما(س)داستان شهادت حضرت رقیه -
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 هاي گفتمان برنامه سرسفره خدابندي دال. مفصل6جدول ادامۀ 

 نمونه مصادیق (متن برنامه) دال گفتمانی مطلوبکودك 

کودك عالم و 
 دانفلسفه

 کتاب و کتابخوانی
 

آن مرد در باران «معرفی کتاب صحیفه سجادیه، معرفی کتاب 
زرگ مردان ب«)، معرفی کتاب (ع)(با موضوع حضرت عباس» آمد
هاي بنفشه (با موضوع حبیب بن مظاهر)، معرفی کتاب» باوفا

 (مجموعه چهارده معصوم) و ...

 سالمت عمومی کودك تندرست

هاي حاضر در پخش آیتم نمایشی کوتاهی از بازي مرشد با بچه -
 استودیو

 ها بازي و ورزش گروهی احسان با بچه -
و مادرها روزي یک ساعت شود که اگر پدر میبه والدین توصیه  -

اي هاي رایانهها بازي کنند گرایش آنان به سمت بازيبا بچه
 یابد.کاهش می

کند و را نمایندگی می» کودك مؤمن«، دال مرکزي است که هویت »معنویت«در این برنامه      
گیرد. می قرار» احکام و مناسک«و » اعتقاد و تعبد«، »دعا و مناجات«هاي در نسبتی قوي با دال

با مخاطب کودك قرار » صمیمیت«و » ذهنیهم«بندي گفتمانی آن، مجري در وضعیت در مفصل
گشاید. اجراي برنامه چندان سنخیتی با مخاطب کودك گیرد و به تعبیري زبان کودکی نمینمی

 شود. ندارد و تفاوتی در اجرا براي بزرگسال مشاهده نمی
و » بودن عزاداريجمع«هاي ان در نسبتی با دالبندي این گفتممذهب در قالب مفصل

پذیري، ایثار و از خود گذشتگی و همچنین  شود. بخشش و توبهمالحظه می» ستیزيظلم«
خشونت «هاي گفتمان غربی مبنی بر بندي، گزارههایی است که در مفصلوفاداري از دیگر دال

عنوان معیار و میزان مطلوب شناسانده هراند. در این میان سیرة ائمه برا به حاشیه می» مذهبی
 کند. ، هویت اسالمی کودك را تقویت می»حب حسین«شود و می

است. » دوستیانسان«و » معنویت«بندي ارتباط قوي میان هاي این مفصلیکی دیگر از دال
د. آیناند از انسانیت به دورند و دیووش به حساب میبهرهگو اینکه دیگرانی که از معنویت بی

شبکه از این راهکار هژمونیک براي به حاشیه راندن گفتمان غرب که در آن معنویت جایی ندارد 
 به خوبی استفاده کرده است. 

سازي در قالب بیان آداب زیارت، سالم به حسین دادن بعد از ها و مناسکبندي به سنتپاي
هاي تساهل و ت که در مقابل دالهایی اسزنی، زیارت اربعین و ... از دیگر دالنوشیدن آب، سینه
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خوشگذرانی گفتمان غرب قرار گرفته است و بدین ترتیب هویت کودك اسالمی ایرانی را رقم 
 زده است.

هایی که آن را جنگ قومی این برنامه با محوریت قرار دادن حقایق واقعه عاشورا و طرد دال
در امور » تساهل و مداراي«مانی کنند، به خوبی توانسته است دال گفتاي قلمداد میو قبیله

 مذهبی گفتمان غرب را به عقب براند.
هاي اجتماعی، نشان از در پایان مرد محور بودن برنامه و بازنمایی غیاب دختران در صحنه

 بندي گفتمانی آن در نظم گفتمانی هویت مردانه دارد.  ارتباط مفصل
 گیريبحث و نتیجه

ها در ریشه در گفتمان دارد. زیرا همه واقعیت» هویت«ز باید توجه داشت که بیش از هر چی
شوند. بنابراین، هویت را باید در فضاهاي جدیدتري چون فضاهاي گفتمانی ها زاده میگفتمان

 دهند. ها را تعریف و شکل میهاي گفتمانی هویتجستجو کرد. چرا که کنش
ویت در نظر گرفت. چون هویت تا کننده هتوان به مثابه منبع روایتمتون تلویزیونی را می

شود. ها برساخت میحدودي یک روایت است و همواره نوعی بازنمایی است که در قالب گفتمان
هاي فردي، گیري باورها و هویتتواند در شکلمتون تلویزیونی محرکی است محیطی که می

واند خنثی باشد و فرستندگان ترو هیچ متن تلویزیونی نباید و نمیاجتماعی و ملی مؤثر باشد. از این
پیام باید تالش کنند تا گفتمان خاص و موردنظر خود را مسلط کنند و با تأثیر در مخاطبان، به 

 تعیین شده دست یابند.اهداف از پیش
 هاي تلویزیونی شبکه کودك، به روش استداللبرنامه گفتمانی رو، نظمدر پژوهش پیش

هاي مؤلفه ست. به این ترتیب که پژوهشگر با مفروض گرفتنقیاسی (کل به جزء) شناسایی شده ا
هاي رهبران انقالب اسالمی استخراج شده اسالمی که از اندیشهکودك مطلوب گفتمان انقالب 

با رویکرد  را آن موجود از پیش هاییفرض سایه پیش در و متون تلویزیونی رفته سراغ به است،
هاي شخصیتی کاراکترهاي اصلی، هر با تحلیل ویژگی. الکالئو و موفه تحلیل گفتمان کرده است

هاي کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی در هر برنامه از طریق اشارات موجود کدام از مؤلفه
در داخل متن، یا با استفاده از درك متن و مفروضات نانوشته آن استخراج و با کنار هم قرار دادن 

بکه در بازنمایی کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی آنها، هویت گفتمانی و میزان توفیق ش
 بررسی شد. 
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داند که موجد کودکی را برساخته اجتماعی و ایدئولوژیک می» گرایی اجتماعیبرساخت«رویکرد 
هاي کودکی متعدد است. در همین راستا، گفتمان انقالب اسالمی نیز هویت هاي کودکیهویت

هاي تلویزیونی خود به نحو دارد شبکه کودك، آنها را در برنامه مختلفی را برساخته است که انتظار
 درستی بازنمایی کند. 
دهد شبکه در بازنمایی هویت کودك مطلوب گفتمان انقالب اسالمی گام نتایج نشان می

رسد گفتمان ها را برساخت کرده است. هر چند به نظر میبرداشته و به اشکال مختلف آن هویت
صورت موقت تثبیت ر مواردي مداخله هژمونیک داشته و معناي مورد نظر را بهانقالب اسالمی د

 کرده است.
 

 هاي تولیدي شبکهاسالمی در برنامهبازنمایی کودك مطلوب گفتمان انقالب
است که با چهار » پذیرکودك جامعه«هاي تولیدي شبکه، بیشترین بازنمایی هویت کودکی، در برنامه

ساعت  152در مجموع » چی، چرا چطور؟«، »ورجه ورجه«، و »دو سه خندهیک «، »ململ«برنامه 
این هویت، هم راستا با گفتمان غرب، در حد نسبتاً باالیی  .از آنتن شبکه را به خود اختصاص داده است

رانی گفتمان که از حاشیهبرجسته شده است و در سراسر متون مورد بررسی حضوري فعال دارد در حالی
 هاي آن کمتر سخن به میان آمده است. هغرب و مؤلف

خوانم تو من می«، »جام نهالی«با چهار برنامه » دانکودك عالم و فلسفه«بازنمایی هویت 
ساعت در رتبه دوم قرار دارد.  58حدوداً  اختصاصو » من هنرمندم«، »کارگاه نجار«، »گوش کن

هاي درسی در قالب مسابقه جام نهالی، بآموزي و تفکرمحوري با سوال از کتاها علمدر این برنامه
ارز شده است. در گفتمان انقالب اسالمی علم و کتابخوانی و خالقیت در ساخت کاردستی هم

پیشرفت اگر در خدمت مصالح انسانی باشد، ارزشمند است و اگر صبغه الهی و معنوي به خود 
النیت گفتمان انقالب اسالمی نگیرد قطعاً از سمت گفتمان مطرود است. فرق بین خردورزي و عق

هاي نگاه اومانیستی به علم و عقل است که شبکه در بازنمایی هویت و گفتمان غرب در تفاوت
کودك عالم به این مهم توجه چندانی نشان نداده است و بیشتر بازنمایی کننده عقالنیت و 

هویت در رتبه دوم  تفکرمحوري مورد نظر گفتمان غرب گام برداشته است. اینکه بازنمایی این
 تولیدات شبکه قرار گرفته است، خود محل تأمل است.

به ترتیب با » چی، چرا چطور؟« و با برنامه » سرسفره خدا«با برنامه » کودك مؤمن«هویت 
بعدي قرار دارند. در شبکه کودك، هویت دینی بازنمایی شده  ساعت در رتبه 1:30ساعت و  30

هاي داللت و نشانه و نمادهاي خاص بخش باشد که با ترسیم نظامباید به مثابه پاردایمی معنا
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بندي کند که چنین نبود. اي از هویت دینی و الگوهاي هنجاري فرهنگی را صورتخود، نوع ویژه
به عنوان سرمدار بازنمایی کننده هویت کودك مؤمن، به هیچ وجه » سرسفره خدا«در برنامه 

سازي سازي ویژه کودك با برنامهص ندارد و تفاوتی در برنامههاي داللتی خاردپایی از این نظام
 شود.بزرگسال در آن مشاهده نمی

بهره نبوده است. یکی از ساز بسیار نیرومندي است که شبکه از آن بیمذهب، عامل هویت
آید. زیرا حضور به دست می» خود«اي سپهرنشانهدالیل نیرومندي آن از طریق بودن در فضاي 

سازد و بیرون از آن فضا بسیاري از اي خود، آن را براي اعضاي آن فضا قابل فهم مینشانهدر سپهر
اي دیگري، بیگانه و غیرقابل دهد و براي افراد در سپهر نشانهاي خود را از دست میهاي نشانهجنبه

رهنگی خوبی بهره برده است و توانست مرزهاي فاز این عنصر به» سرسفره خدا«فهم است. برنامه 
اي مذهب شیعه را تا عراق بگسترد و به این ترتیب کودکان شیعه آنجا را در سپهر نشانه شیعه

اي هاي کودك عالم و کودك تندرست نیز به گونهوارد نماید. در برنامه سرسفره خدا، هویت
 بازنمایی شده است. 
مذهبی، نیایش به هاي ها و توصیهسازي مذهب، البته که سرودها، روایتدر کنار برجسته

درگاه پروردگار، شکر نعمات او، ذکر صلوات، آرزوي فرج و ... در خدمت بازنمایی هویت کودك 
مل و ... هاي ملها با حجاب اسالمی در برنامهاند. حضور کودکان تماشاچی در برنامهمؤمن بوده
ادعیه و سرودها به هایی از توجه شبکه به هویت دینی دارد. همچنین برخی روایات، نیز نشانه

 هاي پرتکرار به هویت کودك مؤمن شیعی معطوف هستند.ها یا کلیپصورت آیتم
اي که بدون تحول هویت گفتمانی، منحصراً هاي تولیدي شبکه نشان داد برنامهبررسی برنامه

را بازنمایی کند، » کودك تندرست«، و »مدارکودك اخالق«، »کودك ایرانی«، »کودك انقالبی«
 نشده است. پخش

شناسی، دشمنهاي مهم آن از قبیل بندي نشانهکه حاصل مفصل» کودك انقالبی«هویت 
هاي رفت وجه غالب برنامههستند، انتظار میمبارزه با ظلم، خودکفایی، حمایت از مظلوم و ... 
اي برجسته شود. لکن چنین نبود و برنامه شبکه باشد و بازنمایی آن در حد نسبتاً گسترده

هاي تولیدي هاي برنامهاي که این هویت را بازنمایی کند، شناسایی نشد. حتی در آیتمداگانهج
هم نتوانستیم ردي از بازنمایی این هویت بیابیم. هر چند شاید شبکه بازنمایی این هویت را در 

هم هاي مختلف و رود شبکه هم در آیتمهاي تأمینی دنبال کند، لکن انتظار میکلیپ برنامه 14
 در تولیدات، بازنمایی این هویت را باید در دستور کار قرار دهد.
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گر هویت شمار داللتبی اينیز مشابه است. با وجود منابع نشانه» کودك ایرانی«هویت  بازنمایی
» ململ«ها و ... به جزء چند آیتم در برنامه ایرانی از قبیل مشاهیر، شهرها، نمادهاي ایرانی، اسطوره

خش سرودهاي شاد و هیجانی دربارة ایران و به اهتزار درآوردن پرچم ایران، موجب تقویت که با پ
اي مستقل یا شخصیتی نمادین براي هویت ایرانی کودکان شود، برنامهپرستی در کودکان میوطن

 شناسایی نشد. 
هاي کلیپ در قالب برنامه 15باز هم براي جا نماندن از بازنمایی این هویت به پخش  شبکه

هاي تأمینی داخلی، بازگویی حکایات اقتباس شده از متون ادبیات فارسی در پالتوي مجریان برنامه
هاي ملی و لزوم فلسفه و چگونگی برگزاري مراسم مربوط به مناسبتترکیبی، یا بیان کالمی 

ي متوسل شده است که پاسخگوي گفتمان انقالب اسالمی و مرزبند حفظ رسوم و ادبیات ایرانی،
 هاي غیرایرانی نیست. پررنگ با دیگري

کودك ایرانی، برساخت هویت ملی و معرفی من به منزله یک ایرانی است. لذا  هویتهدف 
ها باید شوند، باید حول خود و دیگري شکل بگیرند و همه نشانهاي که از متن برساخته میمعانی

اي مانند آرش کمانگیر، هایی اسطورهستانبه نمایندگی از ایران حرف بزنند. شبکه باید با روایت دا
کند همه آنها را به هویت یک ایرانی الگو ها و مراسم ملی، نوروز و ... سعی نمادهاي ایرانی، آیین

سازد هویت ایرانی اسالمی ارتباط دهد اما در نهایت آنچه معناي اصلی یک ایرانی الگو را بر می
 است. 

هاي هویت ملی است. هر چه این زبان تمایزبخش، از مؤلفهمنزله عنصر اصلی زبان فارسی به
نگهداشت آن در اي در زندهشود. لکن، اهتمام ویژهتر باشد، پیوستگی ملی بیشتر میپویاتر و با نشاط

هاي تأمینی خارجی که اشتباهات شود. به ویژه در پالتوهاي مجریان و برنامهشبکه مشاهده نمی
اي که زبان فارسی را برجسته سان به این زبان است. سواي آن برنامه ویژهرترجمه و ویراستاري آسیب

 هاي دیگر را به حاشیه براند، نیز در شبکه یافت نشد.و زبان
اند و تأثیرگذار در هویت نمادهاي ملی مانند پرچم، سرود ملی و ... به منزله عالمت یک ملت

اند و همه ل، آزادي، شهیدان، شکل گرفتههاي بهمن، ایمان، مردم، استقالملی که حول نشانه
هاي گفتمان انقالب اسالمی هستند لکن در شبکه به جز معدود کلیپ و آیتم، اینها از نشانه

هاي شبکه مالحظه نشد. در هالیوود بنا به ریزي مشخصی براي بروز و نمود آن در برنامهبرنامه
تصاویر، حتماً پرچم امریکا جانمایی شود  هایی در پس زمینهقانونی مقرر شده است تا در سکانس
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هایی از این دست تا در ناخودآگاه مخاطب بشیند و حس مثبتی به آن پیدا کند. جاي خالی طراحی
 در شبکه محسوس است.     

توانست از آن در راستاي تقویت هویت ایرانی بهره بجوید، مؤلفه دیگري که شبکه می
استفاده از قهرمانان ملی به الگوسازي و برساخت الگوهاي هاي ملی است. آوران و شخصیتنام

در » پوریاي ولی«کند که شبکه به چند برنامه تأمینی داخلی ازجمله هویت ایرانی کمک می
 انیمیشن پهلوانان بسنده کرده است.

و » سرسفره خدا«هاي برنامه در شبکه کودك به آیتم» مدارکودك اخالق«هویت  بازنمایی
واگذار شده است و برنامه یا شخصیت مستقلی که این هویت را بازنمایی کند، » ه خندهیک، دو، س«

 هاي شبکه یافت نشد.در برنامه
هاي آشنایی با مداري در دو برنامه سرسفره خدا و یک، دو، سه خنده عموماً حول دالاخالق

ست. در نحوه انتقال قولی شکل گرفته ا، رازداري و خوش(ع)و اهل بیت (ص)اخالق و سیره پیامبر
هاي استداللی استفاده هاي اخالقی هم به منظور تثبیت هر چه بیشتر صحت پیام، از شیوهپیام

دهد دلیل خردگرایانه بیاورد. به نظر کند براي آنچه انجام میمدار سعی میشده است. فرد اخالق
هویت یک ایرانی با هاي برجسته و علمی ایرانی، براي برساخت رسد الگوسازي از شخصیتمی

 اخالق اثرگذارتر از پالتو یا اجراي نمایشی مجریان باشد.  
هم در برنامه یا شخصیت مستقلی بازنمایی نشده و در برخی » کودك تندرست«هویت 

مل و یک، دو، سه خنده به آن پرداخته شده است. برنامه هاي سرسفره خدا، ملهاي برنامهآیتم
زند و سالمتی و تندرستی را ذیل دینی دست به مداخله هژمونیک میهاي سرسفره خدا با گزاره

خواهد سالم و تندرست باشد، باید به کند که اگر میدهد و از سوژه درخواست میدین قرار می
 مسائل دینی توجه کند. 

پاکی طبیعت » ململ«و » یک، دو سه خنده«هاي هاي کوتاهی از برنامهها و بخشدر آیتم
داران محیط زیست، آب، زمین و ... به گیرند و دوستارزي قرار میست در زنجیره همو محیط زی

هاي دیگر که رشد شوند. اما در بخشساز و معنابخش این هویت معرفی میمثابه منابع هویت
کند، مجري سوژه را به هویت کودك تندرست و سالم جسمی و تغذیه دال محوري پیدا می

 کند. را مطلوب جامعه معرفی می خواند و چنین کودکیمی
و » ایرانی«، کودك »کودك مؤمن«دهد عموماً شبکه در بازنمایی هویت می نشانها یافته
شناختی دارد. به این معنی که در طول برنامه گرایانه و هستیرویکردي  ذات» انقالبی«کودك 
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تغییري در هویت کودکی رخ  آید و تحول واز ابتدا تا انتها یک هویت از کودکی به نمایش درمی
خارج » کودك مؤمن«دهد. براي مثال در برنامه سر سفره خدا برنامه از بازنمایی هویت نمی
شود. این شیوة بازنمایی ایده ثابت، یکپارچه و ذاتی بودن هویت کودکی را به ذهن متبادر نمی
چی، چرا، «ند برنامه هاي خالقانه مانکند. در متون مرتبط با آموزش کاردستی و فعالیتمی

شود مخاطبان به خالقیت و نیز شاهد تحول گفتمانی نیستیم. در این متون تالش می» چطور؟
ها اغلب نقش انفعالی دارند گونه آیتمهاي نوآورانه تشویق شوند. از آنجا که کودکان در اینفعالیت

افتد. کودکان کودکانه اتفاق نمیزند، تحولی در هویت اي از آنها سر نمیو در عمل، فعالیت خالقانه
هاي دهند یا دنباله رو قواعد و آموزهدر این گونه متون یا حضور ندارند یا خالقیتی از خود نشان نمی

 بزرگساالن هستند.
، هویت کودکی ماهیت ثابت و »پذیرکودك جامعه«ها به ویژه اما در بازنمایی سایر هویت
هاي آن، مل و شخصیتگیرد. برنامه ملکودکی را در برمیهاي یکسانی ندارند و طیفی از هویت

هاي زیادي را برساخته اند و هویترو بودهوورجه در این زمینه پیش یک دو سه خنده، ورجه
 اند. کرده

هاي کودکان گري کودکان نیز محل تأمل است. در متون بررسی شده شخصیتها کنشدر برنامه
یا رفتارهاي نامطلوب هستند. جاي خالی هویت کودك انقالبی فعال و  هاي انفعالیعموماً در موقعیت

قهرمان که تمدن اسالمی و ایرانی را نمایندگی کند و به فکر تغییر شرایط و برهمزدن قواعد جهانی 
شود. سوژه هاي غربی را به چالش بکشد، به شدت احساس میباشد، دست به ابتکار بزند و سلطه ارزش

هاي جدید و قادر به کنش مستقالنه در چارچوب قواعد و هنجارهاي جربه کردن موقعیتفعال به دنبال ت
هاي شبکه کودك منفعل، اصراري بر تغییر شرایط ندارند هاي برنامهموجود است. در حالی که شخصیت

 و همه بزرگساالن در پی اصالح رفتارهاي نادرست آنها هستند.  
 

 هاي تأمینی شبکهاسالمی در برنامهانقالب بازنمایی هویت کودك مطلوب گفتمان 
هاي تأمینی خارجی بیشترین زمان آنتن شبکه را به خود اختصاص داده است. بنابراین، بررسی برنامه
 اند، نیز حائز اهمیت است. ها بازنمایی کردههاي کودکی که این برنامههویت

کودك «ساعت  335نامه و بر 50پخش شده از شبکه کودك با  هاي تأمینی خارجیبرنامه
کودك «ساعت  40برنامه با  9، »دانکودك عالم و فلسفه«ساعت  127برنامه با  18، »پذیرجامعه

 43برنامه با  15را بازنمایی کرده است. البته » مدارکودك اخالق«ساعت  7برنامه با  1و » تندرست
انقالب اسالمی جایی نداشته اند که در گفتمان هاي دیگري را بازنمایی کردهساعت هم هویت
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دان، پربسامدترین پذیر و کودك عالم و فلسفههاي کودك جامعههاي خارجی هویتاست. در برنامه
 اند. بازنمایی را داشته

اند. این هاي خارجی، بیشترین سهم زمانی را از آنتن داشتهبعد از برنامه هاي تأمینی داخلیبرنامه
 18با » کودك مؤمن«ساعت،  136برنامه و  22با » پذیرکودك جامعه«ها نیز بیشتر هویت برنامه

 . اندساعت را بازنمایی کرده 39برنامه و  16با » مدارکودك اخالق«ساعت،  50برنامه و 
 18ساعت ( 5/11دان با هاي کودك عالم و فلسفهترتیب هویتهاي پخش شده هم بهکلیپ

مورد) و کودك  12ساعت ( 8پذیر با د)، کودك جامعهمور 34ساعت ( 9:45مورد)، کودك مؤمن با 
 اند. مورد) را بازنمایی کرده 15ساعت ( 3ایرانی با 

ساعت،  650:36با » پذیرکودك جامعه«هاي تولیدي و تأمینی شبکه هویت در مجموع برنامه
بیشترین ترتیب ساعت، به 89: 50با » کودك مؤمن«ساعت، و  217:42با » دانکودك عالم و فلسفه«

هاي کودکی در شبکه حضور کمرنگی اند. بازنمایی سایر هویتحضور را در آنتن شبکه کودك داشته
 دارند. 

این گونه است که کودك » پذیرکودك جامعه«هاي بازنمایی کننده هویت عموماً روال کلی برنامه
ن را حل کند، لذا رفتارهاي داند چگونه آشود و نمیتجربگی با مشکلی روبرو میدلیل ناآگاهی و بیبه

زند. اینجاست که شخصیت بزرگسال دانا براي راهنمایی نامطلوبی ناشی از جهل از کودك سر می
کند و در انتها پیام هاي زندگی آشنا میهاي اجتماعی و مهارتشود و کودك را با ارزشوارد می

شود. آیا با این ح بازنمایی میپذیر به وضوبندي شده و هویت کودك جامعهآموزشی به صراحت جمع
 سازي کرد؟ توان دیگريبازنمایی هویت نامتوازن و کاریکاتوري می

ها اموري ذاتی و ثابت نیستند بلکه کند: هویتگرایی روشن بیان میپاسخ را رویکرد برساخت
یار ها و استانداردهایی را که معهاي هژمونیک جامعه، ارزشبرساخته اجتماع هستند و اولویت

سازد. تأکید و تمرکز بر کنند و گفتمان کودکی را بر میتشخیص کودك مطلوب هستند، تعیین می
کند و سایر پذیر) به برساخت این هویت در بین کودکان کمک مییک یا دو هویت (کودك جامعه

به  کنند وهاي طبیعی کودکی جلوه میها به مثابه شکلراند. این هویتها را به حاشیه میهویت
 شوند. هاي عینی شده، ایدئولوژیک و هژمونیک تبدیل میگفتمان

دهد شبکه به نشان می» پذیرکودك جامعه«از سوي دیگر تکرار و تأکید بر بازنمایی هویت 
هاي زندگی و اجتماعی تأکید هاي آموزنده، آموزش مهارتسازي گفتمانی، بر عرضه پیامجاي برنامه

پذیر که هدف از دوره کودکی را ل شبکه در بازنمایی هویت کودك جامعهرسد تمایدارد. به نظر می
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بیند، منطبق با نظریات کارکردگرایی باشد که براي آماده شدن براي ایفاي نقش در بزرگسالی می
حفظ نظم، کارکرد مطلوب و انسجام اجتماعی جامعه، تالش دارد ایدئولوژي و هنجارهاي مورد 

هاي مورد انتظار را به کودکان آموزش دهد. این رویکرد هر چند قشقبول دنیاي بزرگسالی و ن
هاي فردي کودکان و داراي مزایایی همچون حفظ نظم و انسجام اجتماعی است، کمتر به خالقیت

توان کنشگري و مشارکت آنها توجه دارد. از سویی تمرکز بیش از حد بر این هویت، فارغ از کارکرد 
ها، سرکوب بر مدیران شبکه، ممکن است به محدود کردن تنوع هویترسانه و فشارهاي بیرونی 

یابی منجر شود. سازي و هویتهاي فردي، و اختالل در فرایند دیگريقوه ابتکار و خالقیت
ها، سؤال و هاي برنامههاي آموزشی از سوي شخصیتبندي پیامهاي مجریان برنامه، جمعتوصیه

پذیر دارد که در آن یادگیري کودك جامعه اللت بر بازنمایی هویتجواب با تماشاگران و ... همگی د
هر  زند تا برنامه و شبکه در خدمت حفظ انسجام اجتماعی باشد.پذیري حرف اول را میو فرهنگ

چند در متون تلویزیونی شبکه کودك، سوژه و مخاطب از سوي گفتمان انقالب اسالمی فراخوانده 
و ... » من مؤمنم«، »من یک دانشمندم«، »اممن یک ایرانی«هایی مانند شود، اما کمتر با موقعیتمی

براي سوژه مواجه هستیم. یعنی در بازه مورد بررسی، گفتمان انقالب اسالمی نتوانسته است خود را 
در حکم گفتمان بالمنازع مستقر نماید و تنها گفتمانی باشد که امر اجتماعی، در اینجا هویت را 

ها شوند و در برنامهبندي میها به صورت ترکیبی و پیوندي مفصلاید. بلکه هویتساختاربندي نم
منازعات میان یابند. این در حالی است که گاه متعارضی هم امکان حضور و بروز می هايگفتمان
هاي شناورند که هر کدام هویت را ها، منازعاتی معنایی براي تعریف و معنابخشی به دالگفتمان

هاي بازنمایی شده در متون تلویزیونی شبکه سازند. لذا هویتازوکارهاي خود بر میبراساس س
هاي مورد انتظار گفتمان اي منسجم، فقط هویتصورت شبکهکودك باید در ترکیب با هم و به

صحنه جدال دو گفتمان انقالب اسالمی و انقالب اسالمی را براي سوژه (مخاطب کودك) برسازد.  
هاي هویتی در شبکه کودك باید به حدي شدید باشد که مخاطب شبکه نسبت به نهغرب بر سر نشا

فرهنگ و آداب غربی دافعه نشان دهد و بکوشد خود را به گفتمان انقالب اسالمی نزدیک کند. باید 
بتواند با ایجاد این تصور که فضاي گفتمانی انقالب اسالمی براي مخاطب کودك یک دنیاي آرمانی 

هاي اصلی گفتمان غرب را از مدلولش جدا کرده و آنها بر دیگري غرب برتري دارند، دالکند خلق می
هاي ها و فیلمپویانماییها تحت سیطره دنیاي غرب به کمک هایی که سالو آنها را به انزوا بکشاند. دال

 تلویزیونی است.
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