
 

 211 -382  / 7011زمستان ، 56شماره  ،71دوره /  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
های تلویزیونی در برنامه 91بازنمایی چیستی ویروس کووید 

 مَل(ی موردی برنامه مَل )مطالعه کودک
2، زینب مسیبی1سبحان یحیایی

 

 11/4/00، تاریخ تایید:1/2/00تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/JCSC.2021.528783.2387 

 چکیده 
ترین رویداد قرن بر ساختارهای فردی و اجتماعی تأثیر گذاشته است. این  عنوان مهم به 11شیوع ویروس کووید 

دهی به نیازهای شناختی مخاطبان از بحران کرونا را  ها در پاسخ پدیدۀ چندوجهی پیش از همه، جایگاه رسانه

ها از جمله تلویزیون اهمیت دارد تا روشن شود در توصیف ست. از این منظر، مطالعه محتوای رسانهبرجسته کرده ا

بندی، های چارچوبکند. پژوهش حاضر، با استفاده از دیدگاههایی استفاده میمسئلۀ جدید جهان از چه نشانه

عمومی نقش دارد، به واکاوی معانی ضمنی  گیری افکار ای پرنفوذ در شکل عنوان رسانه بازنمایی و اینکه تلویزیون به

پردازد. در نهایت، به پرسش اصلی می 11با محوریت چگونگی بازنمایی ویروس کووید« مَل مَل»برنامه تلویریونی 

با « کند؟ مل چه تصویری از این بیماری برای مخاطب روایت می برنامه تلویزیونی مل»پژوهش مبنی بر اینکه 

دهندۀ بازنمایی بیماری کرونا فراتر دهد. نتایج؛ نشانشناسی الگوی سلبی و کادوری پاسخ می استفاده از روش نشانه

هایی از این برنامه مشخص شد که روایتگری  اجتماعی است. در تحلیل بخش  عنوان یک پدیدۀ از یک امر طبیعی به

تأثیرگذاری ویروس بر زندگی فردی  کند و تصویرهای متفاوتی از های گوناگون تغییر می از بیماری کرونا در قسمت

 شود.  و اجتماعی ارائه می

 شناسی. ، تلویزیون، کودک، نشانه11بازنمایی، کوویدواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ویژه رویدادهایی  بازنمایی رویدادهای اجتماعی، یکی از رویکردهای رسانه برای کودکان است؛ به

کنند. شیوع  کان از نزدیک آنها را تجربه با دامنه فراگیری گسترده که ممکن است خود کود

های مختلفی از جامعه را درگیر کرده است.  هاست که الیه از نمونۀ این رخداد 11ویروس کووید 

، کروناویروس جدیدی باعث شیوع یک بیماری عفونی از 2011تر، اواخر دسامبر  به بیان دقیق

بزرگی برای سالمت عمومی جهان ووهان به سراسر کشور چین شد که در حال حاضر، تهدید 

(. سازمان بهداشت جهانی از این ویروس 2: 1911شود )فرنوش و همکاران،  محسوب می

به معنی ویروس تاجی  COVبه معنی جدید و  Nیاد کرده که در آن  NCOV-2020عنوان  به

 (. 1: 1918ون هونگ،  است )جانگ

ر داده و با توجه به شرایط قرنطینه و بحران فراگیر کرونا، سبک زندگی را تحت تأثیر قرا 

رسد کودکان، زمان بیشتری صرف استفاده از  نظر می های اجتماعی به تضعیف تعامل با گروه

دهد  کنند. نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما نشان میویژه تلویزیون می ها بهرسانه

« پویا»های سیما بودند و شبکۀ بیننده برنامه 1911ساله در بهار  1تا  4درصد کودکان 84که 

(. بر این 1911رسانی صداوسیما، درصد مخاطبان را جذب کند )پایگاه اطالع5441توانسته 

های شبکه پویا مخاطبان فراگیر دارد و محتوای آن در اوایل توان گفت که برنامهاساس، می

 شیوع این بیماری مورد توجه کودکان قرار گرفته است. 

کند و  هایی آکنده از معانی نهفته پخش می تلویزیون، برنامه»قد است: معت1جان فیسک 

تر تبدیل کند؛ معنایی که کارکرد  تر و مرجع کوشد با مهار این معانی، آنها را به معانی یگانه می

(. مروری بر مطالعات تأثیر تلویزیون بر 121: 1980)فیسک، « بینی غالب را داشته باشد جهان

هد که اثرگذاری محتوای تلویزیون، زمانی بر این مخاطب بیشتر است که د کودکان نشان می

های متن هماننندسازی کنند )شرام، ویلبر و  آنها واقعی بودن محتوا را باور و با یکی از شخصیت

سازد و  ای، باورها و افکار افراد را می (. به بیان دیگر، نمایش رسانه121: 1955همکاران، 

 دهد.  تأثیر قرار می فردی را تحترفتارهای اجتماعی و 

های جمعی تصویری که مردم در ذهن خود از دنیای بیرون دارند، بیشتر برگرفته از رسانه 

های اجتماعی، فرهنگی و الگوهای رفتاری را  توانند تغییرات ارزش ها میاست؛ چراکه رسانه

: 1918)بروجردی و رضوانی،  راحتی و سریع آن را بپذیرند کنند که مردم به ای منعکس گونه به

                                                            
1 John Fiske  
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های خلق معنای اوّلیه های تصویری شکل گرفته در صفحه تلویزیون، یکی از گذرگاه(. روایت15

(. از این رو، کودکان از 11: 1911زاده و اطهری، شود )نجف جهان در ذهن کودکان محسوب می

نظرسنجی مرکز تحقیقات  کنند. براساسها استفاده میعنوان راهنمای کشف پدیده تلویزیون به

درصد جزو 9244با « ململ»برنامه  11رسانه ملی، آمار مخاطبان خردسال سیما در فصل بهار 

(. بر 1911رسانی صداوسیما، های شبکه پویا اعالم شده است )پایگاه اطالعترین برنامه پربیننده

ش عروسکی و اینکه های نمایدلیل استقبال کودکان از برنامه همین اساس، این برنامه به

 پردازش زوایای مختلف از بیماری کرونا در متن این برنامه پررنگ بوده، انتخاب شده است. 

بنابراین مسئلۀ اثربخشی محتوای تلویزیون بر کودکان، اهمیت مطالعه چگونگی بازنمایی 

کند. پربیننده تلویزیونی را پررنگ می  در محتوای یک برنامه 11چیستی ویروس کووید

چه تصویری از ویروس « ململ»پرسش اصلی این است که در محتوای برنامه تلویزیونی 

 شود؟ کرونا بازگو می

ای خاص و از طرفی خطر  در جذب مخاطب به مسئله  های رسانه با توجه به اهمیت چارچوب

 شناسی یک برنامه کودک تعیین شده است.، هدف این پژوهش، نشانه11شیوع باالی کووید

ریشه در این « ململ»های نمایش عروسکی مثل اه دیگر، اهمیت مطالعه برنامهاز نگ

موضوع دارد که بخشی از درک و فهم کودکان از دنیای پیرامون در درگیری ذهنی با محتوای 

به نقل از شفیعی و یزدی،  Wood,1998:17گیرد )میتلویزیون از جمله نمایش عروسکی شکل 

گویی ساده از واقعیت، رخدادهای به شیوه روایت« ململ»رنامه (. از سوی دیگر، ب42: 1919

ای از روابط های پیچیدهدهد که در پس این روایتگری، معانی و نشانه جامعه را نمایش می

های انجام  زبانی، اجتماعی و طبیعی نهفته است که نیاز به تحلیل و بررسی دارد. اغلب پژوهش

اند. در نتیجه، وجه های آموزشی تمرکز کرده ، به موضوعهاشده در حوزۀ مطالعۀ متن رسانه

  شناسی یک پدیدۀ نوظهور در محتوای برنامهتوان در تحلیل نشانهنوآورانه این مقاله را می

 تلویزیونی برای مخاطب کودک دانست. 

 چارچوب مفهومی

اطالعات کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد با محوریت دسترسی کودکان به  15مادۀ 

های ضروری حفظ سالمت جسمانی و فکری  کند که هر کودکی باید به داده مناسب، تعیین می

ها برای رسیدن به این هدف، باید اطالعات مفید فرهنگی و  دسترسی داشته باشد. رسانه
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ها باید  (. بنا به این اصل، رسانهJempson&Charlotte,2005:12اجتماعی اشاعه دهند )

کودکان ارائه دهند که قابل فهم باشد و به سالمت آنها کمک کند. سالمتی را  اطالعاتی برای

شمار  های شانس زندگی افراد نیز به توان از هنجارهای اجتماعی قلمداد کرد که از مؤلفه می

رو هستند. به عقیدۀ  ها انسان در سراسر جهان از لحاظ سالمتی با مشکل روبه رود. میلیون می

نظران  (. صاحب955: 1911متی، مسئلۀ زیستی و اجتماعی است )عضدانلو، شناسان؛ سال جامعه

جای درمان و نیز  ساختن پیشگیری به معتقد هستند، بهبود وضعیت سالمت جوامع با جایگزین

رود )خانیکی  شمار می ترین رویکردهای توسعۀ جوامع به لزوم آموزش مطلوب همۀ افراد از اصلی

 (. 1919منش،  و عاطفی

و « تسهیل خدمات»، «آموزش»کنند؛  ها در عرصۀ سالمت در سه بُعد، نقش ایفا می هرسان

معنای نهادینه کردن باورها، رفتارهای صحیح. کارایی اصلی  آموزش به«. حمایت از سالمت»

ها در افزایش دانش، انتشار سریع اطالعات و ایجاد انگیزه برای کشف حقایق علمی  رسانه

از سالمت، تحول در سیاستگذاری و همراهی افکارعمومی با عرصه شود و حمایت  خالصه می

سالمت، با توسعۀ   (. بسیاری از مشکالت حوزۀ114: 1985گیرد )لبیبی،  سالمت را در بر می

گیر های همهویژه در مقابله با بیماری یابد. به ارتباطات بین متولیان خدمات و بیماران کاهش می

به نقل از : Butterield-Booth, 2003ها استفاده کرد ) طی رسانههای ارتبا باید از توانمندی

 (. 180: 1915باغستان و همکاران:   قنبری

های جمعی، سلیقه مردم و کنش  رسانه»در مقالۀ معروف خود با عنوان  1مرتن و الزارسفلد 

نادرست  ها با ارائه مطالب درست یا رسند که رسانه به این نتیجه می« یافته اجتماعی سازمان

پور و  کنند )سعدی شوند و تفکر واحدی را در جامعه ایجاد می گیری افراد می موجب جهت

جمعی بیان  تعبیر متفاوتی از این کارکرد وسایل ارتباط 2(، اما ژان کازنو105: 1985پور،  علی

: 1985شود )کازنو،  ها منجر می ها به تسطیح فرهنگی و یکدستی اندیشه کند؛ محتوای رسانه می

ها بر افکار و  پذیریم که رسانه (. در این پژوهش، با توجه به رویکرد اصلی موضوع، می111

 روند.  شمار می نگرش مخاطب تأثیرگذار هستند و ابزار قدرتمندی در انتشار سریع اطالعات به

ای از اطالعات را برای آشنایی  دیگری، مجموعه  روشن است که تلویزیون بیش از هر رسانه 

کند )شرام، الیل  ها را مهیا می ارتباط کودک با رسانه  فرایندهای اجتماعی منتشر و بستر اوّلیهبا 

                                                            
1. Robert K., Mertorn & Paul Felix Lazarsfeld  

2. John Casino  
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ویژه  های جمعی )به (. در واقع، کودکان با هدف سرگرمی از رسانه141: 1955پارکر،  و بی

ی را های کنند و هنگام تماشای تلویزیون، ناخودآگاه و به شکل اتفاقی پیام تلویزیون( استفاده می

ویژه جایگاه محوری تلویزیون در  (. به118: 1955کنند )شرام و همکاران،  دریافت می

زاده و  کنند )نجف های خود را بیشتر از این رسانه دریافت می های ایرانی که آموزه خانواده

 (. 10: 1911اطهری، 

معانی ظاهری،  شناسی عالوه بر معرفیشود با استفاده از روش نشانه در این مقاله، تالش می

 های نهفته متن پرداخته شود تا دریابیم در پس تصویر و صدا چه معانی نهفته است. به الیه

ها براساس چیستی تولید معنا نخستین کسی بود که به مطالعه رسانه 1روالن بارت 

 شناسی الگویی برای خلق معناست پس نشانه، رابطه بین دالپرداخت. بنا به دیدگاه وی، نشانه

: 1919ای از معانی نهفته را در بر بگیرد )آلن، شود که ممکن است زنجیره و مدلول محسوب می

هایی از  های از پیش موجود نیستند، بلکه جنبه شناسی، متون بازتاب واقعیت (. از منظر نشانه52

 دهند سازی طبیعی جلوه می کنند و آنها را از طریق تکرار و کلیشه واقعیت را بازنمایی می

شناختی برای فهم هر نشانه  های نشانه (. امروزه سنت مطالعات و تحلیل940: 1985)چندلر، 

)چندلر، « داللت ایدئولوژیک»و « داللت ضمنی»، «داللت صریح»شمرد؛  سه نوع داللت را برمی

1985 :215 .) 

نامد  داللت که رابطۀ دال و مدلول در درون نشانه را داللت صریح می  بارت نخستین مرتبه 

که در مفهوم عام، معنای بدیهی نشانه است. معنای ضمنی اصطالحی است که برای اشاره به 

سوی ذهنیت  گیرد که معانی به رود. این مرتبۀ دوم زمانی شکل می کار می مرتبۀ دوم داللت به

شناس (. این نشانه128-121: 1988ذهنی در حرکت است )فیسک،  بخشیدن یا مرحلۀ میان

های صریح و ضمنی است و در این داللت سوم،  کند که اسطوره، ترکیبی از داللت تبیین می

الگوی سه وجهی دال، مدلول و نشانه حاکم است. در واقع، اسطوره نوعی نظام ارتباطی یا گفتار 

 (. 10: 1980دهد )بارت،  نشان می است که ساختارهای ایدئولوژی را طبیعی

مایه متون  های غیرمستقیم در درون هاست و پیام ازنماییشناسی، رمزگشایی ب کارکرد نشانه 

های معناداری  ها را به نظام (. رمزها، نشانه55: 1981کند )پاینده،  سازی می را تحلیل و شفاف

پناه،  خورند )خالق ها با هم پیوند می و مدلول  ها دال کنند که در چارچوب این نظام تبدیل می

1985 :150 .) 

                                                            
1. Roland Barthes  
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شناسی، جهت بسط چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، به اشاره به نشانه جا دارد بعد از 

کودک دارای منش  ای ویژه کودکان بپردازیم. با وجود اینکهاهمیت مطالعه معنای متون رسانه

شود و برای معناسازی، خود را با  های جسمانی خاصی است، اما مخاطب فعال محسوب می

خواهد  وجوی کشف جهان بیرونی است و می نوعی در جست کند. به محیط سازگار می

(. به اعتقاد 51: 1984لیتزن و بوکت،  های مختص خود را از تلویزیون کسب کنند )فی  تجربه

های  دلیل محدودیت تجربه و آگاهی از پدیده شناسان، کودکان در مقایسه با بزرگساالن به جامعه

پور و  شوند )سعدی ویزیون متأثر میهای تل جهان پیرامون خود، به میزان بیشتری از برنامه

(. تعامل کودکان با تلویزیون صرفاً در اختصاص وقت بیشتر برای دیدن 111: 1985پور،  علی

شود  شود، بلکه به اثرپذیری آنان از تلویزیون مربوط می های آن منحصر نمی برنامه

(Zhao,2013:1 294: 1914راد و زندرضوی،  به نقل از نوری .) 

ای در زمان  های رسانه ترین جریان نجاست که بحران اطالعاتی یکی از برجستهمسئله ای 

گیری باورهای غلط و کمبود  گیری کروناست. در این دوره، سیل اطالعات نادرست، شکل همه

مدعی شد  2020، بنیانگذار و مدیر عامل پروژه نیوز در ماه ژوئن 1اطالعات وجود دارد. مریل براون

 (. Russell&Powers,2020:1افزایش یافته است )« فاجعه اطالعات»با یک که فاجعه سالمتی 

صاحبنظران علوم ارتباطات در تبیین جایگاه تلویزیون، آن را یکی از اعضای خانواده قلمداد  

کنند. به این شکل که اعضای خانواده در عین تعامل با یکدیگر با تلویزیون نیز در تعامل  می

های  دلیل برنامه (. در همین راستا، صداوسیما به50: 1911احمدی،  بایندر و هستند )رضایی

های صوتی و تصویری  رایگان و در دسترس، فراگیرترین رسانه ایران است که با توجه به قابلیت

(. مطالعۀ حاضر، 41: 1919گذارد )ساروخانی و شهسواری،  بر اندیشه و رفتار مخاطب تأثیر می

که تلویزیون نقش محوری در تأثیرگذاری بر تفکر کودکان در برابر  بریم را بر این اصل پیش می

بندی که بر مطالعه آثار  هایی چون چارچوب مسائل ناشناخته دارد. به این ترتیب، دیدگاه

 آید.  کار می اند، به تدریجی تلویزیون متمرکز شده

 بندی چارچوب

کار برد و چنین تعریف کرد؛  هشناسی ب های جامعه در پژوهش2مفهوم چارچوب را ابتدا گافمن

های زندگی خود را در این  توانند تجربه چارچوب یعنی الگوهای پیشینی در ذهن که افراد می

                                                            
1 Merrill Brown 
2 Goffman 
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ها از طریق  طور کلی، رسانه (. به129: 1912زاده و افخمی،  الگوها معنادار سازند )زابلی

(. 15: 1919ور راد، پ گذارند )غالم بندی بر درک مخاطبان از یک موضوع تأثیر می چارچوب

بندی الگوهای از پیش ساخته است که  ای همچون تلویزیون مملو از چارچوب محتوای رسانه

های گوناگون این معانی را در بین  بینی غالب را دارد و به روش کارکرد نهادینه کردن جهان

طریق  های حوزه کودک، از رو، رسانه (. از این121: 1981دهد )فیسک،  مخاطبان اشاعه می

کنند و  انتشار راهکارهای عملی و مناسب با سن برای مقابله با شرایط خاص نقش مهمی ایفا می

توانند درک صحیح از رفتار مسئوالنه نسبت به خود و دیگران و واکنش مناسب در برابر  می

. نباید فراموش کرد که کودک (Götz&Mendel,2020های پیش آمده ارائه دهند )بحران

 گیرد. های خود را از طریق مشاهده دیگران یاد می کنش بسیاری از

 نظریۀ بازنمایی

شود.  ها عرضه می ها و تصاویری است که از سوی رسانه ما ناشی از گزارش  تجربۀ  بخش عمدۀ 

(. تعریف 91: 1915بنابراین بازنمایی، عنصر مهمی در ارائه تعریف از واقعیت است )گودرزی، 

کند. به این  های مفهومی و گفتمانی معرفی می لید معنا از طریق چارچوبدیگری، بازنمایی را تو

های  شود. زبان؛ سازندۀ معنا برای رویه ویژه زبان( تولید می ها )به از طریق نشانه« معنا»معنی که 

بندی معانی و معرفت  گیری برای صورت ای خنثی و بدون جهت اجتماعی است و صرفاً واسطه

نامند و آنچه واقعیت نامیده های داللت می معنا از طریق زبان را رویه نیست. فرایند تولید

 (. 11: 1985زاده،  شود، خارج از فرایند بازنمایی نیست )مهدی می

طور ذاتی  ها به پردازان بازنمایی، پدیده ترین نظریه به اعتقاد استوارت هال، یکی از برجسته 

بخشد و بازنمایی از طریق زبان برای تبدیل امور به  میمعنا ندارند، بلکه بازنمایی به آنها معنا 

واقعیت الزم است. زبان در معنای جامع، زبانِ بدن، نوشتار، تصویر، گفتار، موسیقی، اعداد و... 

گیری از مفهوم بازنمایی بیشتر به این سبب است که در الیۀ دوم  . بهره(Hall,2003:2است )

وگوهای این  ی کنکاش کنیم. آنچه در معنای صریح گفتمحتوای یک برنامه پرمخاطب تلویزیون

شود، در الیه ضمنی  آگاهی و افزایش اطالعات مخاطب از آن تلقی می 11برنامه درباره کووید

 دهد؟  چگونه یک مسئله نوظهور را نشان می
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 مرور پیشینۀ پژوهش

ر مشخص به بازنمایی طو اند، پژوهشی که به هایی که نگارندگان انجام داده با توجه به بررسی

های مشابهی  های تلویزیونی کودک پرداخته باشد، یافت نشد، اما پژوهشبیماری کرونا در برنامه

نوعی با موضوع این پژوهش در ارتباط است. برای نمونه به مقاله داخلی  وجود دارد که به

رمی با هدف که حسین ایمانی جاج« پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعۀ ایران»

بررسی تغییرات ناشی از کرونا در نظام اجتماعی و پیامدهای این تغییر انجام داده، اشاره می

انجام شده و پژوهشگر از منابع در دسترس « ارزیابی سریع»کنیم. این پژوهش با اتکا به روش 

 های دولتی و مباحث کارشناسی استفاده کرده است )ایمانی مثل مشاهدات شخصی، گزارش

گیری از نتیجه آن است که بیان (. دلیل اشاره به این مطالعه در اینجا بهره85: 1911جاجرمی، 

ها مانند زنان،  کار و برخی از گروه های خانواده، آموزش، روابط بر حوزه 11شده بحران کووید 

صورت موردی تأثیرات  کودکان و مهاجران بیشترین پیامد را داشته است، اما پژوهشگر به

شود که ضروری به نظر ها از جمله کودکان متمرکز نمی تماعی بحران کرونا بر روی گروهاج

 شد. تر دیده میها جزی رسد بحث تأثیر بیماری کرونا بر ابعاد گوناگون زندگی گروه می

به مطالعه « و رسانه11کودکان، کووید»ای با عنوان های خارجی، مقاله در خصوص پژوهش 

ها در این زمینه دارند، می ت کودکان از بیماری کرونا و نقشی که رسانهچگونگی درک و شناخ

های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین کودکان از المللی، دادهپردازد. در این مطالعه، بین

های اصلی پرسشنامه تعیین شده  ، یکی از مؤلفه بندی شده است. اخبار جعلیجمع چند کشور

عنوان سالحی از کودکان  شار ویروس کرونا توسط کشورهای خارجی بهکه در مورد شایعه انت

درصد این ادعا را تأیید 21درصد آنها اظهار داشتند که این نادرست است و 51شود.  پرسش می

 (. Gotz&Mendel,2020:2کردند )

توانند به آگاهی کودکان از این  گیری این پژوهش آمده که والدین و معلمان میدر نتیجه

های حوزۀ کودک غافل شد. اهمیت  ان نوظهور کمک کنند، اما نباید از نقش پررنگ رسانهبحر

توان در جایگاه رسانه برای کسب اطالعات در مورد ویروس کرونا دید که با این پژوهش را می

دهد که چگونه رسانه بر درک و نگرش کودکان از این بیماری تأثیر می های کمّی نشان میداده

گیری پژوهش آمده است که تقریباً نیمی از کودکان اظهار کردند که ای مثال در نتیجهگذارد. بر

کند که  ها تأکید می(. در نتیجه، یافته1ترساند )همان: اخبار مربوط به ویروس کرونا آنها را می
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های کودکان این امکان را دارند که با کمک به کودکان بتوانند نقش مهمی در شناخت رسانه

 یماری و درک شرایط داشته باشند. این ب

این است « هاهای اوّلیه رسانهو برداشت 11کووید»پرسش اصلی مطالعه دیگری با عنوان  

گیری ذکر شده دهند؟ در نتیجهگیر جدید ما را شکل میهای همهها چگونه واقعیتکه رسانه

حال گسترش است. در  که اطالعات نادرست در مورد کرونا با سرعت بیشتر از خود ویروس در

کنند کارکردهای متعادل محتوای خود را در  ها در این دوره تالش میادامه اشاره شده که رسانه

روزرسانی کنند خواند به« اضطراری سالمت ذهن»برابر آنچه سازمان ملل متحد وضعیت 

(Russell&Powers,2020:2 .) 

دیگری   عنوان مقاله« وانی و اجتماعیهای ر بر کودکان با تمرکز بر جنبه 11تأثیر کووید» 

دهد که کودکان کمتر درگیر ویروس  های پزشکی نشان میاست در آن بیان شده اگرچه یافته

گیر بیشتر در معرض خطر  اجتماعی این بیماری همهـ  های روانی کرونا هستند، اما آنها از نظر جنبه

ار روانی بیشتری نسبت به مصائب هستند. قرنطینه شدن طوالنی مدت در خانه و ممکن است ب

های جسمی ناشی از ویروس تحمیل کند. تعطیلی مدارس، کمبود فعالیت در فضای باز، رژیم

طور طبیعی  کند و به غذایی نادرست و خواب احتماالً سبک زندگی معمول کودکان را مختل می

آزاری و  انگی، کودکشود. موارد خشونت خ حوصلگی و اختالالت ارتباطی می باعث یکنواختی، بی

بندی نشده در حال افزایش است. معضالتی چون کار کودکان، ازدواج  دسترسی به محتوای طبقه

یابد. مقاله با دعوت مخاطب به یک چالش پایان  های آموزشی نیز گسترش می کودکان و نابرابری

اموش کرد، هوای آن های زمین را خ کند، چراغ برداری می هاست از زمین بهره یابد. انسان مدت می

های آن را کشف کرد. بشریت باید پاسخی برای این سؤال پیدا کند: تأثیر  را مسموم کرد و گنجینه

(. همین پرسش پایانی Gotz&Mendel,2020:235بر برای زندگی فرزندانش چیست؟ )11کووید

دک با در نظر های کوکند و اینکه رسانه اهمیت مطالعه دربارۀ کودکان و کرونا را دوچندان می

 های مناسبی از این بیماری را نشان دهند.  های گوناگون آنها روایتگرفتن زیست

 روش پژوهش

از شبکه پویا پخش  1911که در سال « مل مل»در این مقاله، چهار قسمت از برنامه تلویزیونی  

صورت  بهتحلیل شده است. انتخاب نمونه  1شناسی با الگوی سلبی و کادوری شد به روش نشانه

                                                            
1. Seleby Keith & Ron Kowdery  
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گیری بیماری کرونا بوده است. منطق این نوع  هدفمند و بر اساس محتوای برنامه مرتبط با همه

هایی که امکان مطالعه عمیق باشد و همسو با هدف  انتخاب نمونه»گیری، عبارت است از  نمونه

ها هدف تعمیم  (. در این گونه پژوهش198-141: 1911)فلیک، « شوندپژوهش انتخاب می

آماری نیست؛ بلکه پژوهشگر سعی دارد به   شده به کل جامعه یج برآمده از نمونۀ انتخابنتا

 آماری برسد.   جانبه از نمونه فهمی کامل و همه

شود که شامل: سازه،  ای مطالعه می متون رسانه  در الگوی سلبی و کادوری پنج عرصۀ 

ای با استفاده  ها هر متن رسانه ازهشود. در عرصۀ س بندی و عوامل تولید می مخاطب، روایت، رده

شود. در این پژوهش، فقط از عرصۀ تحلیل سازه جهت دریافت معنای  از زبان رسانه ساخته می

توان دومین وجه  شود. سازه دو وجه دارد؛ میزانسن و رمزهای فنی. می متن رسانه استفاده می

  (.21: 1980سازه را در جدول زیر خالصه کرد )سلبی و کادوری، 

 . جدول دال و مدلول سازه1

 مدلول دال سازه

 اندازه نما

 عاطفه، احساس، درام و حیات نمای بسیار درشت

 نزدیکی و صمیمیت نمای درشت

 رابطه شخصی با سوژه نمای متوسط

 زمینه )بافت و فاصله عمومی( نمای دور

 زاویه دوربین

 سلطه و قدرت سرازیر

 برابری همسطح چشم

 عف و ناتوانیض سرباال

 نورپردازی

 خوشبختی روشن

 یأس تیره

 تئاتری پر تضاد

 گرایانه واقع تضاد  کم

 بندی ترکیب
 دارای حالت آرام متقارن

 زندگی روزمره نامتقارن

 وضوح

 «این»جلب توجه به  وضوح انتخابی

 غم غربت وضوح مالیم

 «همه»جلب توجه به  عمق میدان

 رنگ

 انگیزش-شوق-بینی خوش ی و قرمز(گرم )زرد، نارنج

 عقل-آرامش-بدبینی سرد )آبی، سبز و خاکستری(

 گرایانه واقع سیاه و سفید
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کند که  های کیفی توجه به روایی تفاسیر اشاره دارد و بررسی می اعتبار در پژوهش

پژوهشگر چگونه به موضوع نگریسته است. اینجا مفاهیمی چون دقت و کیفیت برجسته می

هایی چون آیا موضوع  دهد تا پاسخ پرسش هایی اجازه می . ارزیابی دقت در چنین پژوهششود

های پرمایه حاصل شده است؟ بیابیم. بنابراین اعتبارپذیری به به اندازه کافی شکافته شده و داده

(. با توجه اینکه 22: 1911زاده، های پژوهش اشاره دارد )عباسها و یافتهبودن توصیفواقعی

توان گفت روایی این گیرد، میشناسی از اصول و مفاهیم نظری پژوهش نشئت می لیل نشانهتح

ای رابطه بین ابزار تحقیق با مفاهیم و پیشمطالعه از نوع اعتبار سازه است. اعتبار سازه

 (. 104: 1918سنجد )بروجردی و رضوانی، های نظری را می فرض

 ها تجزیه و تحلیل یافته

ای به بررسی  ، مبنای تحلیل صحنه است. به این شکل که از هر برنامهدر این پژوهش 

های زمانی  های مربوط به موضوع مقاله پرداخته شده که در مجموع، پنج سکانس در بازه صحنه

ها  رسانی رسانه پخش شده که اطالع 1911های اوّل و دوم در پاییز  مختلف برای مثال سکانس

سکانس سوم از بازۀ زمانی تابستان انتخاب شده که در این دوره،  از کرونا ویروس افزایش یافت.

های بهار  چهارم از برنامه  رنگ شده بود. در نهایت، سکانس ها به بیماری کرونا کم پردازش رسانه

که بازنشر رویدادهای کرونایی در رأس اخبار قرار داشت، انتخاب شده است. باتوجه به  1911

های انتخاب شده یکسان هستند، در همین  عوامل تولید در صحنه بندی و اینکه مخاطب، رده

 شود.  ابتدای تحلیل به شرح کلی اکتفا می

ای است که استفاده از آن نیازمند تخصص و دانش خاصی نیست  تلویزیون رسانه مخاطب:

، گیرد. به تعبیر گربنر های سنی، جنسی و طبقۀ اجتماعی را در برمی و مخاطبان متنوعی با رده

به نقل از صادقی  Gerbner,1998:177ها دارد ) ترین مخاطبان را در میان رسانه تلویزیون وسیع

(. کودکان اساساً در برابر تلویزیون نقشی پذیرا دارند؛ چراکه این رسانه به 50: 1911و شریفی،

نابراین (. ب195: 1985دهد )کازنو،  های نو پاسخ می بخشی از نیازهای آنها به فراگیری و تجربه

شود،  های کودک(، فردی است که جذب تماشای آن می طور ویژه برنامه مخاطب تلویزیون )به

دلیل  های کودک به هاست. برنامه بدون آنکه خود متوجه باشد در حال فراگیری و پذیرش پیام

های بصری، برای کودکان جذاب  های کارتونی و عروسکی و جذابیت گیری از شخصیت بهره

هایی در برقراری ارتباط با کودکان  توان گفت که چنین برنامه رسند. در نتیجه می نظر می به
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دهندۀ تأثیرگذاری  توانند بر کودکان تأثیر بگذارند. این نکات نشان کنند و می موفق عمل می

وگوهای مجری با  پردازی، گفت بر مخاطب کودک است. البته شخصیت« مل مل»برنامه 

هایی  اره دارد که برنامه، مختص کودک طراحی نشده و در بخشمخاطبان به این نکته اش

 دهد.  مخاطب بزرگسال را خطاب قرار می

گردد که همراه با تحرک و  های کودک به شکل داستانی آنها برمی جذابیت برنامه بندی: رده

که در زمره تئاتر نمایشی کودک « مل مل»بخش هستند. در برنامه  موسیقی برای کودکان لذت

شود با جان بخشیدن به  عروسک تولید شده سعی می -ار دارد و با حضور مجریقر

، مطابق با نیازهای کودکان تولید محتوا شود. استفاده از ابزار «بزباش»و « مل مل»های  شخصیت

 های این برنامه بر مخاطب اثربخش باشد.  تواند در تأثیرگذاری پیام طنز می

بر  1912شبکۀ کودک و نوجوان در ایران به سال اندازی  مقدمات راه عوامل تولید:

های فطری،  های خود را باتوجه به ویژگی گردد و در منشورکاری این شبکه آمده که برنامه می

نژاد و میرفخرایی،  )فرخکند  جسمی، حرکتی، اجتماعی، احساسی و عقلی کودکان تهیه می

ویژه  14تا 8ا بین ساعات های خود ر در حال حاضر، شبکه کودک برنامه(. 209: 1918

برد. برنامه  ویژه کودک )کانال نهال( به روی آنتن می 22تا  14خردساالن )کانال پویا( و از 

پخش شده است. شبکه نهال در میان  1911از کانال نهال در ایام مختلف سال « مل مل»

جه به فرایند های تلویزیون ایران اختصاصاً برای مخاطب کودک تولید محتوا دارد و تو شبکه

های این شبکه ذکر شده است.  های روز جامعه در سیاستگذاری سازی و بازتاب موضوع فرهنگ

هستند. خانم گلی « بزباش»و « مل مل»، «خانم گلی»های اصلی فعال در این برنامه؛  شخصیت

های رنگی، نازک کردن صدا و خواندن آواز کودکانه سعی دارد به نقش کودک  با پوشیدن لباس

ها به شکل  نزدیک شود. این شخصیت در برابر رفتارهای نادرست و خطرساز دیگر شخصیت

 کند.  شده را بیان می مستقیم هنجارهای شناخته

گونه که در بخش روش پژوهش اشاره شد؛ سازه دو وجه دارد؛ میزانسن  همان عرصۀ سازه:

ساخته از  ت و فضای پیشثاب« مل مل»های برنامه  و رمزهای فنی سازه. صحنه در تمام قسمت

گیرند. زاویۀ دوربین نیز در تمامی  ها در پشت پیشخان قرار می باغچه مانند است که عروسک

ها  هاست. نما در برخی از صحنه دهندۀ برابری مخاطب و شخصیت ها مستقیم که نشان قسمت

تخاب شده طور کلی، مایه نور روشن ان معنای صمیمیت با شخصیت است. به شود و به درشت می
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ها  های گرم در طراحی صحنه گر خوشبختی و شادی است. غالب بودن رنگ که تداعی

 دهد.  بینی، شوق و انگیزش را نشان می خوش

 سکانس انتخابی اوّل

آبان  15در « دهد بزی کرونا را شکست می»در قسمتی با عنوان « مل مل»برنامه  توصیف:

مل و بزباش در این برنامه حضور  کی ملهای عروس پخش شد. گلی )مجری(، شخصیت 1911

پژمان دیشب »کند:  های این برنامه بزباش به نقل از دوستش تعریف می دارند. در اوّلین سکانس

اند خانه آنها و بعد  خانه عمه بوده و پریشب عمه خانه ما بود، روز قبل خانواده دایی آمده

به دیدن فامیل بروند. گلی در ابتدا  مل تصمیم دارند بزباش و مل«. شان پدربزرگ آمده خانه

شود تا با خاله سیاره تماس  دهد و راضی می مخالف است، اما با وسوسه آنها تغییر عقیده می

خواهند به صرف شام مهمانش باشند حتی نوع غذا )شویدپلو(  بگیرد و اطالع بدهد که شب می

 «. بازی تعطیل است نوی، مهمانثا  تا اطالع»گوید:  کند، اما خاله صراحتاً می را تعیین می

ساخته باغچه مانندی با  عناصر صحنه در دکور پیش رمزهای فنی )سازه و میزانسن(: 

آید که همگی در مجموع  های رنگارنگ به نمایش در می هایی با پرده گلدان، درخت و پنجره

های  ندهنمادی از طراوت و سرزندگی دوران کودکی است. دوربین سعی دارد با تمرکز بر خ

های رنگارنگ پوشیده و تاجی از گل به سر دارد.  گلی، شادی و نشاط او را نشان دهد. گلی لباس

نوعی اشتیاق و انگیزش دنیای کودکی را به ذهن متبادر  ها غالباً گرم هستند که به رنگ

. بندی نامتقارن دارد که نشان از زندگی طبیعی دارد کنند. بیشتر نماها، متوسط و ترکیب می

شود که  ها دیده می تری از چهره وگو هستند، نماهای نزدیک ها در حال گفت زمانی که شخصیت

های آنهاست. همچنین نورپردازی مایه روشن است که  نشان از نزدیک شدن به افکار و دیدگاه

 دال بر خوشبختی است. 

بر برابری در این سکانس زاویه دوربین بدون تغییر همسطح با چشم قرار دارد که دال  

عنوان یکی از رمزهای فنی بین وضوح انتخابی و عمق میدان متغییر است.  است. وضوح به

وضوح انتخابی در روایتگری شخصیت گلی بیشتر نمود دارد و عمق میدان را در زمان گفت

 بینیم. های عروسکی میوگوی شخصیت

های  نقد دورهمی ها صراحتاً به های ابتدایی شخصیت صحبت تفسیر و تأویل روایت:

های ایرانی رواج یافته، اشاره دارد. حتی مجری بیان  خانوادگی که در این ایام بین خانواده
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ها اتفاق  به گفته کارشناسان، این روزها بیشتر شیوع کروناویروس در بین خانواده»کند:  می

است که بر گیری موج سوم شیوع ویروس  پخش این قسمت از برنامه همزمان با اوج«. افته می

شود و  نامه بهداشتی تأکید می ها در آگاهی مردم نسبت به رعایت کردن شیوه نقش رسانه

های بهداشتی و  سیاستگذاری صداوسیما بر پردازش به ترغیب مردم به رعایت دستورالعمل

 گذاری اجتماعی تبیین شده است.  فاصله

در «. اشه، یه کرونا بندازه تو سفرهممکنه یه نفر مبتال ب»گوید:  گلی با گفتاری طنزآمیز می 

شود و جدی نگرفتن  قلمداد می  این سکانس نقد رفتارهایی که در دوران کرونا ناهنجاری

ویژه در بخشی که مجری خطاب به  های ایرانی پررنگ است. بههشدارها از سوی خانواده

ن معنا که آگاهی به ای«. رید؟ مطمئناً نه ها شما مگر مهمانی می بچه»پرسد:  مخاطبان می

کند که کنش تقابلی با رفتاری که در بافت  عمومی کودکان باالست و به مخاطب القا می

 اجتماعی رواج یافته، داشته باشد. 

به « ای گرونه شیرینی خامه»و « یه تکه گوشت»، «کروناپلو»های چون  در واکاوی عبارت 

ای فراتر  رسیم. اینکه کرونا مسئله ی میهای اقتصادی در دوران کرونای فقر سبد معیشتی و بحران

شود  اجتماعی است. در الیۀ ضمنی محتوای برنامه سعی می  عنوان پدیدۀ از امر طبیعی و به

ها کند. از  های فهم جهان دستخوش تغییر شده و مخاطب را متوجه روابط پنهان پدیده شیوه

ونا داریم؟ در گفتار اجتماعی ، یعنی ما کر«کرونایی»زمان شیوع این ویروس اصطالحاتی چون 

دهنده دگرگونی و پیامدهای بیماری  شود و نشان رایج شده که در کالم مجری نیز شنیده می

کرونا در ساختارهای مختلف است. از بُعد دیگری، استفاده از چنین گفتارهای اجتماعی به 

گردد.  ند، بر می ادهبازخورد جامعه با افرادی که خود یا اعضای خانواده درگیر این بیماری ش

بینیم که جنبه  ترویج الگوهای رفتاری جهت مقابله با شیوع کروناویروس را در این قسمت می

نوعی نیاز به رفتار  های شفاهی و کالمی معطوف است. به تصویری و عملی ندارد و به توصیه

و   حت تأثیر انگارهکند تا آنها ت تر در مقایسه با بزرگساالن را به کودکان روایت می مسئوالنه

 باورهای تعیین شده قرار بگیرند. 

 سکانس انتخابی دوم

 1911آبان  20در « دعوا سر دست شستن»در قسمتی با عنوان « مل مل»برنامه  توصیف:

مل و بزباش سر  کند. مل را بازی می« ننه نقلی»پخش شد. در این سکانس انتخابی، گلی، نقش 
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شورد.  د، هر کدام معتقدند که دیگری درست دست نمیکنن طرز دست شستن بحث و جدل می

ای  ثانیه  تا بیست  گن دستا رو باید بیست شما اشتباه شستید، همه می»گوید:  بزباش می

خوای  اگه نمی»گوید:  گیرد، بزباش می شان که باال می مل مخالف است. بحث مل«. بشوریم

آید.  های عروسکی می و نزدیک شخصبتکند  ننه پادرمیانی می«. درست بشوری برو پیش کرونا

ننه نقلی «. شوره، کرونا شده مل دستاشو درست نمی ننه نقلی! مل»گوید:  بزباش به اعتراض می

ها  طرز شستن دست«. جویی در آب داشته باشیم ها! باید صرفه بچه»گوید:  ها می خطاب به بچه

واه عین آقا گرگه. بعضیا ناخون بلند واه ناخونا کوتاه باید باشه،»کند:  دهد. تأکید می را نشان می

ناخوناشون عین آقا گرگه و خانم گرگه درازه، ما آدمیم، آقا گرگه که نیستیم، برای اینکه 

بعد ننه نقلی «. ویروسی زیر ناخونامون نمونه، ناخونا کوتاه باشه، نباید وسواس به خرج بدیم

های عروسکی جواب بدهند،  صیتو بدون اینکه شخ« دست به دستگیره زدید؟»پرسد:  می

دیگه مدام از همدیگه »گوید:  کند. رو به مخاطبان برنامه می کننده اسپری می محلول ضدعفونی

پرسم شستی؟... همه  آقا هنوز نرسیده، تندتند می نپرسیم که شستی؟ مثلِ خودم، بزرگ

 «. زنن شون رو دوست دارن و همه ماسک می سالمتی

ساخته باغچه مانندی با گلدان، درخت و  در دکور پیش عناصر صحنه رمزهای فنی:

آید که همگی  هایی با نمادهایی از فصل پاییز همراه با موسیقی شاد متن به نمایش در می پنجره

های سنتی  در مجموع نمادی از طبیعت و سرزندگی دوران کودکی است. ننه نقلی با لباس

مخوانی دارد. استفاده از محلول هاست که با بافت اجتماعی ه نمادی از مادربزرگ

دست دارد، مشخصه دوران کروناست. ننه  مل دستکش مشکی به کننده و اینکه مل ضدعفونی

رعایت فاصه »نوعی با هنجار  مل و بزباش تماس فیزیکی دارد که به نقلی به دفعات با مل

 در تضاد است. « اجتماعی

شوند. زمانی که ننه نقلی و شخصیت میها در دو اندازه نما دیده در این سکانس، شخصیت 

کنند، نمای نزدیک حاکم است که نشانوگو میهای عروسکی دربارۀ نحوه دست شستن گفت

بینیم که دهندۀ صمیمیت و دوستی است. نمای دور را در انتقاد از اسراف در مصرف آب می

ربین همسطح چشم انتخاب های کودک زاویه دوداللت بر فاصله عمومی دارد. همانند بیشتر برنامه

های روشن همگی به نشانۀ خوش گیری از رنگشده تا برابری را القا کند. نورپردازی روشن و بهره

بینی، انگیزه و اشتیاق است. غالب وضوح تصاویر این سکانس بر عمق میدان متمرکز است که 
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و میزانسن این سکانس کند. در بررسی رمزهای سازه نوعی جلب توجه به همه را بازنمایی می به

 معنای حالت آرام برجسته است.  رسیم که حالت متقارن بهبندی میبه ترکیب

های  مل و بزباش در ابتدای برنامه روایتگر کشمکش تنش بین مل تفسیر و تأویل روایت:

شکل گرفته در دوران کروناست که در زندگی روزمره، مصداق عینی دارد؛ چراکه سرانجام 

ها در این  شود. شخصیت وگوها در روابط اجتماعی به تعارض و نزاع ختم می فتبسیاری از گ

فهمی از طرز   کنند و با خودشیفتگی همدیگر را به کج سکانس، استدالل یکدیگر را رد می

است و « تر احترام به بزرگ»دهندۀ سنت  نقلی نشان کنند. وساطت ننه دست شستن متهم می

طور مستقیم از  کند. حتی ننه نقلی به بلد را برجسته می ما و راهعنوان راهن اهمیت بزرگسال به

 ترها احترام بگذارند.  خواهد به بزرگ مخاطبان می

خواهد  ها می شود برای مثال با اینکه از بچه نقلی دیده می های ننه تضاد و دوگانگی در کنش 

های دیگر  صیتهای خودش و شخ ها وسواس نداشته باشند، چندبار به دست در شستن دست

گوید کند. تضاد را در گفتارش نیز نمود دارد و خودش می کننده اسپری می محلول ضدعفونی

هایش را شسته یا نه؟ در حالی  پرسد که دست هولکی می آید خانه، هول آقا می که وقتی بزرگ

 کند که همدیگر را تحت فشار قرار ندهیم.  ها نصیحت می که پیش از آن به بچه

مل را به کرونا تمثیل  رسیم که مل ر این سکانس به گفتار شخصیت بزباش میدر تفسی 

شود که کرونا یک موجود زنده و دارای شخصیت منفی  کند. به این ترتیب چنین القا می می

ها در قالب یک برنامه سرگرمی  مراتبی و از باال به پایین شیوۀ شستن دست  است. آموزش سلسه

بخشی ذکر کرد. در نقطه مقابل این کارکرد، با  رسانه برای آگاهی توان از کارکردهای را می

هایی که  نقلی آدم تخریب شخصیت از کژکارکردهای رسانه مواجهه هستیم؛ آنجا که ننه

کند. در واقع، در الیۀ ضمنی روایت بخشی از  هایشان دراز است را به گرگ تشبیه می ناخن

 شود.  برابر بحران کرونا بازگو می ناپذیری افراد در ها و مسئولیت ناهنجاری

 سکانس انتخابی سوم

 1911پخش شده در بازۀ زمانی اواخر پاییز   سکانس انتخابی سوم مربوط به برنامه توصیف:

است، همزمان با گسترش موج سوم شیوع ویروس کرونا در ایران و ترغیب مردم به قرنطیه و 

وگوی  یابد. روایت این قسمت با گفت ت نمود میمانده در خانه. در گفتمان برنامه هم این وضعی

شود.  مل و بزباش و گلی که در حال ورق زدن کتاب قصه هستند، آغاز می های مل شخصیت
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کند:  کنند. بزباش با صدای گرفته اعتراض می ها از طوالنی شدن قرنطیه گله می عروسک

گوید:  گلی در جوابش می«. مهفهم، قرنطینه یه روز، یه هفته، یه ماه، نُه دیگه، این ه نمی»

دست کیه؟ دست هر کیه ول »گوید:  بزباش با عصبانیت می«. دست ما نیست. باالخره شده»

گلی توضیح « کنید؟ کنه، بذاره بره، خسته شدیم توی قرنطینه، آخه چرا این کارا رو می

مانیم. یه یه اتفاقی پیش اومده، باید مراقب سالمتی خودمون باشیم و در خانه ب»دهد:  می

ویروسی اومده به نام کرونا، کل دنیا درگیره و فقط واسه کشور ما نیست، ما نباید غر بزنیم، اگه 

شه، ما باید بازی کنیم، صحبت  غر بزنیم، موهای پدر و مادرمون مثل دندوناشون سفید می

 «. کنیم و به همدیگه کمک کنیم

گرایانه  د است که به نشانه واقعتضا نورپردازی این سکانس، روشن و کم  رمزهای فنی:

های گرم دال بر شوق و انگیزش باالی قصه  گیری از رنگ شود. بهره بودن محتوا تفسیر می

ها داللت دارد. نزدیکی  است. زاویه دوربین نیز همسطح چشم انتخاب شده که بر برابری سوژه

ضرباهنگ باالیی  شود و موسیقی متن معموالً ها با نمای درشت روایت می و صمیمیت سوژه

بندی همانند ها اتفاق افتاده است. سازۀ ترکیب بین سوژه  دارد، حتی زمانی که کشمکش

گر حالت آرام و سکون روایت است. وضوح دوربین های قبلی متقارن است که تداعیسکانس

کند، انتخابی شده تا توجه مخاطب به های اخالقی را بازگو میای که گلی آموزشدر صحنه

 ین شخصیت بیشتر باشد. ا

تحلیل این بخش از برنامه را با محوریت پردازش موضوع بیماری  تفسیر و تأویل روایت:

ها بیشترین  در ارتباطات کالمی شخصیت« کرونا»کنیم. در این سکانس، واژه  کرونا شروع می

های  چالش ها در کنترل روابط، تکرار را دارد. بازنمایی دوران قرنطینه و سردرگمی خانواده

های مستقیمی برای مخاطب  روست. آموزه جدیدی هستند که سبک جدید زندگی با آن روبه

ها جنبه کند. این آموزه تر می محور بودن برنامه را پررنگ شود که رویکرد آموزش پیشنهاد می

کند که همدلی در برابر فراگیری  تصویری و عملی ندارند. رمزگذاری داستان چنین تداعی می

شمولی بیماری  کند و اشاره به جهان های روحی و روانی جلوگیری میبحران از بروز آسیب یک

 دهد. کرونا لزوم گسترش کارهای مشترک و همگرایی در بین کودکان را نشان می

از تفسیر اعتراض بزباش به وضع موجود و اینکه کسی مسئولیت اتفاقات را بر عهده نمی 

 پذیری فردی در قبال اجتماع کمتر شده و شخصیتم که مسئولیترسیگیرد، به این نتیجه می

تر در عروسکی سعی دارد مخاطب را از پیامد نامطلوب آن آگاه کند. نیاز به رفتار مسئوالنه
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شود و چنین القا  های ضمنی این نوع گفتار آشکار میمقایسه با بزرگساالن در تحلیل داللت

بی برای کودکان نیستند و کودکان باید احساس مسئولیت کند که بزرگساالن الگوهای مناس می

 بیشتری داشته باشند. 

 سکانس انتخابی چهارم

است که یک  1911مل در اسفند  موضوع برنامه مل« های مقابله با کرونا راه» توصیف:

دهد.  را توضیح می 11های مقابله با کووید  کارشناس اورژانس به بیان ساده برای مخاطبان راه

تونیم از راه انتقال ویروس کرونا  خیلی ساده می»گوید:   هایش می در ابتدای صحبتوی 

جلوگیری کنیم، نباید بترسیم، الزم نیست خودمون رو اذیت کنیم، بقیه رو اذیت کنیم. کافیه 

ای  چندتا کار ساده رو انجام بدیم. اوّلین کار ماسک زدنه. بهتره دو تا ماسک بزنیم، ماسک پارچه

رم مثل اتوبوس و مترو دوتا  ماسک سفید سه الیه که من زدم. من جاهای شلوغی که میبا یه 

مل جواب  مل«. مل؟ مون رو رعایت کنیم. چقدر مل زنم. کار دوم چیه؟ باید فاصله ماسک می

متر یعنی تو لوزه  دو میلی»کند:  گلی اعتراض می«. متر کافیه به نظرم دو میلی»دهد:  می

خوبه که ارتباط تنگاتنگ داریم، »گوید:  شود و می مل نزدیک گلی می مل«. همدیگه باشیم

مون رو  فاصله اشتباهی»گوید:  بزباش با صدای بلند می«. چشم تو چشم، دندون به دندون

مون رو رعایت کنیم، فاصله حداقل  فاصله اجتماعی»کند:  کارشناس تصحیح می«. رعایت کنیم

ظ کنیم. لزومی نداره به همدیگه نزدیک بشیم، از دور هم ونیم تا دومتری با دیگران رو حف یک

زنم احساس  من وقتی با یکی حرف می»گوید:  مل با صدای بلند می مل«. صدامون واضحه

دونی  شنوه، باید ماسک رو پایین بدم و بگم، ببین داداش! می کنم اون نفر صدای منو نمی می

فهمیم، یعنی با گوش  صدا رو با دهن میمن جدیداً فهیمدم که ما »گوید:  چیه؟ بزباش می

یه نکته دیگه، الزم نیست »گوید:  خندد و می کارشناس می«. زنیم، برعکسه بیشتر حرف می

میوه و سبزیجات رو خیلی و با حساسیت زیاد بشوریم با آب خالی بشوریم کافیه. دانشمندان در 

اشته باشیم. ضدعفونی شون فهمیدن که نیازی نیست به سطوح حساسیت د آخرین تحقیقات

کنن؟ باالخره  چرا این دانشمندان تکلیف ما رو روشن نمی»گوید:  بزباش به طنز می«. کنیم فقط

 «چیکار کنیم؟

های روشن و گرم  میزانسن این صحنه با نمادهایی از گل و برگ با رنگ رمزهای فنی:

با دیگر « مل مل»رنامه مناسب حال و هوای کودکی تزیین شده است. تفاوت بارز این قسمت از ب



  901 های تلویزیونی کودک  ... در برنامه 11بازنمایی چیستی ویروس کووید 

 

ها این است که کارشناس اورژانس از ماسک استفاده کرده است. یکی از تضادهای  قسمت

های مختلف برنامه مخاطبان را به استفاده از ماسک  برنامه، آن است که گلی بارها در بخش

ز ماسک کند، اما خودش ماسک ندارد. البته عروسک بزباش استثنائاً در این قسمت ا تشویق می

 استفاده کرده است. 

بندی متقارن تصویربرداری شده که نماد حالت آرام و به دور از هیاهوی صحنه با ترکیب 

کند و نمای درشت بیشتر  زندگی روزمره است. اندازه نما بین نمای متوسط و درشت تغییر می

رابطۀ صمیمی با سوژه شود که نشانۀ  در بازنمایی گفتار و رفتارهای کارشناس برنامه استفاده می

بینی، شوق و شادی و متناسب با برنامه کودک است. نورپردازی روشن با مایه گرم نماد خوش

 دهد. ها را نشان میاست. زاویه دوربین مستقیم که برابری با سوژه

نکته قابل تأمل در این قسمت، تغییر در گفتمان توصیف ویروس  تفسیر و تأویل روایت:

ما با کرونا »و یا « دهیم کرونا را شکست می»های ها از اصطالح ر شخصیتکروناست که دیگ

گونه که در توصیف روایت گفته شد؛ از مخاطب خواسته  خبری نسیت. همان« کنیم مبارزه می

توانیم از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنیم. بر  های ساده می شود که نباید بترسیم. با شیوه می

دهیم. تغییر  کرد که به زودی کرونا را شکست می ین، گلی تکرار میهای پیش عکس در قسمت

ارتباط با وضعیت اجتماعی نیست؛ چراکه در دنیای اجتماعی نیز نگاه به این   در گفتمان بی

هایی که  شود. بسیاری از فعالیت عنوان یک پدیده طبیعی تلقی می بیماری نوپا تغییر یافته و به

بودند، به مرور به جریان عادی برگشتند. رعایت   ر رکود شدهدر اوایل شیوع ویروس دچا

ها  های بهداشتی که کارکرد عمومی پیدا کرده نیز در ارتباطات کالمی شخصیت دستورالعمل

 شود.  تکرار می

حضور یک مهمان با لباس مخصوص فعاالن عرصه سالمت که معموالً کودکان در برقراری  

های رایج  زدایی از اسطوره دهندۀ قهرمان شوند، نشان مشکل می ارتباط با افراد این عرصه دچار

در تفکر کودکان امروزی است. از سوی دیگر، معموالً ترس و دلهره از لباس سفید، پزشک و 

لوازم پزشکی در ناخودآگاه کودکان نقش بسته است. بنابراین لحن مالیم و دلسوزانه کارشناس 

ه سفیدپوشان تغییر ایجاد کند. در این صحنه، شاهد اورژانس، سعی دارد در نگرش مخاطب ب

هستیم؛ بدین معنا  11های جدید دانشمندان در مقابله با کووید  ها از یافته سردرگمی شخصیت

های جدیدی از آن کشف و  که ابعاد گوناگون این بیماری هنوز ناشناخته است و هر روز شگفتی

 کند.  یهای قبلی را رد م شود که گاه یافته منتشر می
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 گیری بندی و نتیجه جمع

طور ذاتی معنا ندارند، بلکه  ها به دهد که پدیده می  ها نشان شناسی محتوای رسانه نشانه

ای به  تنها از رسانه ها نه دهد. تکثر معنای پدیده ها به آنها معنای خاصی می بندی رسانه چارچوب

های ناشناخته  ها در بازنمایی موضوع رسانه دیگر متفاوت است، بلکه ممکن است نوع نگاه رسانه

به این برداشت رسیدیم « مل مل»هایی از برنامه تلویزیونی  متغیر باشد. در تفسیر روایت بخش

تنها گفتمان  کند. نه های گوناگون تغییر می که روایتگری از بیماری کرونا در قسمت

  حتی تصویرسازی کند، های مقابله با شیوع ویروس فرق می های در توصیف شیوه شخصیت

شود. در این برنامه، دوگانگی و سردرگمی جامعه در  مختلفی از ویروس برای مخاطب ارائه می

 شود. گذارد و بخشی از مشکالت اجتماعی بیان میمواجهه با این بیماری را به نمایش می

رضی عنوان یک دشمن ف های انتخابی اوّل، دوم و سوم، تمرکز بر خود ویروس بهدر سکانس 

مایه سکانس  شود، اما در درون بیشتر نمود دارد که مخاطب به مبارزه و شکست آن دعوت می

های اجتماعی و آموزش هنجارهای الزم برای برقراری نظم  انتخابی چهارم، بازنمایی کنش

تر شده که ارتباط مستقیم با شرایط اجتماعی دارد. بر اساس اجتماعی در برابر یک بحران پررنگ

رسد در این برنامه، تنها به بُعد جسمانی سالمت و جلوگیری از  بندی به نظر میه چارچوبدیدگا

رو، محور نیز توجه دارد. از اینمبتال شدن به بیماری کرونا توجه نشده، بلکه به رویکرد جامعه

ایت همراه با اشاعه رفتارهای پیشگیرانه، تغییر الگوهای سبک زندگی و عادات غلط در این متن، رو

مدت در خانه، یکنواختی،  شود. بُعد روانی این بحران نوپا در نارضایتی از قرنطینۀ طوالنیمی

 شود. ها به تصویر کشیده میحوصلگی و اختالالت ارتباطی در روابط شخصیت بی

های اجتماعی دارند  های عروسکی، نگاه انتقادی به جریان نکته حائز اهمیت اینکه شخصیت 

دهد که رفتارهای دوگانۀ بزرگساالن در مقابله  الیۀ ضمنی این برنامه نشان می شناسیو نشانه

های بسیاری  گر است که پرسششود. شخصیت بزباش کنجکاو و مطالبهبا ویروس کرونا نقد می

کند. از سوی دیگر، در این متن کودک برای برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب مطرح می

تواند سواد سالمتی خود را ارتقا دهد و در تقابل با  ود که میش عنوان مخاطب فعال فرض می به

 رفتارهای بزرگساالن، شیوع ویروس کرونا را کنترل کند. 

توان در این برنامه دید؛ ایجاد تمایز میان کودکان و جامعه های منفی که می یکی از ارزش 

که هرگونه الگوپذیری  های متقابل با دنیای پیرامون. به شکلی است و تشویق کودکان به کنش

شوند. عنوان راهنما و بلد راه کودکان نشان داده نمی شود و بزرگساالن به از بزرگساالن انکار می
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شود که به هیچ عنوان بزرگساالن را مورد خطاب قرار نمی ها نیز مالحظه میدر گفتار شخصیت

بخشی سازوکارهای آگاهمعنای آن است که  نمایی از روابط کودک و بزرگسال بهدهند. منفی

 کودک از کرونا درست عمل نکرده و مخاطب باید به تصویرسازی تلویزیون متکی باشد. 

های اخالقی و تربیتی برجسته دیده شده، شاهد نوعی  کردن آموزه با توجه به اینکه نهادینه 

اجتماعی های های مستقیم هستیم. نقش روایتِ برنامه مبتنی بر واقعیت افراط در کاشت پیام

ها، خانه؛ تنها مأمن انسان سازی رسانهاست. برای مثال در سکانس انتخابی سوم همسو با جریان

های متفاوتی برای  دلیل نیست که روششود. بر همین اساس، بیدر مقابل کرونا معرفی می

 شود. برخورد با آن برای مخاطب پیشنهاد می

رفت در این برنامه با به کارگیری انتظار میبندی، مطابق با نظریه بازنمایی و چارچوب 

سرایی تصویر روشنی از ویروس کرونا ارائه شود و به کنجکاویو داستان هایی مثل قصهجاذبه

های کودکان دربارۀ این پدیده پاسخ داده شود، اما با توجه به تحلیل چهار سکانس انتخابی، 

و تقابل نمادین در الیۀ دوم متن،  پذیریتوان گفت که مفاهیمی چون نبود مسئولیت می

کند. در واقع، کرونا کننده برای مخاطب کودک بازنمایی می چندان اقناع تصویری مخدوش و نه

شود. بنابراین این  عنوان یک امر اجتماعی بازگو می ای فراتر پدیده طبیعی و به عنوان مسئله به

یل اشاره شد، به بازنمایی شکلی از بافت های خاص که در بخش تحلگیری از دالبرنامه، با بهره

 پردازد. های غالب در آن می اجتماعی و ارزش

شود که گرچه مفید است و هدف  آموزش مستقیم اطالعات در روایت این برنامه دیده می 

اصلی آن توانمندسازی کودکان در برابر بیماری است، اما نباید فراموش کرد که کودکان باید 

های خود از رسانه را به دنیای واقعی منتقل کنند. مقالۀ حاضر، در اصل بر بتوانند آموخته

کار رفته در یک برنامۀ تلویزیونی متمرکز بود. از جنبه دیگر، باید  های به جنبه توصیفی نشانه

های حوزۀ کودک از  هایی بر کودکان پرداخت. همچنین رسانه به مطالعۀ تأثیر چنین برنامه

کنند و  های عملی برای مقابله با شرایط خاص نقش مهمی ایفا میطریق انتشار راهکار

توانند درک صحیح از رفتار مسئوالنه نسبت به خود و دیگران و واکنش مناسب در برابر  می

 این بحران ارائه دهند. 
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